
•  A sexta-feira está começando com chuvas moderadas 
na região noroeste do estado. Entre o oeste e sudoeste, 
são registradas chuvas fracas e isoladas. Na região les-
te, muita nebulosidade com chuviscos ocasionais entre a 
RMC e as praias. As temperaturas estão variando entre 
20 ºC no oeste/noroeste e 15 ºC no centro-sul.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
12/02/21............................... R$ 154,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
12/02/21.................................R$ 72,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
12/02/21................................. R$ 76,00

Fonte: Deral/Seab

Programa Formadores 
em Ação tem novas datas e 

prazos em 2021
 O grupo de es-
tudos Formadores em 
Ação está com novas da-
tas e prazos para 2021. 
O processo terá três ava-
liações para os interessa-
dos nas vagas de Profes-
sor Formador e um novo 
calendário para o início 
das jornadas. O objetivo 
dos cursos é aprimorar 
a formação de docentes 
da rede estadual de en-
sino. As inscrições estão 
abertas desde o dia 6 de 
janeiro.
 O processo se-
letivo para professores 
formadores terá três da-
tas, e os professores que 
não forem selecionados 
na primeira prova podem 
concorrer novamente. As 
provas serão sempre aos 
domingos, sendo a pri-
meira avaliação em 21 de 
fevereiro, com inscrições 
até o dia 19 (sexta-feira). 
A segunda oportunidade 
acontece em 07 de mar-
ço, com prazo de inscri-

ção até dia 05. A última 
avaliação será em 28 de 
março, com inscrições 
até dia 25.
 Os professores 
que se inscreveram como 
cursistas (até 07 de feve-
reiro) terão o início da for-
mação no dia 22 de feve-
reiro nas disciplinas que 
já estavam sendo abor-
dadas em 2020 - Bio-
logia, Ciências, Língua 
Portuguesa, Matemática, 
História, Geografia e Quí-
mica, respeitando o to-
tal de vagas disponíveis 
para esta oferta. As ou-
tras disciplinas vão iniciar 
em 22 de março, com a 
abertura de novas turmas 
para as disciplinas de 
2020.
 Para os cursistas 
é necessária apenas uma 
inscrição, com a qual o 
professor poderá partici-
par de todas as jornadas. 
Os que iniciarem o grupo 
desde a primeira jornada 
vão completar um total de 

100 horas de formação. 
As inscrições seguem 
normalmente, de acordo 
com o calendário:
 Inscrição até 
07/02 - formação inicia 
em 22/02;
 Inscrição até 
01/03 - formação inicia 
em 22/03;
 Inscrição até 
11/04 - formação inicia 
em 10/05;
 Inscrição até 
27/06 - formação inicia 
em 26/07;
 Inscrição até 
22/08 - formação inicia 
em 20/09.
 “O principal ob-
jetivo do curso é ressig-
nificar as práticas pe-
dagógicas curriculares, 
aprimorando a formação 
de docentes”, diz Roni 
Miranda, diretor de Edu-
cação da Secretaria da 
Educação e do Esporte. 
“Em 2020 tivemos óti-
mos resultados, com 8 
mil professores partici-

pando como cursistas e 
mais de 500 como for-
madores. Por isso, neste 
ano, o projeto está sendo 
ampliado e haverá gru-
pos que contemplam, 
também, os pedagogos”, 
destaca.

SOBRE O CURSO 
 O programa é 
desenvolvido com base 
em roteiros de ação ela-

borados pela secretaria 
estadual e dividido em 
jornadas de formação. 
Cada professor forma-
dor orienta um grupo de 
12 a 20 cursistas, que 
desenvolvem as ações 
propostas e colocam o 
aprendizado em prática 
na sala de aula, com os 
alunos. Podem participar 
do grupo de estudo todos 

os professores da rede 
estadual de ensino que 
estejam atuando em sala 
de aula nas disciplinas 
em que a formação é pro-
posta.
 A professora Léia 
Desplanches dos Santos, 
que ensina Ciências e 
Matemática no municí-
pio de Cerro Azul, parti-
cipou do Formadores em 

Ação em 2020 e conta 
que o curso a auxiliou a 
utilizar novas ferramen-
tas em suas aulas. “Foi 
um aprendizado incrível. 
Posso dizer com proprie-
dade que a partir desse 
curso serei uma outra 
professora. É maravilho-
so saber que estou no 
caminho certo”, comenta.

Fonte: www.aen.pr.gov.br/

Boletim confirma 3.446 novos casos de 
Covid-19. Estado tem 218.050 pessoas vacinadas

 A Secretaria de 
Estado da Saúde divul-
gou nesta quinta-feira 
(11) mais 3.446 novos 
casos confirmados e 43 
mortes em decorrência 
da Covid-19 no Paraná. 
Os dados acumulados 
do monitoramento mos-
tram que o Estado soma 
576.877 diagnósticos e 
10.532 mortos pela infec-
ção causada pelo novo 
coronavírus.
 Os casos divul-
gados nesta quinta-feira  
são de fevereiro (3.178) 
e janeiro de 2021 (158) 
e  dos  seguintes meses 
de 2020:  maio (1), junho 
(1), julho (1), agosto (3), 
setembro (7), outubro (2), 
novembro (28) e dezem-
bro (66).

VACINA
 A Secretaria 
da Saúde informa que 
na quarta-feira (10), o 
sistema de informação 
apresentou problemas e 
os  dados passaram por 
ajustes. Com os números 
revisados, o Paraná to-
taliza hoje 218.050 pes-
soas vacinadas contra a 
Covid-19. Ao todo, o Es-
tado recebeu até o mo-
mento 538.900 doses do 
Governo Federal.

INTERNADOS
 1.488 pacientes 
com diagnóstico confir-
mado de Covid-19 estão 
internados. São 1.242 
pacientes em leitos SUS 
(646 em UTI e 596 em 
enfermaria) e  246  em 
leitos da rede particular 

(109  em UTI e  137  em 
enfermaria).
 Há outros 1.239 
pacientes internados, 
412 em leitos UTI e 827 
em enfermaria, que 
aguardam resultados de 
exames. Eles estão nas 
redes pública e particular 
e são considerados ca-
sos suspeitos de infecção 
pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS 
 A Secretaria Es-
tadual da Saúde informa 
a morte de mais 43 pa-
cientes. São 16 mulheres 
e 27 homens, com idades 
que variam de 25 a 93 

anos. Os óbitos ocorre-
ram entre 28 de novem-
bro de 2020 a  11 de fe-
vereiro de 2021.
 Os pacientes que 
foram a óbito residiam 
em Almirante Tamanda-
ré (2), Arapongas (2), 
Guaratuba (2), Maringá 
(2), Ponta Grossa (2), 
Rolândia (2). Também 
foi registrada a morte de 
uma pessoa em cada um 
dos municípios de Andirá, 
Araucária, Campo Largo, 
Campo Mourão, Capa-
nema, Curitiba, Espigão 
Alto do Iguaçu, Fazenda 
Rio Grande, Figueira, 
Foz do Iguaçu, Guara-
puava, Ibiporã, Imbituva, 
Irati, Laranjeiras do Sul, 
Londrina, Mandaguari, 
Marquinho, Paranavaí, 
Pato Branco, Pinhais, 
Porecatu, Renascença, 
Ribeirão do Pinhal, Santa 
helena, São Jerônimo da 
Serra, Tupãssi e Umuara-
ma.

FORA DO PARANÁ 
 O monitoramento 
registra 4.318 casos de 
residentes de fora, sendo 
que 82 pessoas foram a 
óbito.

Fonte: www.aen.pr.gov.br/
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