
• As condições atmosféricas seguem favoráveis para 
ocorrência de tempo instável nas diversas áreas do Pa-
raná. Porém, a probabilidade maior para o registro de 
temporais é na faixa norte e no Leste do estado.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
31/01/20................................. R$ 76,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
31/01/20.................................R$ 41,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
31/01/20................................. R$ 50,00

Fonte: Deral/Seab

Estado disponibiliza material pedagógico aos municípios
 A Secretaria de 
Estado da Educação e 
do Esporte desenvolveu 
materiais pedagógicos 
para estudo e planeja-
mento voltados para pro-
fessores que atuam na 
educação infantil e  nos 

anos iniciais do Ensino 
Fundamental das redes 
municipais. A distribui-
ção do material é parte 
das ações de coopera-
ção previstas no âmbito 
do programa Educa Jun-
tos, lançado em setem-

bro do ano passado. 
 Os materiais já 
estão disponíveis para 
download no site da se-
cretaria para todos os 
profissionais da educa-
ção. Para acessar, clique 
no http://www.educacao.

pr.gov.br/Planejamento-
Municipios
 Segundo o dire-
tor de Educação, Raph 
Gomes Alves, os mate-
riais foram desenvolvi-
dos pela Secretaria com 
contribuições dos Núcle-
os Regionais de Educa-
ção, da União Nacional 
dos Dirigentes Munici-
pais da Educação (Undi-
me) e Municípios.
 Trata-se de um 
conjunto de sugestões 
de materiais formativos 
que podem ser utilizados 
na integralidade ou par-
cialmente pelas escolas 
municipais, a partir de 
orientação das secreta-
rias municipais de Edu-
cação.
 “O material - 
pautado na construção 
coletiva - traz indicações 
de como a escola pode 
conduzir o planejamento 
inicial focando no diag-
nóstico da escola, revi-

são do plano de ação, 
discussão do referencial 
curricular do Paraná e 
planejamento do nivela-
mento da aprendizagem 
dos estudantes a ser fei-
ta no início do ano leti-
vo”, diz o diretor. 
 ESTUDO E PLA-
NEJAMENTO – O perío-
do para estudo e plane-
jamento é voltado para 
a preparação dos planos 
de aula e ações peda-
gógicas a serem desen-
volvidas no semestre ou 
trimestre letivo. 
 O material utili-
zado nessas atividades, 
das quais participam to-
dos os professores, pe-
dagogos e profissionais 
de apoio das escolas 
municipais, foi pensa-
do para abordar tanto a 
formação teórica quanto 
situações práticas vi-
venciadas pelos profes-
sores, considerando as 
especificidades da rede 

municipal. 
 Dividido em dois 
dias de trabalho, o ma-
terial para o primeiro dia 
de estudos foca na aná-
lise dos resultados das 
avaliações diagnósticas 
promovidas em 2019 em 
parceria entre o Estado e 
os municípios (Prova Pa-
raná e Avaliação de Flu-
ência) e na proposição 
de ações baseadas nos 
resultados obtidos. 
 Já o material 
para o segundo dia foi 
desenvolvido a partir das 
necessidades apontadas 
pelos municípios rela-
cionadas ao Referencial 
Curricular do Paraná e 
a como aplicar essas di-
retrizes no dia a dia em 
sala de aula.
 EDUCA JUN-
TOS – O programa é 
uma  iniciativa da Secre-
taria estadual da Edu-
cação para apoiar os 
municípios e melhorar 

os índices de aprendiza-
gem e alfabetização dos 
estudantes paranaenses 
desde a educação infan-
til.
 A proposta é am-
pliar o suporte técnico e 
pedagógico e promover 
ações colaborativas en-
tre Estado e municípios 
para garantir o ensino 
de qualidade nas redes 
municipais de ensino. O 
Governo do Estado vai 
investir R$ 100 milhões 
no programa ao longo de 
três anos.
 Essa é a primei-
ra vez que o Estado dará 
suporte pedagógico aos 
municípios, com a oferta 
de formação continuada 
aos professores, de ma-
teriais didáticos para al-
fabetização e disponibi-
lização da Prova Paraná 
para avaliar os estudan-
tes dos anos iniciais do 
ensino fundamental.

