
Prova Brasil começa a 
ser aplicada em escolas estaduais

MATO GROSSO

FORTALECIMENTO

12ª confraternização da 
UNAADETER inicia sexta

Dez escritores de MT recebem 
prêmio de literatura na quarta

INCENTIVO

Começou nesta se-
mana a Prova Brasil, 
que tem como objeti-
vo fazer um diagnós-
tico da educação bási-
ca ofertada em todo o 
país. Em Mato Grosso, 
1.237 instituições se-
rão avaliadas dentro 
da metodologia do 
Sistema de Avaliação 
da Educação Básica – 
Saeb. A aplicação da 
prova segue até o dia 3 
de novembro.

De acordo Maria 
Aparecida Perez Toló, 
do Núcleo de Gestão da 
Avaliação da Educação 
Básica da Secretaria de 
Estado de Educação, 
Esporte e Lazer (Se-

duc), 620 escolas esta-
duais que atendem o 5º 
Ano e 9º Ano do Ensi-
no Fundamental e o 3º 
Ano do Ensino Médio 
serão avaliadas, repre-
sentando uma média 
de 84 mil estudantes.

Ela ressalta ainda 
que ao todo, 3.224 tur-
mas dessas unidades 
serão avaliadas. Além 
da rede estadual, parti-
cipam da avaliação 534 
escolas municipais, 15 
Institutos Federais e 68 
escolas privadas.

A secretária adjunta 
de Gestão Educacional 
e Inovação da Seduc, 
Marioneide Kliemas-
chewsk, reforça que as 
avaliações devem ser 
utilizadas como parte 
integrante do processo 
de ensino e aprendiza-
gem, já que nelas, os 

alunos podem desen-
volver habilidades e ra-
ciocínios específicos.

“O objetivo é avaliar 
a qualidade do ensino 
brasileiro a partir de 
testes padronizados e 
questionário socioeco-
nômico. O resultado 
desta proficiência, so-
mado às taxas de eva-
são e retenção, compõe 
o Índice de Desenvol-
vimento da Educação 
Básica (Ideb)”, ressalta 
a secretária.

A prova - Na edição 
de 2017, que começou 
no dia 23 de outubro e 
segue até o dia 3 de no-
vembro, os alunos serão 
avaliados em Língua 
Portuguesa, Matemá-
tica e questionários 
voltados para os estu-
dantes, professores, di-
retores e escola.

>> Yuri Ramires
Seduc-MT

Entre os escritores premiados está o tangaraense Alexandre Rolim

A organização estima receber cerca de 450 jovens

Dez escritores de-
vem receber o 2º Prê-
mio Mato Grosso de 
Literatura, que será 
realizado às 19h30 
desta quarta-feira, 25, 
no Salão Nobre Cloves 
Vettorato, no Palácio 
Paiaguás, em Cuiabá. 
A cerimônia, que conta 
com o lançamento das 
obras premiadas e noi-
te de autógrafos, terá a 
presença dos autores 
premiados, comunida-
de literária, autorida-
des e comunidade. A 
solenidade é aberta ao 
público.

Segundo a Secreta-
ria de Estado de Cultu-

ra (SEC-MT), com um 
total de 89 inscrições, 
a segunda edição do 
concurso se consolida 
como uma das princi-
pais vitrines para os es-
critores residentes em 
Mato Grosso. Foram se-
lecionadas 10 obras li-
terárias contempladas 
com R$ 30 mil cada, 
totalizando R$ 300 mil 
investimentos.

O projeto pretende 
democratizar o acesso 
ao livro; além de fo-
mentar e valorizar a 
leitura no estado. Os 
trabalhos selecionados 
são inéditos e contem-
plam as seguintes cate-
gorias: duas obras em 
poesia, quatro obras 
em prosa, duas obras 
na categoria revelação 

e duas obras na catego-
ria infantojuvenil, uma 
novidade na segunda 
edição do certame.

Entre os escritores 
premiados nesta edi-
ção, o tangaraense Ale-
xandre Marcos Rolim 
de Moraes, na catego-
ria Revelação, com o 
livro Tikare, alma de 
gato. O livro, o pri-
meiro romance do au-
tor, foi lançado nesta 
segunda-feira, 23, na 
Aldeia do Formoso e 
posteriormente a ceri-
mônia em Cuiabá, será 
lançado em Tangará da 
Serra. 

Além dele, foram 
premiados na Catego-
ria Poesia: Gênero, nú-
mero, Graal, de Luiz 
Renato Souza Pinto; e 

Entraves, de Divanize 
Carbonieri. Na catego-
ria prosa: Os mesmos, 
de Teodorico Campos 
de Almeida Filho; O 
assassinato na Casa 
Barão, de Marcelo Lei-
te Ferraz; Contos do 
Corte, de Afonso Hen-
rique Rodrigues Alves; 
e As intermitências 
da água, de Fernando 
Gil Paiva Martins. Na 
InfantoJuvenil: Papo 
cabeça de criança tra-
vessa, de Maria Cristi-
na de Aguiar Campos; 
e Mundo dos sonhos, o 
ferreiro e a cartola, de 
Victor Hugo Machado 
dos Anjos; e na Catego-
ria Revelação, ao lado 
de Alexandre Rolim, 
o livro Nu, de Helena 
Werneck dos Santos.

>> Redação DS
G1MT

Mais de 84 mil estudantes da rede estadual serão avaliadas

Sob o tema: Ado-
lescentes buscando a 
santificação. Hebreus 
12.14, a Igreja Assem-
bleia de Deus de Tan-
gará da Serra através da 
União de Adolescentes 
da Assembleia de Deus 
de Tangará da Serra e 
Região, realizam do dia 
27 a 29, a 12ª confrater-
nização da UNAADE-
TER.

Segundo os organi-
zadores, o evento ocor-
re com a finalidade de 
fortalecer os jovens na 
fé. “O objetivo é juntar 
esses jovens e incenti-
var eles a ficar firme na 
igreja, buscando fortale-
cer eles na fé”, comen-
tou Absair  Vieira de 
Souza.

A abertura acontece-
rá no dia 27, às 19 horas 
e contará com o preletor 
evangelista, André Santos 
de Cuiabá. Já no dia 28, no 
mesmo  horário, o prele-
tor será o Pastor, Fernando 
Lopes de São Paulo. No 
domingo, pela manhã, no 
dia 29, acontece a Manhã 
Missionária, com o prele-
tor, Victor Cavalcante de 
São paulo. Já no período 
da noite, encerrando o 
evento, fala o Pastor Fer-
nando Lopes. A organiza-
ção estima receber cerca 
de 450 jovens, das mais 
de 20 congregações exis-
tentes em Tangará. Além 
dos jovens tangaraenses, 
espera-se que várias cara-
vanas de outras cidades 
compareçam ao evento, 
que contará com a pre-
sença do cantor: Dileã 
Kenny e as irmãs Naara 
e Sarah.

>> Rosi Oliveira
Redação DS
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