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 Organizado e idealizado pela Secretaria Municipal de Educação. Ocorrerá 
nos dias 29 e 30 de agosto no Ginásio Municipal de Esportes a partir das 19 horas.
  Um grande evento que mostra e valoriza a arte das crianças da Rede 
Pública Municipal de Educação de Primeiro de Maio.

Fonte:www.facebook.com/PrefeituradePrimeirodeMaio/

2º Festival 
folclórico de 

Primeiro de Maio

Atendimento 
pediátrico em 

Primeiro de Maio
 O atendimento da especialidade de pediatria em Primeiro de Maio acon-
tece todas às terças e quintas feiras de cada semana.
 São ofertadas 16 consultas em cada dia, obedecendo um agendamento 
prévio que se inicia às 07 horas da manhã na Unidade Básica de Saúde do bair-
ro Raul Garcia. Lembrando que o atendimento médico tem início às 13 horas.

Fonte:www.facebook.com/PrefeituradePrimeirodeMaio/

Número de participantes na 
Prova Paraná cresce 61,2%

  A participação 
de estudantes na se-
gunda edição do Pro-
va Paraná – avaliação 
diagnóstica ofertada pelo 
Governo do Estado por 
meio da Secretaria de 
Estado da Educação e 
do Esporte – aumentou 
61,2%. Enquanto na pri-
meira edição 98 mil alu-
nos da rede municipal e 
434 mil da rede estadual 
participaram, na segun-
da avaliação esse nú-
mero passou para 108 
mil alunos da municipal e 
750 mil da estadual.
 Nas escolas mu-
nicipais, que recebem a 
Prova Paraná da secre-
taria estadual, a adesão 
chegou a 92% e nas insti-
tuições de ensino da rede 
estadual a participação foi 
de 88%. Os números do 
balanço divulgado pela 
pasta referem-se ao com-
parativo do primeiro com 
o segundo semestres.
 “O importante 
nessa segunda edição foi 
o aumento da adesão e da 
participação dos estudan-
tes. As escolas estaduais 
e municipais fizeram uma 
mobilização incrível. Ade-
riram 398 municípios, que 
já instituíram a Prova Pa-
raná como uma rotina de 
avaliação e acompanha-
mento da aprendizagem. 
A Educação só tem a ga-

nhar”, avalia o superinten-
dente da secretaria esta-
dual, Raph Gomes Alves.

RESULTADOS 
 Os resultados 
da Prova Paraná pos-
sibilitam às escolas um 
diagnóstico sobre quais 
são os conteúdos que os 
alunos estão aprendendo 
mais ou aprendendo me-
nos e quais são as dificul-
dades de aprendizado. 
Todos esses dados são 
verificados por ano e por 
escola, de modo que as 
equipes gestoras tenham 
em mãos relatórios deta-
lhados sobre o desempe-
nho de seus alunos.
 Na segunda edi-
ção, entre os conteúdos 
de Língua Portuguesa 
com maior desempenho, 
conforme a série, estão: 
identificar efeitos de iro-
nia ou humor em textos 
variados (94% de acer-
tos no 8º ano do Ensino 
Fundamental e 92% de 
acertos no 7º ano do En-
sino Fundamental); inter-
pretar texto com auxílio 
de material gráfico diver-
so (89% dos acertos no 
5º ano do Ensino Funda-
mental) e estabelecer re-
lações lógico-discursivas 
presentes no texto (com 
88% de acertos no 1º 
ano do Ensino Médio).
 Em Matemática, 
os conteúdos com maior 

número de acertos fo-
ram: reconhecer figuras 
tridimensionais (95% de 
acertos no 5º ano do En-
sino Fundamental e 94% 
de acertos no 6º ano do 
Ensino Fundamental); 
identificar propriedades 
de triângulos pela com-
paração de medidas de 
lados e ângulos (81% de 
acertos no 1º ano do En-
sino Médio) e reconhe-
cer números reais repre-
sentados em diferentes 
contextos (também 81% 
de acertos no 7º ano do 
Ensino Fundamental).
 Entre os co-
nhecimentos de Língua 
Portuguesa com menor 
desempenho, por ano, 
foram: identificar o con-
flito gerador do enredo e 
os elementos que cons-
troem a narrativa (25% 
de acertos no 8º ano do 
Ensino Fundamental); in-
ferir uma informação im-
plícita em um texto (26% 
de acertos 7º do Ensino 
Fundamental) e esta-
belecer relações entre 
partes de um texto, iden-
tificando repetições ou 
substituições que con-
tribuem para a continui-
dade de um texto (29% 
de acertos no 6º ano do 
Ensino Fundamental).
 Os conhecimen-
tos de Matemática com 
menor desempenho, por 
ano, estão: resolver pro-
blema envolvendo a área 
total e/ou volume de um 
sólido, como prisma, pi-
râmide, cilindro, cone, 
esfera (8% de acertos na 
3ª e 4ª séries do Ensino 
Médio); identificar dife-
rentes representações 
de um mesmo número 
racional (9% de acer-
tos no 6º ano do Ensino 
Fundamental) e resolver 

problemas envolvendo o 
Teorema de Tales (12% 
de acertos no 1º ano do 
Ensino Médio).