Fonte: aen.pr.gov.br

Estado retoma pesquisa de satisfação com usuários
 A Controladoria-
Geral do Estado conti-
nua na próxima semana 
pesquisa de satisfação 
com usuários de serviços 
do Governo do Estado. 
Neste semestre, serão 
visitadas unidades das 
Secretarias da Saúde e 
da Segurança Pública.

 A equipe da CGE 
Itinerante também estimu-
la o cidadão a usar os ca-
nais de comunicação com 
a administração pública.
 O trabalho co-
meçou no segundo se-
mestre de 2019, com 
entrevista a quem procu-
rou o Detran ou algumas 

unidades da Secretaria 
da Saúde. Cerca de 900 
pessoas conversaram 
com a equipe da CGE, 
composta por servidores 
das coordenadorias de 
Transparência e Controle 
Social e de Ouvidoria. O 
resultado será apresen-
tado aos gestores das 

áreas, como contribuição 
para melhoria do serviço.
 As secretarias 
foram escolhidas por re-
gistrarem atendimento 
presencial significativo. 
As unidades a serem vi-
sitadas e as datas não 
são divulgadas para que 
o aviso não interfira no 
resultado da pesquisa.
 R E L A C I O N A -
MENTO – O controlador-
geral do Estado, Raul 
Siqueira, disse que o 
objetivo é verificar a re-
lação do usuário com as 
unidades que prestam 
atendimento presencial. 
Ao mesmo tempo que 
ouve as expectativas da 
população, a equipe da 
CGE informa como o ci-
dadão pode entrar em 
contato com o Governo 
do Estado, para registrar 
reclamação, sugestão ou 
denúncia.
 “A administração 
estadual está preocupa-

da com o paranaense. 
Queremos melhorar o 
atendimento prestado e 
a forma que escolhemos 
é aumentar a proximida-
de com o cidadão que 
precisa recorrer aos ser-
viços do Estado. Assim, 
também reforçamos o 
trabalho do controle so-
cial, fundamental para 
um governo transparente 
e efetivo”, afirmou o con-
trolador-geral.
 RODÍZIO – Nos 
locais escolhidos, os ser-
vidores da CGE abordam 
os usuários com um rápi-
do questionário sobre o 
grau de satisfação com 
o serviço e em que ele 
poderia melhorar. “Na 
primeira fase da pesqui-
sa, obtivemos boa recep-
tividade das pessoas. 
Boa parte dos problemas 
relatados estão relacio-
nados a informações 
mal-compreendidas ou 
orientações ineficientes”, 

disse Cristiano Pereira, 
do Controle Social.
 Suelen Ferrei-
ra da Silva faz parte da 
Ouvidoria e contou que a 
maioria das pessoas se 
sente acolhida pela CGE 
Itinerante. “O cidadão se 
sente respeitado quando 
lhe é dada a chance de 
se manifestar sobre o 
serviço. Não queremos 
esperar o usuário recla-
mar, vamos até ele para 
verificar em que o aten-
dimento pode ser melho-
rado e se suas expectati-
vas são atendidas”.
 VOZ – Os canais 
de comunicação com o 
governo, como Portal 
da Transparência e Ou-
vidoria, são divulgados 
durante a pesquisa. “Es-
timulamos as pessoas 
que ficam inseguras de 
reclamar ou pedir infor-
mações a procurarem o 
governo”, disse Suelen. 
O cidadão tem disponí-

vel além do site www.
transparencia.pr.gov.br, 
em que estão os dados 
previstos em lei, meios 
para fazer perguntas ou 
denúncias.
 O cidadão pode 
receber atendimento 
pelo telefone 0800 41 
1113 ou pelo aplicativo 
Whatsapp (41)3883-
4014. Os atendimentos 
presenciais são feitos na 
Controladoria-Geral do 
Estado (CGE), na Rua 
Mateus Leme, 2.018, 
bairro Centro Cívico, em 
Curitiba; solicitações por 
carta devem ser envia-
das ao mesmo endereço 
com o CEP 80530-010. 
As manifestações tam-
bém podem ser feitas 
pelo e-mail (ouvidoria@
cge.pr.gov.br) ou pelo 
formulário disponível na 
página da CGE (www.
cge.pr.gov.br), no botão 
Ouvidoria.

Fonte: aen.pr.gov.br


