
Grandes ações foram criadas em mar-
ço pela Prefeitura de Manaus. Uma delas 
foi o programa “Auxílio Conectividade”, 
lançado oficialmente no dia 16/3, por 
meio da Lei nº 2.733, publicada no Diário 
Oficial do Município (DOM) nº 5.055. O 
auxilio irá disponibilizar aos professores 
em exercício da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) o valor de R$ 70 dire-
tamente no contracheque do servidor. 
O objetivo da iniciativa é proporcionar 
ajuda financeira para contratação de 
serviços de dados de internet para rea-
lização do trabalho com alunos da rede 
municipal de ensino de forma remota.

Para a execução do programa, a pre-
feitura alocou uma verba de R$ 10 mi-
lhões. A demanda surgiu no início do 
teletrabalho, causado pela pandemia da 
Covid-19, em abril do ano passado, quan-
do os professores passaram a trabalhar 
de casa para garantir o fluxo de aprendi-
zagem dos alunos.

O secretário de Educação, Pauderney 
Avelino, destacou que, além de aprovar o 
auxílio, a prefeitura se movimenta para dar 
mais opções para alunos e professores. “O 
prefeito David Almeida aprovou o Auxílio 
Conectividade, a partir do qual são des-

tacados R$ 70 no contracheque de cada 
professor, para que ele possa comprar um 
plano de dados de operadora, que vai ga-
rantir um rápido contato com os alunos. 
Além da conectividade, estamos traba-
lhando o programa para dar ao professor 
R$ 100 ao mês durante 20 meses, para 
que ele possa comprar um notebook para 
dar essa aula”, completou o secretário.

A notícia do auxílio, de acordo com a 
gestora do Centro Municipal de Educa-
ção Infantil (Cmei) Maria da Fé Anzoa-
tegui, Patrícia Glória, foi recebida pela 
equipe escolar de forma muito positiva 
e motivadora. “Com o Auxílio Conectivi-
dade agora as professoras poderão pa-
gar uma internet de mais qualidade para 
alcançar os objetivos do projeto aula em 

casa de forma mais eficaz. Nossas metas, 
a partir desse novo anúncio, é resgatar 
todos os nossos alunos não engajados, 
por meio de mais comunicação pelas re-
des sociais”.

A professora Ediana Santiago Barreto, 
do Cmei Eliakin Rufino, concorda com Pa-
trícia e diz que, por conta dos pacotes de 
internet serem muito caros em Manaus, 
essa é uma ajuda bastante importante.

“Vejo como um olhar da administração 
para as condições de trabalho do profes-
sor, que ano passado teve que custear 
todo o seu trabalho. Esse auxílio vai ser 
um pequeno suporte que vai pelo menos 
em parte, auxiliar no pagamento do nos-
so plano de Internet”, finalizou Ediana.

Pagamento
A previsão é que o pagamento do auxí-

lio comece a partir do mês de abril, retro-
ativo ao mês de março, dependendo da 
publicação do decreto regulamentador. 
A lei deverá ter seus efeitos cessados no 
momento em que decreto do Executivo 
municipal determinar o retorno do ensi-
no regular, com atendimento presencial 
dos alunos e profissionais da educação 
nas unidades de ensino.
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Convocação

No mês de março a Prefeitura de Ma-
naus convocou 400 professores aprova-
dos em cadastro reserva do concurso 
realizado pela Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) em 2017, com homo-
logação do resultado final em 2018, para 
atuarem no ano letivo de 2021. 

O decreto de nomeação foi publica-
do dia 10 março na edição nº 5.051 do 
Diário Oficial do Município (DOM) e a 
convocação, na edição 5.052, no dia se-
guinte, 11/3. Essa é a 27ª convocação, 
totalizando aproximadamente 3,6 mil 
profissionais convocados.

A princípio, o concurso foi destinado a 
preencher 400 vagas, sendo nomeados 
mais de três mil candidatos no cadastro 
reserva. Desta vez, serão chamados 296 

professores da Educação Infantil, quatro 
do 1º ao 5º ano, seis de Artes, 30 de Edu-
cação Física, três de Ensino Religioso, sete 
de Geografia, 12 de História, 17 de Língua 
Inglesa e 25 de Língua Portuguesa.

O prazo para tomar posse é de 30 
dias, contando do dia 12/03 até o dia 
10/04. Elisângela Bastos, gerente da Co-
missão de Investidura da Semed, aponta 
que todo processo de informações e de 
tomada de posse será remoto.

