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Jada Torres terá ensino
médio a partir de 2022

REDE ESTADUAL

A Escola Estadual Profes-
sora Jada Torres, localizada 
no bairro Dona Júlia, em 
Tangará da Serra, ofertará 
o ensino médio a partir 
de 2022. A informação 
foi confirmada pelo Dire-
tor Regional de Educação, 
professor Claudiomar Pe-
dro da Silva.

Em entrevista ao Progra-
ma Primeira Hora, da Rá-
dio Serra FM, ele explicou 
que a escola, num primeiro 
momento, vai abrir duas 
turmas do primeiro ano do 
ensino médio, justamente 
para atender os alunos que 
já estão matriculados na 
unidade escolar e que nes-

Serão abertas 
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Primeiro 
ano, no ano 
que vem, e, 
posteriormente, 
os demais

Mais de 1,8 mil candidatos participarão 
das provas do Enem em Tangará

21 E 28 DE NOVEMBRO

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
2021 terá duas modalida-
des, a impressa e a digital. 
Este é o segundo ano de 
aplicação da modalidade 
digital do exame. Nesta 
edição, as duas versões se-
rão nas mesmas datas – 21 
e 28 de novembro – e os 
itens das provas e o tema 
da redação, iguais.

A versão impressa ain-
da concentra a maior par-
te dos candidatos. Segun-
do o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), 3.109.762 
estão inscritos no Enem 
2021. Destes, 3.040.871 
farão a prova impressa e 
68.891, a digital.

Em Tangará da Serra 
são 1.834 candidatos ins-

As provas serão 
aplicadas em seis 
escolas, todas
da rede estadual

Portões abrem 
às 11 horas e 
fecham às 
12h (horário de 
Mato Grosso)

Provas serão nos dias 21 e 28 de novembro

Professor Claudiomar Pedro da Silva
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critos, que farão as provas 
divididos em seis esco-
las - EE 13 de Maio: 322, 
EE 29 de Novembro: 286, 
EE Professor João Batis-
ta: 345, EE Pedro Alberto 
Tayano: 437, EE Vereador 
Bento Muniz: 291 e EE Jo-
nas Lopes da Silva: 153.

Neste primeiro dia, do-
mingo, 21, os candidatos 
fazem a prova de lingua-

gens, códigos e suas tecno-
logias e redação; ciências 
humanas e suas tecnolo-
gias. Serão 90 questões 
objetivas, sendo 45 ques-
tões das disciplinas de 
Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias e outras 
45 questões das discipli-

nas de Ciências Humanas 
e suas Tecnologias, além 
da redação dissertativa-ar-
gumentativa.

Os participantes de-
vem chegar ao local da 
prova com antecedência, 
já que os portões abrem 
às 11 horas e fecham às 
12h (horário de Mato 
Grosso). A duração da 
prova é de 5 horas e 30 
minutos - das 12 horas e 
30 minutos às 18 horas.

O segundo e último 
dia de aplicação do Enem 
ocorre em 28 de novem-
bro. Neste dia, o candida-
to responde 90 questões 
de Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias e Mate-
mática e suas Tecnologias, 
tendo cada uma das áreas 
45 questões objetivas.

Assim como no primei-
ro dia, os portões abrem 
às 11 horas e fecham às 
12 horas (horário de mato 
Grosso). A duração da 
prova é de 5 horas - das 12 
horas e 30 minutos às 17 
horas e 30 minutos.

(Com informações 
da Agência Brasil)

REDAÇÃO DS / Serra FM

te ano completam o ensino 
fundamental.

“Iremos implantar o pri-
meiro ano, no ano que vem, 
e, posteriormente, paulati-
namente, os demais anos 
subsequentes”, explica o 
professor, ao destacar que 
em dezembro será aberto 
o processo de matrícula 
de novos alunos, contudo, 
aos alunos que hoje estão 
no 9º Ano e que queiram 
permanecer estudando 
nesta escola, podem fazer 
a rematrícula.

Hoje a Secretaria de Es-

tado de Educação oferece 
ensino médio em quatro 
escolas sediadas no mu-
nicípio: 13 de Maio, 29 de 
Novembro, Professor João 
Batista e Ramon Sanches 
Marques, todas situadas na 
região central da cidade.

O Diretor Regional de 
Educação explicou que a 
demanda existente no re-
sidencial Dona Júlia justi-
fica a implantação de uma 
unidade que ofereça ensino 
médio na região, pois cerca 
de 200 alunos que residem 
no bairro e vizinhos estu-
dam nas escolas anterior-
mente citadas.

CAPACITAÇÃO – Nesta 
quarta e quinta-feira, dias 
17 e 18, a Diretoria Regio-
nal de Educação de Tanga-
rá da Serra realizou curso 
de formação com todos os 
gestores das escolas que 
já oferecem ensino médio 
no município, com foco no 
novo ensino médio.


