
 
 
 
 

 
A Secretaria de Estado de Saúde registrou mais sete óbitos por Covid-19 nas últimas 24 
horas e contabiliza agora 168 mortes pela doença. As vítimas são três pacientes do sexo 
masculino e quatro do sexo feminino.  
 
Os homens tinham 60 anos (Floriano); 31 anos e 82 anos (Teresina). Além deles, quatro 
mulheres, sendo de 71 anos (Parnaíba), 70 anos (São Raimundo Nonato), 62 anos e 81 
anos (Teresina) também faleceram em decorrência de complicações da Covid-19. Todos 
possuíam uma ou mais doenças pré-existentes. 
 
Dos 188 casos confirmados neste domingo (31), 101 são homens e 87 são mulheres com 
idades que variam entre 4 a 94 anos.  



 
São Miguel do Tapuio registrou os primeiros casos do novo coronavírus. Agora, são 158 
municípios atingidos pela pandemia. 
 
O Piauí possui 5119 casos confirmados e 168 mortes por Covid-19. 

 
Com muita interação, Pré-Enem Seduc Live 
tem grande participação de estudantes 
piauienses 
 

A revisão preparatória para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Pré-Enem 
Seduc Live, chega à sexta edição com uma participação maciça dos estudantes piauienses 
e de outros estados empolgados com o fim das inscrições para o Enem 2020 e na 
expectativa para a divulgação das novas datas das provas. Os estudantes puderam 
acompanhar a transmissão pela TV Antares e nas plataformas do Canal Educação no 
YouTube e redes sociais da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). 

A sexta revisão do Pré-Enem Live foi neste domingo (31), sendo realizada 
exclusivamente de forma on-line, seguindo as recomendações de isolamento social 
devido à pandemia da Covid-19. Foram ministradas aulas das disciplinas Física, com o 
professor Edílson Martins; Química, com o professor Antônio Jefferson; Redação, com a 
professora Patrícia Lima; e Linguagens, com o professor Newton Neto, participando pela 
primeira vez do projeto Pré-Enem Seduc Live. 

 

Sexta edição do Pré-Enem Seduc Live 



“Agradeço pelo convite que me deixou orgulhoso e envaidecido. O Enem tem uma prova 
voltada para análise de percepção textual que ultrapassa a borda gramatical. Mas na 
verdade, em uma prova, o aluno não pode ficar limitado, ele tem que conhecer o prisma 
gramatical para que o texto tenha uma nota mil”, disse o professor Newton Neto. 

 

Excepcionalmente, a apresentação do Pré-Enem Live foi realizada pela professora 
Hildalene Pinheiro, que apresentou a equipe de professores e trouxe uma novidade para 
os expectadores. 



 Professora Hildalene Pinheiro“Passada a expectativa da inscrição para o Exame Nacional 
do Ensino Médio, o estudante deve voltar-se ainda mais para a preparação para as provas. 
Este ano o Enem traz uma novidade que é a cartilha de correção da redação. Nela, o 
estudante pode analisar quais os pontos ou habilidades consideradas no ato da correção 
de sua prova pelo INEP, o que dá ainda mais transparência à prova de redação”, explicou 
a professora. 

O início da revisão também contou com a participação de ex-alunos de escolas públicas 
que fizeram do Pré-Enem Seduc um trampolim para suas aprovações em universidades, 
como é o caso do estudante de Direito da Uespi, campus de Floriano, Lucas Evangelista. 

 

Estudante de Direito Lucas Evangelista 

“Estudei todo meu Ensino Médio no Ceti Pedro Sá, em Oeiras. Com as aulas regulares 
da escola e o acompanhamento do Pré-Enem, consegui lograr êxito em minha jornada 
alcançando 960 pontos na redação. Foi muito bom, pois veio a somar. A mensagem que 
deixo é que a jornada pode ser árdua, mas os frutos são doces. Utilizem bem as 
ferramentas do Canal Educação e Pré-Enem e também estudem muito, pois o Enem não 
é um bicho de sete cabeças, é totalmente domável e todos os métodos como o ensino 
regular e o Pré-Enem estão ai para ajudar”, relatou o estudante. 

Com muita interação durante a transmissão, os estudantes puderam tirar as dúvidas após 
as aulas dos professores no quadro Bora Papear. A revisão contou ainda com as dicas nos 
quadros Bora Louvar, que homenageia artistas, escritores, personalidades. No quadro 
Bora Ler, foram sugeridos os livros no intuito de incentivar a leitura de obras brasileiras 
e piauienses e o quadro Bora Ver Filme, contou com sugestões de filmes aos alunos. 



