
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 276 casos confirmados e oito óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite deste domingo (6). 
 
Dos 276 casos confirmados da doença, 139 são mulheres e 137 homens, com idades que 
variam de um a 91 anos. 
 
Cinco mulheres e três homens não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram de 
Canto do Buriti (42 anos), Floriano (63 anos) e Teresina (86 anos). As do sexo feminino 
eram das cidades de Água Branca (24 anos), Corrente (84 anos), Teresina (42 anos), 
União (80 anos) e Várzea Branca (62 anos). 
 
Dos 224 municípios do estado apenas Canavieira não foi atingida pela pandemia. A 
Covid-19 está presente em 99,6% do território piauiense. 
 



O Piauí possui 82.282 casos  confirmados do novo coronavírus e 1.901 óbitos registrados 
pela doença, em 165 municípios. Deste total, morreram 1097 homens e 804 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 560 
ocupados, sendo 342 leitos clínicos, 215 UTIs e 3 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 3.714 até o dia seis de setembro. 
 
A Sesapi estima que 79.821 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

Escola da EJA incentiva alunos a 
redescobrirem seus bairros na pandemia 

 

Em razão da mudança na vida das pessoas e impacto na rotina escolar provocada pelo 
novo coronavírus, a equipe pedagógica da Unidade Escolar Petrônio Portella, localizada 
no município de Campo Maior-PI, idealizou um projeto interdisciplinar “Conhecendo o 
seu bairro em tempos de pandemia”, para engajar a participação e protagonismo dos 
alunos. 

No projeto, os alunos da quinta à sétima etapa da Educação de Jovens e Adultos buscaram 
informações para entender como se comportavam os frequentadores dos diversos locais 
mais frequentados pela comunidade, antes e durante a pandemia, como disse o professor 
Gilberto Chaves. 

“O projeto fornece aos alunos da modalidade EJA um olhar para o seu bairro, a visualizar 
a importância de um lugar pela comunidade e a partir dai o aluno passa a conhecer a 
realidade do seu próprio local. Eles realizaram questionários junto aos frequentadores de 
lugares como a igreja, o mercado do produtor rural, a Praça da Bandeira e o campo de 



futebol, e nestes lugares perceberam quais os cuidados adotados em relação à prevenção 
da Covid-19 para depois produzirem o texto do vídeo”, detalhou. 

Depois dos questionários, a fase seguinte foi a captura de imagens e inserção dos áudios 
narrados pelos alunos. 

“Ao final da atividade percebemos os alunos mais motivados e engajados a conhecer a 
comunidade e criou-se um sentimento de pertencimento. Eles ficaram maravilhados com 
o resultado do trabalho e tivemos ainda como saldo positivo o maior interesse no grupo 
das turmas e o retorno das atividades”, ressaltou Gilberto. 

As gravações com as imagens aconteceram nos bairros Matadouro e Cariri, onde a 
maioria dos estudantes residem. 

Segundo a coordenadora pedagógica Rosiana Ibiapina, a escola tem intensificado a 
formação continuada na própria sede via meios digitais, com auxílio da formação Chão 
da Escola, oferecido pela Seduc, e incentivando os professores a trabalharem as temáticas 
das realidades locais com o apoio da Gerência Regional de Educação. 

Ela explica que o projeto faz parte do plano pedagógico que busca combater a evasão 
escolar. 

“Este é o resultado do trabalho da coordenação pedagógica junto com os professores, na 
tentativa de resgatar o aluno, fazer esta virada metodológica, trabalhar com metodologia 
ativa, pedagogia de projeto, colocar o aluno como protagonista do desenvolvimento da 
vida dele. Temos conseguido resgatar o pertencimento dos nossos alunos junto à 
comunidade escolar e despertar que ele seja a diferença naquele espaço”, afirmou. 

Secretaria de Turismo se pronuncia sobre 
tubarões em praias do Piauí 

 



A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar), 
recomenda evitar banho de mar no litoral piauiense, especialmente no trecho entre as 
praias do Itaqui até a do Coqueiro. Quem for mergulhar, atenção especial com as crianças 
e cuidado redobrado aos praticantes de esportes náuticos. 
 
Foi confirmada a presença de cinco tubarões juvenis na Praia do Coqueiro, em Luís 
Correia. Os tubarões são animais que não permanecem em uma área fixa, por isso, para 
garantir a segurança dos banhistas, mesmo sem a confirmação da espécie avistada, a 
Semar Piauí orienta que as pessoas evitem entrar na água. 

 

 