MÃOS À OBRA  
 Uma das gran-
des ações de apoio peda-
gógico a partir da Prova 
Paraná é o Projeto Tuto-
ria. São acompanhas por 
um Núcleo Regional de 
Educação 1,7 mil escolas 
em que foram identifica-
das maiores dificuldades. 
O objetivo é a elaboração 
de ações pedagógicas e 
de gestão escolar.
 Outra ferramen-
ta é a Prova Comentada, 
que apresenta a reso-
lução e a descrição de 
cada questão e pode ser 
utilizada como material 
de apoio para o profes-
sor trabalhar em sala de 
aula. A pasta também 
elaborou uma lista de 
exercícios com suges-
tões de atividades que 
podem ajudar a aborda-
gem dos conteúdos.
 “A Prova Paraná 
é um excelente instru-
mento de diagnóstico e 
monitoramento de apren-
dizagem, porque permite 
que se acompanhe a evo-
lução de aprendizagem 
de cada estudante, inclu-
sive identificando quais 
são os conteúdos em que 
há maior dificuldade, para 
preparar intervenções pe-
dagógicas direcionadas”, 
explica Alves.

TERCEIRA EDIÇÃO 
 A próxima edição 
da Prova Paraná será 
aplicada em 24 de setem-
bro para alunos do 5º ao 
9º anos do Ensino Funda-
mental e para estudantes 
do 1º ao 3º e 4º anos do 
Ensino Médio, além das 
turmas da Educação para 
Jovens e Adultos (EJA).

 O MUNICÍPIO DE SER-
TANÓPOLIS, ESTADO DO PARA-
NÁ, CNPJ n.° 76.245.034/0001-
08, através de sua Comissão de 
Seleção e Acompanhamento do 
Programa de Qualificação Profis-
sional Continuada em Economia 
Criativa, torna público o seguin-
te Esclarecimento, referente ao 
Chamamento de Pré-Matrícula 
que convocou interessados em 
qualificação em costura indus-
trial, para participação em cur-
so de 90 horas, a realizar-se de 
26.08.2019 a 09.10.2019:
 O Edital mencionado 
ofertou 05 (cinco) vagas prefe-
renciais para jovens de 18 anos 
completos a 21 anos incompletos, 
pertencentes as famílias referen-
ciadas pelo CRAS, beneficiárias 
do Programa Bolsa Família e, ain-
da, 15 (quinze) vagas para inte-
ressados maiores de 18 (dezoito) 
anos, que estejam fora do mer-
cado de trabalho formal/situação 
de desemprego, que NÃO sejam 
referenciados pelo CRAS.

 No ato da inscrição, o 
candidato se declarava referen-
ciado pelo CRAS ou não referen-
ciado pelo CRAS sendo que, se 
referenciado pelo CRAS, concor-
ria às 05 (cinco) vagas exclusivas 
para o CRAS e, se não referencia-
do, concorria às 15 (quinze) vagas 
ofertadas aos não referenciados.
 A desclassificação por 
motivo "REFERENCIADO PELO 
CRAS - NÃO DECLARARAM" 
deu-se pelo fato de a pessoa, ape-
sar de ser referenciada pelo CRAS, 
ter se inscrito para a vaga de não 
referenciados, o que foi identificado 
na consulta realizada pela Comis-
são de Seleção junto ao Banco de 
Dados do Governo Federal - Ca-
dastro Único. Assim, a desclassifi-
cação decorreu do fato de terem se 
inscrito para vagas que não eram 
direcionadas a si.
 No entanto, os 22 (vinte e 
dois) candidatos desclassificados 
por motivo "REFERENCIADO 
PELO CRAS - NÃO DECLARA-
RAM" podem e devem se inscre-

ver para as 60 vagas exclusivas 
em curso de costura industrial 
a ser oferecido no mês de outu-
bro/2019 - Carreta do Conheci-
mento (chamamento a ser aberto 
no mês de setembro próximo).
 No que diz respeito aos 
candidatos aprovados nas vagas 
15 (quinze) vagas para interes-
sados maiores de 18 (dezoito) 
anos, que estejam fora do mer-
cado de trabalho formal/situação 
de desemprego, que NÃO sejam 
referenciados pelo CRAS, a Co-
missão reviu a classificação e in-
forma que a mesma decorreu de 
critérios objetivos, nada tendo a 
reparar, salvo melhor juízo.
 De qualquer forma, do 
resultado cabe recurso em data 
de 20 de agosto de 2019, o qual 
deverá ser entregue na data infor-
mada, na Agência do Trabalhador 
- SINE, localizado na Rua Gervá-
sio de Morales n.º 380, Sertanó-
polis - PR, no período das 08:00 
às 11:30 e das 13:00 às 17:00.
Fonte: https://www.sertanopolis.pr.gov.br/

Esclarecimento da Prefeitura de 
Sertanópolis a respeito do 

programada de qualificação profissional 


