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Intitulada “Cuidados com a Vida”, o evento 
realizado na tarde do dia 19 de setembro, 
teve apoio da Secretaria Municipal de Saú-
de e apresentação de Diego Luiz Tonet, da 
Potencial Pleno – Escola de Resultados. Ele, 
que é diretor da escola, também é mestre 

O objetivo é conscientizar os servidores municipais de saúde sobre a prevenção ao suicídio.

Escola de Gestão promove 
palestra sobre cuidados com a 
vida, em alusão ao Setembro 
Amarelo

em educação pela PUC/PR, practitioner em 
programação neurolinguística, analista de 
mapeamento de perfil comportamental e 
pesquisador do desenvolvimento humano.

A palestra, realizada no Pavilhão do Bosque 
da Uva, contou com a participação de di-
versos servidores da saúde, que estiveram 
atentos as dinâmicas e conhecimentos 
transmitidos por Diego.

O objetivo é instruir e capacitar os servido-
res da saúde para identificar e prevenir mais 
casos de suicídio. O diagnóstico precoce e 
qualificado é importante para que o pacien-
te possa ser tratado corretamente, com a 
ajuda de profissionais capacitados, levando 
a uma maior eficácia.
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O curso foi ministrado pelo professor Da-
niel Garcia, que é especialista em Gestão 
de Pessoas.

Este curso tem como objetivo aprimorar 
técnicas eficientes de gestão de equipes, 
obtendo melhores resultados de desem-
penho e produtividade.

A formação foi realizada no período da ma-
nhã das 08h às 12h, e entre os dias 22 e 29 
de setembro e ocorrerá também nos dias 
06 e 13 de outubro de 2022.

No dia 15 de setembro, a Escola de Gestão Pública, em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC) realizou um curso sobre Liderança e Coordenação de 
Equipes, na Faculdade Educacional de Colombo (FAEC).

Liderança e Coordenação de 
Equipes é tema de curso realizado 
pela Escola de Gestão em parceria 
com o SENAC

Os conteúdos abordados são:

• Diferença entre chefia e liderança. – Esti-
los de liderança.
• O papel do líder na transformação de sua 
equipe. A importância de saber delegar.
• Relacionamento interpessoal.
• Processo de mudança.
• Entendendo a natureza humana. – Comu-
nicação assertiva. Motivação do trabalho.
• Ética e postura profissional.
• Trabalho em equipe.
• Como conduzir reuniões eficazes.
• Administração eficaz do tempo.
• Desempenho e criatividade no trabalho.
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Curso de Oratória é realizado pela 
Escola de Gestão em parceria com o 
SENAC
O curso de Oratória foi realizado em 15 de 
setembro, na Faculdade Educacional de 
Colombo (FAEC) e ministrado pelo pro-
fessor Daniel Garcia, que é graduado em 
Marketing com especialização em Gestão 
de Pessoas, coach e palestrante.

Este curso tem como objetivo a prepara-
ção para a prática do discurso e de expo-
sições orais, visando a persuasão por meio 
de uma comunicação clara, coerente e ob-
jetiva.

O curso de oratória foi realizado também 
nos dias 22 e 29 de setembro e ocorrerá 
novamente em 06,13 e 20 de outubro de 
2022.

Sendo os seguintes conteúdos aborda-
dos:

• Persuasão, argumento e procedimento ar-
gumentativo.
• A importância da fluência verbal no am-
biente profissional.
• Comunicação verbal e não verbal.
• A origem da oratória.
• Controle do medo e da ansiedade no mo-
mento de falar em público.
• Controle da voz e da gesticulação. – Varia-
ções linguísticas e adequação da linguagem 
ao público-alvo.
• A importância de um bom nível informa-
cional em exposições oral.
• Os gêneros de entrevista, debate, palestra 
e seminário.
• Preparação do discurso: o improviso, o dis-
curso preparado, o discurso lido e o discurso 
com o roteiro.
• Planejamento e execução do discurso.
• Uso correto do microfone e dos recursos 
audiovisuais.

Esta é uma ação da Escola de Gestão Pública (EGP) em parceria com o SENAC.
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Escola de Gestão realiza palestra 
Lar Feliz na última semana de 
agosto

Foi uma parceria firmada entre a Prefeitura 
Municipal de Colombo, que promoveu várias 
ações voltadas à mulher no “Agosto Lilás” e 
a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ce-
lebra há 20 anos o “Quebrando o Silêncio” 
também com ações e orientações voltadas 
especificamente as mulheres.