“O candidato convocado precisa 
aguardar o recebimento do e-mail que 
vamos enviar para o endereço eletrôni-
co que ele informou no ato da inscrição 
para o certame. Cada candidato vai ter 
um atendente específico que dará o su-
porte com orientação e todos os enca-

minhamentos, e vai receber a documen-
tação, que deverá ser enviada por e-mail 
ou whatsapp. Em nenhum momento 
vamos atender esse funcionário pre-
sencialmente. Até a posse será de forma 
remota”, explicou Elisângela.

Com a nova convocação, o prefeito 
David Almeida reafirma o compromisso 
social das unidades educacionais, dis-
tribuídas em todas as zonas da cidade, 
e em atender a demanda de alunos da 
rede municipal de ensino com qualidade 
e tendo professores em todas as turmas 
estudantis.

Documentos
Para a posse, os aprovados terão que 

apresentar os documentos, via on-line, 

como: diploma de graduação; histórico 
escolar; parecer da Junta Médico-Peri-
cial do Município; atestando a aptidão 
para o exercício do cargo; uma foto 3 
X 4 recente; certidão de nascimento, se 
solteiro; certidão de casamento; cartei-
ra de identidade; CPF; título de eleitor; 
certidão de quitação eleitoral pelo TRE; 
PIS/PASEP; certificado militar; com-
provante de residência com CEP; com-
provante de conta corrente do banco 
Bradesco; certidão de antecedentes 
criminais negativa expedida pelo depar-
tamento da Polícia Federal; certidão de 
antecedentes criminais negativa expe-
dida pelo TJAM; certidão de nascimento 
dos filhos menores de 18 anos.

‘Auxílio Conectividade’: Prefeitura publica 
lei que garante internet aos professores

Prefeitura de Manaus convoca 400  
professores para o ano letivo de 2021
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CovacManaus

Prefeito David Almeida garante vacinação 
para mais de 2,2 mil servidores da Semed

O prefeito de Manaus, David Almei-
da, anunciou na 2ª quinzena de março, 
a expansão do estudo “CovacManaus”, 
com o objetivo de antecipar a vacina-
ção contra a Covid-19 para mais de 2,2 
mil servidores da Secretaria Municipal 
de Educação (Semed), com idade entre 
18 e 49 anos, que possuam comorbi-
dade comprovada por laudo médico. 
O local do estudo é na Escola Normal 
Superior (ENS) da Universidade do Es-
tado do Amazonas (UEA), que estará 
recebendo os servidores das 9h às 16h, 
a partir deste sábado, 20/3.

Para David Almeida, o momento é de 
grande importância, por Manaus mos-
trar celeridade na vacinação da popu-
lação e preocupação com a imunização 
dos servidores da educação. 

“Manaus está bem à frente do restan-
te do Brasil nos índices populacionais. 
Nós estamos vacinando todas as pesso-
as acima de 60 anos, enquanto o Bra-
sil está vacinando as acima de 80 anos. 
Nós entendemos que, com a vacinação, 
o distanciamento social e o avanço dos 
nossos trabalhos, vamos voltar à nor-
malidade no menor espaço de tempo 
possível”, destacou o prefeito.

O secretário municipal de Educa-
ção, Pauderney Avelino, comemorou 
a antecipação da imunização dos ser-
vidores da Semed e afirmou que pro-
fissionais com comorbidades de todas 
as áreas que atuam na pasta, como 
professoras, pedagogos, merendeiras, 
gestores e administrativos, vão ser 
contemplados.

“Os profissionais da educação estão 
pedindo para serem vacinados. Essa 
medida veio em boa hora, e nós esta-
mos adiantando o processo com este 
programa. Tão logo o prefeito David Al-
meida tenha as vacinas necessárias, es-
taremos iniciando uma nova fase, com 
pessoas acima de 50 anos de idade. 
Portanto, tenho certeza que os demais 

servidores da Semed estarão vacinados”, 
comentou Pauderney.

O coordenador da pesquisa “CovacMa-
naus”, o médico infectologista Marcus La-
cerda, ressaltou que todos os servidores 
da Semed podem entrar no projeto, mas, 
neste primeiro momento, apenas as pes-
soas que têm comorbidades vão receber 
as duas doses da CoronaVac. Quem não 
apresenta comorbidade receberá acom-
panhamento ao longo do ano com ava-
liação clínica e exames sorológicos.

