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Sobral se destaca na Avaliação Nacional de 
Alfabetização

Mais de 97% dos alunos das escolas 
municipais de Sobral alcançaram 
desempenho adequado em leitura, 

segundo a Avaliação Nacional da Alfabetiza-
ção (ANA) 2014, divulgada pelo Ministério 
da Educação (MEC), na última quinta-feira 
(17). No relatório também foram avaliadas 
as áreas da escrita e matemática, através de 
provas aplicadas com estudantes do 3º ano 
do ensino fundamental das escolas públicas.

Segundo os critérios do MEC, são con-
siderados adequados em leitura os alunos 
que estão nos níveis 2, 3 e 4. O resultado de 
Sobral na leitura (97%) foi superior à média 
cearense (85%), nordestina (65%) e nacional 
(78%). Em todo o País, cerca de 2,5 milhões 
de estudantes participaram da avaliação.

Os excelentes resultados também foram 
observados na avaliação da Escrita, na qual 
mais de 81% dos estudantes das escolas de 
Sobral alcançaram os dois melhores pata-
mares da avaliação (níveis 4 e 5), enquanto a 
média do Estado foi de 61%, a do Nordeste 
foi de 47% e a do Brasil ficou em 66%.

Na prova de matemática, 77% dos alu-
nos sobralenses demonstraram nível ade-
quado de aprendizagem, percentual bem 
superior à média do Ceará (48%), do Nor-
deste (26%) e do Brasil (43%).

Município leitor
Sobral desenvolve uma política de in-

centivo à leitura, que lhe conferiu reconhe-
cimento como Município Leitor, no ano 
passado. Entre as atividades que promovem 
a leitura estão a Brinquedoteca Municipal, 
grupos de contadores de histórias, leitura 
no turno complementar ao período regu-
lar de aula, professores comprometidos em 
dedicar uma hora por semana à leitura, con-
tratação de agentes de leitura, entre outras.

A Avaliação Nacional da Alfabetização 
faz parte das ações do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), inspi-
rado no Programa de Alfabetização na Ida-
de Certa (PAIC) criado em Sobral e ampliado 
para o Estado do Ceará, em 2007, pelo então 
Governador Cid Gomes. A meta do PNAIC é 
alfabetizar todas as crianças brasileiras até 8 
anos de idade, em parceria com municípios 
e estados.

A Prefeitura de Sobral, através da 
Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos (Seconv), está disponibilizan-
do 20 novas vagas para aqueles que 
desejam atuar como mototaxistas no 
Município. Estão no grupo prioritários, 
os que possuem cadastro de reserva 
entre 1° janeiro de 2013 e 15 de agos-
to de 2015. Os interessados deverão 
comparecer ao Paço Municipal, a par-
tir da próxima segunda-feira (28) e re-
alizar a inscrição, que pode ser feita até 
o próximo dia 2 de outubro.

“Aumentando a frota de mototaxis-
tas, a população terá mais opções de 
adquirir o serviço, haja vista que estes 

condutores pertencem a uma classe 
bastante solicitada, sobretudo pelos 
estudantes, já que Sobral é um grande 
pólo universitário”, ressaltou o gerente 
de Transportes de Sobral, José Prado 
Parente.

Inscrições
Os interessados devem compare-

cer ao Paço Municipal munidos de do-
cumento de identidade, CPF, compro-
vante de residência, laudo físico e de 
sanidade mental; ter feito o curso de 
especialização para a categoria com 
diploma emitido pelo Sesi e/ou Cotran 
e possuir habilitação com o mínimo de 
2 anos de atuação.

Prefeitura de Sobral abre mais 20 vagas para mototaxistas

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconv), está perfurando poços nas praças 
do Patrocínio e do Bosque. A ação, além de 
permitir que a população se beneficie com 
o uso da água, visa atender a necessidade 
da vegetação dos espaços públicos. A água 
dos poços também irá servir para aguar as 
praças Senador Figueira, Samuel Pontes e 
do Amor.