Na ocasião estiveram presentes 20 pessoas 
entre homens, mulheres e adolescentes.
A palestra foi solicitada pelo protejo Nova Ter-
ra, atendendo a demanda da comunidade do 
Atuba.

Na noite de 31 se agosto, a Escola de Gestão Pública, através da professora Silvana Costa, 
esteve no projeto Nova Terra realizando a palestra “Lar Feliz”.
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Atenção músicos, dançarinos e 
violeiros, inscrevam-se para o 1º 
FESTART de Colombo
O Departamento de Cultura da Secretaria 
Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Ju-
ventude anunciou a realização do 1° Fes-
tival de Artes de Colombo, o FESTART, que 
nesta primeira edição vai abrigar eventos 
tradicionais como o 4º Encontro de Violei-
ros, a 12ª Mostra de Dança de Colombo e o 
inédito Encontro de Bandas.

Estes eventos se somam às atividades 
organizadas dentro do 1° Festival Infância 
Feliz, que vai trazer espetáculos circenses 
e várias atrações.

Será um mês inteiro dedicado às crianças e 
a família colombense.

Durante a semana será a vez de aproxi-
madamente 22mil estudantes das Escolas 
Municipais. Já nas sextas às 20h e sábados 
e domingos às 15h e 19h o mesmo espe-
táculo será aberto à participação da co-
munidade com convites disponibilizados 
no site www.colombo.pr.gov.br a partir do 
próximo dia 28 de setembro.

A programação do 1° FESTART acontecerá 
nas terças, quartas e quintas, entre 19h30 
e 21h30 e tem como objetivos principais 
reunir e dar visibilidade aos artistas locais 
através da dança e da música, garantindo 
aos colombenses, ainda mais acesso à cul-
tura.

As inscrições já estão abertas, confira 
abaixo:

12ª Mostra de Dança – dias 18 e 19/10 – 
inscreva-se no link:
https://forms.gle/zawuSUUpp3oPfiAY6

1º Encontro de Bandas nos dias 25, 26 e 
27/ 10. Inscreva-se no link:
https://forms.gle/5xvRHfPtqXUqzKjt5

Encontro de Violeiros – dia 20/10 – Inscre-
va-se no link:
https://forms.gle/KHM2XqKyD-
d3ok8e56

Local:
O FESTART será realizado no Parque da Uva 
– Rua Mal. Floriano Peixoto, 8771 – Centro.
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Prefeitura de Colombo anuncia novos 
cursos gratuitos em parceria com o 
SENAI
No dia 19 de agosto, a Secretaria Municipal de Educação por meio do Núcleo Peda-
gógico de Educação Especial realizou uma formação com os profissionais de apoio 
da rede municipal de ensino.

A melhoria da empregabilidade dos trabalhado-
res colombenses na busca de vagas no mer-
cado de trabalho tem sido uma constante na 
gestão municipal. Neste sentido, a Secretaria 
de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho fir-
mou mais uma parceria de sucesso com SENAI 
– Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

Panificação

Durante o curso, os alunos aprendem a planejar 
e fabricar a produção de diversos pães, salgados 
e bolachas com as normas e procedimentos 
técnicos de qualidade, segurança alimentar e 
segurança no trabalho.

A primeira turma está em andamento no esta-
cionamento do Hiper Condor Colombo. São 10 
(dez) dias de aulas de segunda a sexta, com tur-
mas pela manhã das 08h às 12h e turma a tarde 
das 13h às 17h. Faça sua pré-inscrição pelo link 

https://forms.office.com/r/4WVAjs0xmc.
Auxiliar de Mecânica Industrial

Disponível na sede do SENAI Colombo o curso 
de Auxiliar de Mecânica Industrial com aulas pre-
senciais na unidade Senai – Colombo, já estão 
com matrículas abertas. A sede está localizada 
na Rua João Batista Stocco – 256 no Bairro Santa 
Terezinha.