“A gente já tem uma lista em mãos, e 
a partir deste sábado vamos dar início 
à vacinação das pessoas com 48 e 49 
anos. Cada semana os servidores terão 
acesso ao projeto e ao calendário no 
site do Instituto de Pesquisa Clínica Car-
los Borborema (www.ipccb.org). A ideia é 
não sobrecarregar o posto e organizar o 
atendimento”, disse Lacerda.

A ação é uma iniciativa coletiva en-
tre a Prefeitura de Manaus, a Fundação 
de Medicina Tropical (FMT), Instituto de 
Pesquisa Clínica Carlos Borborema e o 
Instituto Butantan, que doou 10 mil do-
ses da vacina CoronaVac que também 
vão atender servidores da educação e 
da segurança pública do Estado.
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Servidores da Prefeitura de Manaus, da 
área da Educação, da faixa etária de 48 a 
49 anos, com comorbidades comprova-
das por laudo médico, receberam a pri-
meira dose da vacina contra a Covid-19 
em março. A imunização faz parte da pes-
quisa CovacManaus, que tem como obje-
tivo identificar se a aplicação da Corona-
Vac em pessoas com comorbidades terá 
impacto na prevenção de formas mais 
graves da doença. Ao todo, mais de 2,2 mil 
profissionais da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) foram vacinados nesse 
primeiro momento de imunização volta-
do aos docentes do município de Manaus. 

A imunização faz parte do estudo 
CovacManaus e os servidores que se 
encaixam nas características desta pes-
quisa, após darem consentimento, vão 
passar por triagem, exames e receberão 
as duas doses da CoronaVac.

Todos os profissionais da Semed po-
deram  participar da pesquisa, mas ape-
nas aqueles que apresentam comorbi-
dades comprovadas por laudo médico, e 
descritas no estudo, de idade entre 18 a 
49 anos, foram vacinados.

A assessora do Departamento de 
Gestão Educacional (DEGE) da Semed, 
Mônica Lobato, 48, foi umas das primei-
ras a ser vacinada neste sábado. Ela tem 
problema respiratório crônico e Índice 
de Massa Corporal (IMC) acima de 30.

“Sou a favor da ciência e é um privi-
légio participar desse estudo. Em um 
processo de 12 meses, vamos ser acom-
panhados por telefone periodicamente 
e daqui a 28 dias vou receber a segunda 
dose da CoronaVac. Para mim é uma ex-
periência fantástica, primeiro como pro-
fissional da educação e segundo como 
participante de um processo que valida 

uma pesquisa, mostrando que a ciência 
tem um trabalho sério e importante”, 
comentou Mônica, que também falou 
sobre o atendimento.

“O cuidado foi algo que chamou a 
minha atenção, na sala de triagem fize-
mos alguns exames, inclusive teste de 
gravidez, exame de sangue, de diabetes, 
verificamos altura, peso e medimos o 

IMC. Na triagem também apresentamos 
o laudo médico das comorbidades”, ex-
plicou a servidora, que deve receber a 
segunda dose da vacina daqui a 28 dias.

Os servidores da Semed sem comor-
bidades não receberam a vacina, mas 
também serão acompanhados pela 
equipe de pesquisa durante um ano, fa-
rão exame sorológico e avaliação clínica.

Pesquisa
O estudo é realizado na Escola Nor-

mal Superior (ENS) da Universidade do 
Estado do Amazonas (UEA), de segunda 
a sábado, das 9h às 16h. Os servidores 
precisam ficar atentos ao calendário 
específico para as faixas etárias dentro 
do cronograma.

Para participar é necessário preencher 
o formulário de consentimento disponí-
vel no site da pesquisa (ipccb.org/cova-
cmanaus).

Parceria
A ação é uma iniciativa coletiva en-

tre a Prefeitura de Manaus, a Fundação 
de Medicina Tropical (FMT), Instituto de 
Pesquisa Clínica Carlos Borborema e o 
Instituto Butantan, que doou 10 mil do-
ses da vacina CoronaVac que também 
vão atender servidores da educação e 
da segurança pública do Estado.

