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Escola Massilon Sabóia desenvolve projeto
para incentivo à leitura 

Para cultivar nos alunos o hábito da 
leitura, a Escola Massilon Sabóia de Albu-
querque, na localidade de Olho D’água do 
Pajé, em Aracatiaçu, desenvolveu o “Projeto 
Conto e Reconto”. Envolvendo alunos do 6° 
e 7° ano, o projeto teve a sua culminância 
nos dias 4 e 6 de maio, quando oito alunos 
contaram sua história caracterizados como 
o personagem principal.

Segundo a professora de português 
Magna Braga, orientadora do projeto, foi 
um momento muito rico e gratificante. Atra-
vés dos livros paradidáticos, os alunos mer-
gulharam intensamente no mundo da leitu-
ra, trocaram ideias e perceberam o quanto a 
leitura é importante em suas vidas.

“Além de incentivar a expressão livre das 
opiniões de nossos alunos, descobrir talentos 
e mostrar a cultura leitora dos alunos, perce-
beu-se que o ato de ler e interpretar pode se 
tornar mais agradável quando aliado a prá-
ticas adequadas que estimulem nos alunos o 
contato com o texto escrito”, afirmou a direto-
ra da escola Massilon Sabóia, Vanessa Alves.

Campanha de vacinação 
contra Febre Aftosa segue até 

o final deste mês

A fim de imunizar contra a febre af-
tosa as mais de 39 mil cabeças de gado 
de Sobral, a Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Pecuária (Seagri) do Município 
iniciou, na última segunda-feira (2), a 
campanha de vacinação. A ação é promo-
vida pela Secretaria de Desenvolvimento 
Agrário do Estado do Ceará e conta com 
o apoio da Agência de Defesa Agropecu-
ária do Estado do Ceará (Adagri) e da Em-
presa de Assistência Técnica de Extensão 
Rural do Ceará (Ematerce).

São mais de 2,8 mil produtores na re-
gião que precisam vacinar seus rebanhos 
para que a região de Sobral continue 
sendo Zona Livre Internacional de Febre 
Aftosa com Vacinação, com mais de 90% 
do rebanho vacinado.

O produtor deve adquirir a vacina nas 
revendas de produtos veterinários, apli-
car no seu rebanho e depois apresentar, 
nos pontos de declaração, duas cópias do 
cupom fiscal e a quantidade do seu reba-
nho. Já a declaração deve ser feita na Se-
agri, na Agência de Defesa Agropecuária 
do Estado do Ceará (Adagri) e na Empresa 
de Assistência Técnica de Extensão Rural 
do Ceará (Ematerce).

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

Movimento Maio Amarelo
Sobral participa de projeto mundial de 
conscientização sobre segurança no trânsito 

Durante todo o mês de maio, o ‘Mo-
vimento Maio Amarelo’ busca alertar a 
população para a necessidade da se-
gurança no trânsito no Brasil e no mun-
do. Participando pelo segundo ano, a 
Prefeitura de Sobral montou uma pro-
gramação variada para conscientizar 
os condutores do Município.

Blitze educativas, palestras em 
escolas da rede pública e particular 

e uma exposição de carros na Praça 
do Theatro São João, fazem parte da 
programação para promover a paz no 
trânsito. “Este é um movimento interna-
cional de conscientização para redução 
de acidentes de trânsito, que deve ser se-
guro para todos, em qualquer situação”, 
explicou o gerente de Educação de 
Trânsito da Coordenadoria de Trânsito 
e Transporte Urbano de Sobral (CTTU), 

Caravana de Sobral participa de estreia 
do filme ‘O Começo da Vida’

O desenvolvimento do ser humano, 
através da combinação entre sua carga ge-
nética e as relações com aqueles que os ro-
deiam é o tema do filme ‘O começo da vida’, 
lançado na última terça-feira (10), no Cinete-
atro São Luiz (Fortaleza). A sessão, aberta ao 
público, foi promovida pelo  Instituto da In-
fância (IFAN)  e pelo Governo do Estado, por 
meio do Gabinete da Primeira-Dama, com 
apoio também das Prefeituras de Fortaleza 

e de Sobral.  A primeira exibição do filme 
foi acompanhada pela caravana sobralen-
se composta por profissionais das áreas da 
saúde, educação e assistência social.

A exibição fez parte das atividades do 
programa Mais Infância Ceará, idealizado 
pela primeira-dama do Estado, Onélia Leite 
Santana, com o objetivo de capacitar ges-
tores, pais, cuidadores e profissionais que 
lidam diretamente com as crianças. Ela des-
tacou as semelhanças do tema abordado 
pelo longa-metragem com o trabalho que 
vem sendo realizado no Ceará. “Lançamos 
o programa no ano passado e estávamos tra-
balhando justamente com isso, com a forma-
ção de vida, através de agentes de saúde, edu-
cadores infantis, etc. Então, esse filme chega 
na hora certa”, disse.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Alunos do Colégio Sobralense Maria de Lourdes 
aprendem matemática de forma lúdica

Comemorando o Dia Nacional da Ma-
temática, no dia 6 de maio, o Colégio 
Sobralense de Tempo Integral Maria 

de Lourdes de Vasconcelos, no distrito de 
Aracatiaçu, realizou o encerramento da II 
Gincalculando. Desenvolvida durante toda 
a semana passada, a gincana teve como ob-
jetivo transmitir de forma lúdica os conteú-
dos de matemática.

Segundo o diretor Sergio Presley, em 
2015, ano de início do projeto, os resultados 
de matemática da escola cresceram de for-
ma considerável após a realização da ginca-
na e a expectativa para 2016 é que se obte-
nha o mesmo êxito. “Nosso principal objetivo 
é reforçar a aprendizagem dos alunos, o tra-
balho em equipe e a interação entre os anos 
do fundamental II”, afirmou o diretor.

Na preparação para a gincana os alunos 
tiveram aulas dinâmicas e com participação 
ativa, construindo seus conhecimentos de 
forma lúdica e prazerosa. “A matemática é 
vista pela maioria dos alunos como uma disci-
plina chata, só de cálculos e que os alunos tem 
dificuldade. Quando acontece uma disputa 
desta, achamos mais interessante, pois já nos 
preparamos para competir e aprendemos 
brincando”, disse a aluna do 9º ano Valerina.

Prefeitura de Sobral abre concurso público 
com 162 vagas para professor efetivo

A Prefeitura de Sobral realizará concurso público para professor do Siste-
ma Municipal de Ensino. São oferecidas 162 vagas para provimento efetivo 
dos cargos de professor da educação infantil e ensino fundamental inicial 
(137), professor de matemática (15) e professor de inglês (10). O edital foi pu-
blicado no Impresso oficial desta quinta-feira (12). (http://www.sobral.ce.gov.
br/iom/751.pdf)

As inscrições serão realizadas de 30 de maio a 17 de junho, através do site 
http://concursos.uvanet.br. O concurso será realizado em quatro fases: prova 
objetiva (17/07), prova de redação (17/07), prova didática (aula – 06/09) e 
prova de títulos (17 a 19/10). O resultado final será divulgado dia 28 de outu-
bro no site da prefeitura.

O Concurso será realizado sob a coordenação técnico-administrativa do 
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú – IADE/UVA. A prefeitura instituiu uma comissão especial para este 
concurso, composta por cinco membros que juntamente com a Coordena-
ção de Valorização do Magistério acompanharão o processo seletivo.

Márcio Andrade.
O “Movimento Maio Amarelo”, criado em 2013, pro-

cura trabalhar, junto à população e ao poder público, 
para diminuir o crescente número de acidentes.