Assistente Administrativo

Outro curso disponível é o de Assistente Admi-
nistrativo com aulas On-line e 100% ao vivo. As 
turmas iniciam no dia 24 de Outubro no perío-
do da tarde das 13h30h as 17h30 de segunda a 
sexta com carga horária de 160 horas. As matrí-
culas podem ser feitas, acessando o link https://
forms.office.com/r/NyiBqeUmqz. As vagas 
são limitadas e só serão efetivadas após contato 
telefônico.
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Prefeitura de Colombo realiza 
cadastramento do ensino Pré-Escolar/2023 
a partir do dia 26 de setembro

Fanfarra Municipal de Colombo conquista 
o título de hexacampeonato Paranaense 
em Prudentópolis

O cadastramento é obrigatório para crianças de quatro e cinco anos

A Fanfarra Municipal de Colombo é hexacampeã paranaense. O título foi conquista-
do no último dia  17, em Prudentópolis, no centro-sul do Estado.

A Prefeitura Municipal de Colombo por meio da 
Secretaria Municipal de Educação informa que 
o cadastramento das crianças nascidas entre 
01/04/2017 a 31/03/2019 , que farão quatro 
ou cinco anos de idade até 31 de março de 
2023 para frequentar o ensino pré-escolar nos 
Centros Municipais de Educação Infantil ou Es-
colas Municipais de Colombo, estão disponível 
de 26 de setembro a 14 de outubro de 2022.
Os cadastros devem ser realizados preferen-
cialmente pela internet no site http://educacao.
colombo.pr.gov.br ou presencialmente nas 
unidades educacionais Escolas ou CMEI’s.

A realização do cadastro não assegura a vaga 
na mesma unidade de ensino onde foi realiza-
do. A efetivação da matrícula deve acontecer 
no período divulgado pelas unidades e no Portal 
da Secretaria Municipal de Educação.

Mais informações na Secretaria Municipal de 

Na competição, a representante de nossa cida-
de obteve o primeiro lugar na categoria Corpo 
Musical e o segundo lugar na categoria Balizas.
“O 29.º Campeonato Paranaense de Bandas e 
Fanfarras contou ao todo com 22 apresenta-

Educação – Fone: 41-3675-5010 ou no portal 
http://prefeitura.colombo.pr.gov.br/se-
cretaria-municipal-de-educacao/

O formulário de cadastramento pode ser aces-
sado aqui https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdwjI9OIBoKoDLM0tpU-
fM8WHV_MvG7CLAos_sml52LtHbRAsg/
viewform

ções em diversas categorias. Competimos na 
categoria banda de percussão sênior e dos 220 
pontos máximo da categoria atingimos quase 
a nota máxima ficando com 217 pontos,” disse 
o Maestro Marcial Siqueira que é o Diretor da 
Fancol.
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IDEB 2021 é divulgado e instituição do 
município de Colombo chega a média 
de 7.3
Foi divulgado o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
referente ao ano de 2021, e o município de Colombo ficou com a média de 5.9 e 
uma das instituições da rede municipal de ensino chegou a 7.3, a Escola Municipal 
Isolina Ceccon, 6.6 a Escola Municipal Jovino do Rosário e 6.5 a Escola Municipal 
Santa Isabel.

Levando em conta o cenário de pandemia, 
adaptações, os moldes reinventados de ensino 
aprendizagem e o desenvolvimento dos 
educandos neste período, as inúmeras inter-
corrências, houve um enorme empenho dos 
professores e educadores em todo o processo, 
adentrando nas residências dos alunos por 
meio das atividades não-presenciais e criando 
vínculo com as famílias num momento tão difícil 
para assegurar o efetivo aprendizado.

A Secretaria de Educação parabeniza e agrade-
ce o cuidado e empenho em cada etapa vivida 
deste momento tão delicado, também expres-
sa gratidão e orgulho, em face dos expressivos 
resultados do IDEB 2021, parabenizando toda 
a comunidade escolar e apoio das famílias no 

processo de aprendizagem dos estudantes.

Esse resultado final do IDEB 2021 foi muito 
positivo comparado às vivências de outros 
anos anteriores ao período de pandemia refle-
tindo o compromisso e a preocupação que os 
profissionais têm em levar uma educação de 
excelência para toda rede municipal de ensino.

O evento foi realizado no Ginásio de Esportes Gilmar Agibert, na cidade de Prudentópolis.