1ª dose da vacina 

Servidores da educação recebem primeira 
dose de vacina contra a Covid-19

Foto: Divulgação/Semed
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Professoras e alunas da rede municipal 
de ensino, da Prefeitura de Manaus, foram 
destaque na premiação “Mulheres e Meni-
nas na Ciência”, da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Amazonas (Fape-
am), que aconteceu no dia , 11/3, por meio 
de uma live no YouTube. Ao todo, foram 
seis professoras e 17 alunas homenagea-
das por trabalhos no Programa Ciência na 
Escola (PCE), realizado em 2019.

O Movimento Mulheres e Meninas na 
Ciência, da Fapeam, recebe um grande re-
forço, dessa vez voltado à educação bási-
ca, especialmente para projetos desenvol-
vidos no âmbito do PCE. Este ano, numa 
ação inédita, a Fapeam premiou projetos 
coordenados por professoras e desenvol-
vidos por alunas do PCE, edição 2019.

O titular da Secretaria Municipal de Edu-
cação (Semed), Pauderney Avelino, para-
benizou as professoras e alunas premia-
das e se congratulou com a Fapeam pela 
iniciativa. “Tenho certeza que esse progra-
ma que está premiando diversos projetos, 
que estão na linha de frente, será objeto 
de mais estudos. Por isso, acredito que 
iniciativas como essa só vêm a contribuir 

para o engrandecimento do nosso Esta-
do”, pontuou.

De acordo com a diretora-presidente 
da Fapeam, Márcia Peralles, o evento in-
titulado Programa Mulheres e Meninas na 
Ciência- Premiação PCE/Fapeam é uma 
ação afirmativa, que visa incentivar a par-
ticipação feminina em projetos científicos.

“Dados da Unesco apontam que entre 
todos os pesquisadores que existem no 
mundo, apenas 28% são mulheres. O PCE 
em 2019 celebrou 15 anos do projeto, por 
isso é um momento muito especial”.

Projetos
Os seis projetos premiados da Semed 

foram:
“A utilização dos aparelhos celulares 

como ferramenta de ensino e aprendi-
zagem por meio da criação de vídeos”, da 
escola municipal Ana Mota Braga, realiza-
do pela professora Heloíza Braz, com par-
ticipação das alunas Letícia Pereira, Carla 
Vieira e Ticiane Batista.

“Manifestações folclóricas e culturais 
do Estado do Amazonas: sob o olhar do 
EJA”, da professora Núbia Pantoja, com as 

bolsistas Andresa do Nascimento, Davina 
Maciel e Jociane Corre, da escola munici-
pal Rodolpho Valle.

“Trabalho e trabalhadores na zona Leste 
de Manaus através de câmeras de celula-
res”, da escola municipal Carolina Perolina, 
com a professora Cláudia Barros e as es-
tudantes Raquel Beatriz e Raissa Lima.

“A música como instrumento inclusivo no 
ensino da Língua Inglesa na escola Waldir 

Garcia: diversidade no contexto amazôni-
co”, da professora Luana Lima, em conjunto 
com as estudantes Maria Luiza de Aquino, 
Layanne do Vale e Sarah Guimarães.

“Ciência interativa: simulação e análise 
das consequências de uma gravidez na 
adolescência”, realizado na escola muni-
cipal Maria Auxiliadora pela professora 
Cássia Daniele Santana e as bolsistas Kelly 
dos Santos, Emilly Lopes e Daniele Paiva.

1º Workshop Estratégico 

Semed Manaus discute estratégias para 
elevar padrão na educação em 2021

Visando melhorias na educação da ca-
pital, a Prefeitura de Manaus, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação (Se-
med), discutiu no dia, 22/3, os alvos de 
trabalho da nova gestão no “1º Workshop 
Estratégico de Metas para 2021”. O se-
cretário da pasta, Pauderney Avelino, e 
os subsecretários do órgão nas áreas 
de Gestão Educacional, Administração e 
Finanças, e Infraestrutura e Logística se 
reuniram para pontuar a execução de es-
tratégias no setor educacional do municí-
pio e o cumprimento das determinações 
do prefeito David Almeida em elevar o 
padrão escolar.

Pauderney destacou que o principal 
objetivo do workshop foi de alinhar ideias 
e propostas da prefeitura de modo inte-
rinstitucional com as três subsecretarias 
e demais departamentos do órgão.

“Essa é uma reunião que eu propus para 
que nós pudéssemos trazer ou fazer aqui 
um alinhamento com as subsecretarias, 
para termos todos os segmentos da Se-
med na mesma direção. Isso é fundamen-
tal para que tenhamos essas interações 
verticais e horizontais, e para que as ações 
que estamos dispostos a fazer sejam efi-
cientes e concluídas”, frisou o secretário.