“Este é mais um serviço que mostra o com-
promisso da gestão em colaborar com a me-
lhoria da vida da população e da preservação 
do meio ambiente. Com a perfuração desses 
poços, temos a garantia da manutenção das 
plantas, que quando estiverem maiores tra-

rão benefícios a população, como sombra e 
diminuição na temperatura”, explicou o titu-
lar da Seconv, Jorge Trindade.

Prefeitura perfura poços em praças do Município

Com o objetivo de conscientizar as 
crianças sobre a preservação do meio 
ambiente, a Prefeitura de Sobral reuniu 
alunos do ensino fundamental da rede 
pública do Município para a comemo-
ração ao Dia da Árvore, celebrado mun-
dialmente no dia 21 de setembro. A ação, 
que ocorreu nesta segunda-feira (21), 
teve início com uma aula de campo na 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) sobre o plantio de mu-
das. Em seguida, os alunos foram enca-
minhados para o CRAS Dom José, onde 
participaram da palestra ‘Arborizar para 
dar vida’.

“Foi um momento bastante rico para 
nós que fazemos parte do setor de preser-
vação da Prefeitura de Sobral, pois temos 
um histórico de luta pela vida, e árvore é 
vida. Plantar é semear a vida, por isso o 
Dia da Árvore deve ser visto como um dia 
de reflexão sobre as nossas atitudes”, res-
saltou o superintendente da Autarquia 
Municipal do Meio Ambiente, José Wil-
son Angelim.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Alunos da rede pública 
de Sobral participam de 

atividades em comemoração 
ao Dia da Árvore

Referência no ensino musical na Região 
Norte, a Escola de Música de Sobral realizará 
concerto em comemoração ao seu 18º ani-
versário, nesta quarta-feira (23), às 19h30, 
no Theatro São João. Com apresentações 
gratuitas da Banda de Música Maestro José 
Pedro e do Coral de Vozes de Sobral, o re-
pertório contará com diversos gêneros mu-
sicais como jazz, blues, bossa nova, MPB e 
frevo, em consagradas canções de Roberto 
Carlos, Tim Maia, Tom Jobim, entre outros.

De acordo com o diretor da Escola de 
Música de Sobral, maestro José Brasil Filho, 
“a Escola de Música de Sobral oferece 23 cur-
sos, atendendo a mais de 800 alunos, a maio-
ria, oriundos da rede pública do município e 
de cidades vizinhas”, concluiu. A Escola de 

Música também desenvolve um papel de 
difusão e disseminação cultural, para seus 
alunos, oferecendo perspectiva de forma-
ção pessoal e profissional.

A apresentação integra a programação 
especial dos 135 anos do Theatro São João 
e é uma realização da Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria da Cultura e do Turis-
mo.

Nesta quarta (23)
Prefeitura de Sobral promove concerto em 
comemoração aos 18 anos da Escola de 
Música de Sobral

Comitiva do Mercosul conhece experiência educacional de Sobral

Para conhecer o trabalho desenvolvido 
na educação pública de Sobral, uma comi-
tiva de professores e pesquisadores da Ar-

gentina, Brasil, Paraguai e Uruguai visitou, 
na terça-feira (22), a Escola Municipal José 
Ermírio de Moraes, acompanhada do secre-
tário de Educação do Município, Julio Cesar 
da Costa. Também foi visitada a Escola Esta-
dual de Ensino Profissional Lysia Pimentel 
Gomes.

Durante a tarde, o projeto de reforma 
educacional do Município, que fez com que 
Sobral tenha hoje uma das melhores redes 
públicas de educação do País, foi apresenta-
do pelo Secretário, no Seminário Internacio-
nal de Educação, promovido no Centro de 

Educação a Distância do Ceará, com o tema 
‘A Integração Regional e troca de experiên-
cias do Mercosul com o Ceará/Sobral’.

A atividade faz parte das ‘Pasantías de 
Intercâmbio Regional’, do Programa de 
Apoio Educacional do Mercosul (PASEM), 
desenvolvido pelo Mercosul e União Euro-
peia, que visa compartilhar experiências 
inovadoras na formação de professores, 
contribuindo para melhoria da qualidade 
da educação nos países participantes.