 

Sexta edição do Pré-Enem Seduc Live 

 

Seduc participa de debate da FGV sobre aulas 
na pandemia 
 

 



O secretário de Estado da Educação, Ellen Gera Moura, participou da videoconferência 
Webinar que trouxe como tema “Avaliação da aprendizagem na retomada das aulas”. O 
evento, que foi transmitido pela plataforma YouTube, é promovido pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação 
(Consed) e Itaú Social. 

A quarta edição do Webinar convidou também os secretários da educação do 
Pernambuco, Frederico Amancio; e o secretário da Bahia, Jerônimo Rodrigues, para 
discutirem a avaliação da aprendizagem na retomada das aulas frente à pandemia, com as 
estratégias a serem adotadas pelos Estados. 

Participaram do debate o presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime) Nacional, Luiz Miguel Garcia; e o ex-presidente do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacional (Inep) Anísio Teixeira, professor Francisco Soares; sob 
mediação da diretora executiva da FGV e coordenadora do FGV Ensino Médio, Marieta 
Ferreira. 

A série de webinários, intitulada “Desafios da educação básica em tempos de pandemia”, 
aborda diversas temáticas como a tecnologia, as práticas de ensino, materiais didáticos, a 
alimentação e as alternativas para acompanhamento e avaliação da aprendizagem frente 
o contexto de crise. 

O professor Francisco Soares pontuou como vencer os desafios do ensino remoto. 
“Precisamos criar oportunidade de ajuda entre os estudantes para uma aprendizagem 
compartilhada e é necessário reconhecer o esforço das secretarias para dar continuidade 
aos estudos de alguma forma e não deixar os estudantes sem este amparo”, frisou. 

O secretário Ellen Gera iniciou sua fala destacando o contexto excepcional no Brasil com 
uma crise sanitária e de como a educação não passa ilesa neste momento, pontuando a 
suspensão das aulas nas redes educacionais. “No Piauí, estamos em suspensão desde o 
mês de março e isto certamente impacta no desenvolvimento dos estudantes e, mesmo 
com o esforço exaustivo, a rede de educação não irá passar ilesa. É preciso reconhecer o 
trabalho dos professores, que neste momento buscam estratégias diversas para garantir o 
processo de ensino e aprendizagem, mesmo com ferramentas e recursos tecnológicos 
ausentes para alguns estudantes”, declarou. 

Evitar prejuízos 

Entre os pontos foi discutido ainda como seguir com políticas efetivas para minimizar os 
efeitos da pandemia no processo de aprendizagem dos estudantes. 

O secretário Ellen Gera destacou que a rede estadual do Piauí já desenvolve um 
planejamento para diagnosticar os estágios de aprendizagem dos alunos. “A pauta do 
Webinar é importante neste momento por tratar a pauta da avaliação, pois é consenso que 
iremos precisar de um grande processo de avaliação nas nossas redes. E, aqui no Piauí, já 
estamos no planejamento avançado para estabelecermos uma implementação de 
diagnóstico que nos permita enxergar estudante por estudante, pois cada escola está 
seguindo um ritmo diferente para alcançar cada estudante com distinção de 
aprendizagem. Então é necessário que esta avaliação nos dará dimensão de como cada 
estudante conseguiu avançar neste momento”, afirmou. 



Ellen Gera ressalta que este diagnóstico irá permitir, ainda no processo de aulas remotas, 
o planejamento para uma retomada gradual de atividades e realizar ações específicas para 
cada escola. “Iremos experimentar um processo de retomada de aulas gradual, então é 
preciso, com a avaliação informativa, observar o avanço das estratégias adotadas com 
resultados positivos ou não. Será possível, assim, a correção de rota ainda neste momento, 
para quando estivermos no ponto de retomada tenhamos evidência que nos permitam a 
tomada de decisão precisa e correta afim de evitar o abandono nas redes e verificar o 
estágio de conhecimentos avançados por cada estudante”, disse. 

Lado socioemocional 

Em sua fala, Ellen Gera pontuou ainda que neste momento de pandemia as ações da rede 
de educação também estejam focadas em promover aos professores e estudantes espaços 
para trabalhar o lado socioemocional. “No Piauí, estamos com um pilar no planejamento 
de trabalho que é observar as vulnerabilidades que afetam o lado emocional das pessoas 
que participam da nossa comunidade educacional, olhando para os estudantes, 
profissionais de educação e as famílias. Já estamos trabalhando com avaliação diagnóstica 
do lado emocional para entender quais os efeitos da pandemia na rede como um todo para 
então criar ações neste sentido”, finalizou. 

 