Pedagógico
A Subsecretaria de Gestão Educacional 

apresentou os resultados finalísticos do 

ano passado, de alunos e professores en-
gajados e não engajados no projeto “Aula 
em Casa”, bem como, o cumprimento do 
currículo escolar e o planejamento estra-
tégico para 2021, em que está inserida a 
elaboração do plano e das ações pensa-
das para este ano, já em andamento para 
a execução.

De acordo com a chefe da Gestão In-
tegrada da Educação (Gide), da Semed, 
Musa Rosas, o próximo passo será obser-
var a partir dos dados consolidados o que 
deve ser feio para melhorar o repasse de 
conteúdos e o nível de aprendizagem dos 

alunos na rede municipal de Manaus.
“A partir desses resultados finalísticos, 

elaborados pela Subsecretaria de Gestão 
Educacional, foi criado o plano estratégi-
co de 2021, em que serão feitas as cor-
reções em cima dos desvios detectados 
em 2020 e cumpridas as metas para este 
ano”, disse.

Infraestrutura
A Semed planeja melhorar o índice de 

satisfação de serviços em 2021 com pa-
drão elevado na estrutura das unidades 
escolares, além de atender as demandas 

dentro dos prazos estabelecidos pela 
própria pasta.

Financeiro
No campo administrativo e financeiro, 

a Semed tem como meta para 2021, esta-
belecer 100 dias para concluir um proces-
so licitatório. O mesmo prazo será estipu-
lado para completar a lotação do quadro 
de professores, que hoje está 99,8% e 
aumentar quase 10% o número de servi-
dores que receberão direitos financeiros 
represados no exercício atual.

Também está no planejamento da Se-
med o aperfeiçoamento da gestão admi-
nistrativa em 70%, buscando melhorar o 
acompanhamento dos gastos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb), além 
de aumentar a oferta de internet nas uni-
dades escolares.

De acordo com o subsecretário de Ad-
ministração e Finanças, Lourival Praia, a  
Semed se destaca por inúmeros motivos 
na atual gestão do prefeito David Almeida.

“Agora a gente vai começar a tra-
balhar com o que de fato essa ges-
tão está se propondo a fazer, tendo 
como norte o nosso plano estratégico,  
nosso plano de governo e a ideia a partir 
de hoje é discutir o que de melhor vamos 
fazer nesses quatros anos”, afirmou.

Foto: Alex Pazuello/Semed

Premiação Fapeam 

Fapeam premia trabalhos executados por 
professoras e alunas da rede municipal

Foto: Divulgação/Semed
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Projeto ‘Protetores do Amanhã’ 2021  
inicia por meio on-line

A Prefeitura de Manaus, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação (Se-
med), deu início, no mês de março, às 
atividades de forma online do projeto 
“Protetores do Amanhã”, coordenado 
pelas Ocas do Conhecimento Ambiental. 

O projeto “Protetores do Amanhã” é 
um curso de agente ambiental, desen-
volvido nas Ocas do Conhecimento e 
tem a finalidade de formar cidadãos en-
volvidos com a preservação e conser-
vação do meio ambiente, estimulando 
boas práticas, iniciativas e resultados 
que contribuam para a formação de in-
divíduos dotados do senso de respon-
sabilidade com a qualidade do meio am-
biente local e global.

A ideia da aula inaugural on-line foi 
promover um momento de acolhimen-
to com todas as pessoas envolvidas no 
projeto, principalmente com os alunos.

Durante a aula remota foi repassado, 
por meio de um vídeo, como irá acon-
tecer a ação neste ano, além de uma 
apresentação da equipe pedagógica 
das Ocas do Conhecimento Ambiental. 
Durante a atividade on-line, houve um 

momento de acolhida motivacional fei-
to pela psicóloga Amanda Lorena, da 
Gerência de Atividades e Programas Es-
peciais (Gacpe), da Semed.

“A equipe das Ocas do Conhecimen-
to achou importante fazer essa acolhi-
da com todos os alunos para motivar, 
orientar sobre a importância do curso, 
para eles não desistirem durante esse 
momento que estamos vivendo. A aula 
de recepção foi um momento de aco-
lhimento, motivação e alegria para os 
alunos, pais e nós que estamos envolvi-
dos com o projeto”, destacou o assessor 
pedagógico da Coordenadoria das Ocas, 
Ewerton Nascimento.

