
 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 317  casos confirmados e 11 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite deste sábado (10/10). 

Dos 317 casos confirmados da doença, 172 são mulheres e 145 homens, com idades que 
variam de um a 89 anos.  

Sete homens e quatro mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
das cidades de Monte Alegre do Piauí (85 anos), Ribeiro Gonçalves (83 anos), São João 
da Serra (78 anos) e Teresina (68,82 85 e 92 anos). Já as mulheres eram de Floriano (79 
anos), Teresina (67 e 93 anos) e União (62 anos). 

As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no 
estado somam 102.268.. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.217 e foram 
registrados em 173 municípios. Até agora, morreram 1.277 homens e 940 mulheres.  

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 490 
ocupados, sendo 296  leitos clínicos, 189 UTIs e 5 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4.980 até  o dia 10 de outubro. 



A Sesapi estima que 99.551 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

Estudantes da 3ª série do Ensino Médio se 
preparam para retorno gradual 

 
A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) está preparando o retorno às aulas 
presenciais dos estudantes 3ª série do Ensino Médio na rede estadual, que acontecerá a 
partir do próximo dia 19 de outubro. O retorno às atividades pedagógicas presenciais das 
modalidades regular, integral e VII Etapa-EJA será realizado buscando a promoção da 
igualdade de acesso e condições do estudante para a Educação Superior, a garantia da 
aprendizagem a todos os estudantes, intensificação das ações e estratégias com foco no 
Enem, o fortalecimento de vínculos da comunidade escolar e dos estudantes da 3ª série 
do ensino médio, o cumprimento de no mínimo 800 horas previstas na Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 

Para o estudante Felipe José dos Santos, do Centro Estadual de Tempo Integral Zacarias 
de Góis, mais conhecido como Liceu Piauiense, as aulas presenciais são muito 
importantes. “Não tenho receio de voltar à sala de aula. Pra mim, presencialmente, tem 
mais atenção entre professores e alunos; é mais interativo”, avalia. 

A retomada que será feita com ensino híbrido, uma metodologia que combina 
aprendizado remoto on-line em modelos que mesclam momentos em que o aluno estuda 
em casa, com atividades por meios físicos ou virtual, e coletivo, em que a aprendizagem 
ocorre de forma presencial, valorizando a interação entre pares e entre aluno e professor. 



Os estudantes e suas respectivas famílias que não se sentirem seguros para o retorno às 
aulas presenciais, poderão continuar exclusivamente em regime de aulas não presenciais. 

“Eu acho melhor o retorno das aulas, pois eu não tenho como acompanhar o ensino 
remoto de casa, devido ao meu trabalho. Trabalho em hospital e sempre converso com 
minha filha sobre as medidas preventivas e sinto que a escola está preparada para receber 
os alunos”, disse a auxiliar de serviços gerais e mãe de estudante, Diana Gonçalves. 

As escolas disponibilizarão termômetro para aferição da temperatura de servidores, 
estudantes e colaboradores, álcool 70% e álcool em gel 70% para cada unidade 
administrativa e de ensino. Será também disponibilizado tapete sanitizante em todas as 
entradas e em pontos estratégicos, será feito o uso de portas e janelas abertas para 
ventilação do ambiente, além da distribuição e uso obrigatório de máscaras, conforme 
orientação da autoridade sanitária, e orientação para a higiene frequente das mãos com 
água e sabão ou álcool em gel 70% e orientação para isolamento de bebedouros de bico 
injetor, substituindo pelo uso de canecas individuais. 

De acordo com a diretora do Liceu, Samara Santiago, o primeiro passo foi dado depois 
das formações oferecidas pela Seduc. “Enviamos um questionário aos alunos, em 
consonância com os pais, perguntando o interesse da retomada das aulas de forma 
presencial. Tivemos respostas bastante positivas quanto a isso. Dos 198 alunos de terceiro 
ano, 106 disseram sim para a retomada, alguns com receio durante o caminho para a 
escola, onde eles precisarão de uma atenção maior. Aqui, faremos uma escala dividindo 
os professores para os dias de aulas, lembrando que nossa escola já está totalmente 
preparada”, afirma a diretora. 

O secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, explica que todo o processo de retorno 
às aulas realizado pela Seduc segue um cronograma de planejamento além das orientações 
dos decretos estaduais e do Comitê de Operações Emergenciais (COE). O gestor explica 
que, no próximo dia 19 de outubro, tanto as escolas particulares e públicas, poderão 
retornar com aulas presenciais. “Mas não há uma agonia nesse retorno. Muitas famílias e 
estudantes estão querendo que as aulas voltem em especial o estudante do Enem que será 
realizado na segunda quinzena de janeiro de 2021. Estamos nesta fase de preparação e 
quero dizer que os estudantes fiquem tranquilos porque a escola vai comunicar para que 
este retorno seja feito com tranquilidade e segurança”, afirmou Ellen Gera. 

 

 

 

 

 

 

 



Secult realiza live Brinca Comigo em 
comemoração ao Dia das Crianças 

 
Em comemoração ao dia mais alegre e colorido do ano, o Dia das Crianças, a Secretaria 
de Estado da Cultura (Secult) está preparando a live Brinca Comigo, repleta de alegria e 
brincadeiras, com os Irmãos Abrakadabra e o espetáculo A Vida Íntima de uma Galinha. 
O show será no dia 12 de outubro, às 17h, com transmissão pelos canais da Secult no 
YouTube e Facebook. 

Os Irmãos Abrakadabra, interpretados pelos irmãos na vida real Franklin e Gleyci Pires, 
conquistam famílias por todo Piauí há mais de dez anos, encantando a todos por onde 
passam. A dupla se apresenta com um livro mágico, que ao proferir a palavra abracadabra, 
consegue se transformar em diversos personagens dos contos de fadas. Nesse especial, 
eles farão um show ao vivo cantando músicas infantis que crianças de todas as idades irão 
se divertir. 

O espetáculo A Vida Íntima de uma Galinha é baseado no conto infantil “A Vida Íntima 
de Laura”, da autora Clarice Lispector, e interpretado pela Cia. Equilíbrio Dança, Circo 
e Teatro. O espetáculo objetiva proporcionar o contato do público infantil com a literatura 
misturado às linguagens da dança e teatro. 

 



 

A Vida Íntima de uma Galinha 

Compondo uma personalidade, cheia de nuances para sua personagem, o espetáculo 
diverte os pequenos sem subestimar sua inteligência e perspicácia. Em cena, a Cia. 
Equilíbrio leva o público ao mundo imaginário e lúdico de Laura, uma galinha muito 
comum, considerada a mais feia do galinheiro, porém é a que mais bota ovos, portanto, 
essencial para o galinheiro e para sua dona. O espetáculo traz mensagens de simplicidade 
e respeito e nos leva a fazer importantes questionamentos para formação de valores 
morais, essenciais na infância, também discute as relações familiares de forma leve e bem 
humorada. 

“Não poderíamos deixar passar em branco esta data tão representativa e importante do 
calendário nacional, como é o Dia das Crianças. Essa live, além de ser muito colorida e 
cheia de alegria, vai apresentar espetáculos que resgatam desde histórias infantis 
passadas, mas que continuam fazendo sucesso com as crianças, até as mais atuais. E 
também com um espetáculo literário, que envolve comédia, mas traz ensinamentos dos 
valores humanos”, ressalta o secretário de Estado da Cultura, Carlos Anchieta. 

A live Brinca Comigo é realizada pela Associação Amigos da Arte e da Cultura do Piauí, 
com apoio do Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Cultura 
(Secult) e Coordenadoria de Comunicação (CCom). 

 