Ele também enfatizou a expectativa 
da equipe que está à frente do projeto 
em 2021. “Estamos felizes por estarmos 
retornando às atividades, mesmo que 
neste momento, por conta da pandemia, 
seja de forma on-line. Esperamos que 
no segundo semestre possamos voltar 
para as nossas atividades presenciais, se 
as autoridades de saúde permitirem e a 
pandemia estiver controlada”, ressaltou.

Uma das alunas que está feliz com o 

retorno das atividades é Bruna da Silva, 
atendida pela Oca Norte, localizada no 
bairro Nova Cidade.

“Estou muito ansiosa, inclusive prefe-
ria o projeto quando podia estar junto 

com meus colegas e professores, mas 
como não podemos devido a pandemia, 
fico feliz com o retorno, mesmo que on-
-line”, comentou.

Ocas do Conhecimento

Alimentação

Fotos: Alex Pazuello/Semed

Trinta e duas escolas da zona rural 
rodoviária da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed), receberam kits da 
merenda escolar, distribuído nesse mês 
pela Prefeitura de Manaus. A ação  teve 
a intenção de  complementar a alimen-
tação dos alunos, que devido a pan-
demia da Covid-19, estudam por meio 
do projeto “Aula em Casa” . As entregas 
começaram no mês fevereiro  em uni-
dades escolares rurais escolas da zona 
ribeirinha do rio Negro, no Tarumã-Mi-
rim, que integram a Divisão Distrital 
Zonal (DDZ) Rural da rede municipal de 
educação. 

Com a entrega dos kits mais de 2.600 
alunos da zona ribeirinha foram bene-
ficiada. Além disso , aproximadamente 
oito mil da zona rodoviária receberam 
alimentos e começou também no mês 
de março a  entrega de  mais de 5.500 
kits para as crianças das creches mu-
nicipais.

“Começamos com as entregas dos 
kits no final de janeiro nas escolas da 
zona ribeirinha, nos rios Negro e Ama-
zonas. Agora estamos iniciando na 
zona rural rodoviária e nas próximas 
semanas vamos fazer as entregas nas 
creches. Totalizando mais de 16 mil kits”, 
pontuou o diretor da subsecretaria de 
Infraestrutura e Logística (Infralog) da 
Semed, Mário Jorge Oliveira de Paula 
Filho.

A escola municipal Professora Neu-
za dos Santos Ribeiro, na BR-174, qui-
lômetro 16, no ramal do Pau-Rosa, foi 
a primeira unidade de ensino da zona 
rodoviária a receber os kits, que vão be-
neficiar 301 alunos.

“As entregas para os pais ou respon-
sáveis pelos alunos iniciam hoje (quar-
ta-feira) mesmo e nossa previsão é 
entregar 25 kits. Aos pais que não têm 

nenhum contato ou que a gente não 
conseguiu avisar, vamos entregar nas 
casas deles. Até na próxima semana já 
teremos entregues todos os kits”, afir-
mou o diretor da unidade, Paulo Bindá.

Para a universitária Elane de Souza 
Ferreira, mãe de quatro filhos, que es-
tudam na escola Neuza dos Santos, os 
kits são uma somatória de alívio nas 
despesas de casa.

“Os custos da alimentação estão 
muito altos hoje em dia, ainda mais 
com quatro filhos e o marido desem-
pregado, devido a pandemia. Então os 
kits vêm para aliviar a nossa despesa e 
beneficiar a nossa família”, disse Elane.

Zona rural
A Semed possui 83 unidades entre 

zona rural e ribeirinha e de acordo 
com a chefe da DDZ Rural, Rosa Denize 
Pereira, a entrega dos kits minimiza o 
impacto sofrido por muitas famílias na 
pandemia.

“Os kits vão contribuir para minimi-
zar os impactos sofridos na casa dos 
nossos alunos por causa da Covid-19, 
pois muitos deles não têm como se ali-
mentar, com os pais desempregados”, 
comentou Rosa.

Lei federal
A ação tem como base a lei federal n° 

13.987/2020, junto com a resolução n° 
02/2020, do Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE), que 
autoriza as secretarias de Educação a 
entregarem os kits de merenda escolar 
em substituição à alimentação servi-
da nas unidades de ensino. Cada kit é 
composto por achocolatado, biscoitos 
doce e salgado, macarrão, arroz, açúcar, 
feijão, polpa de frutas, frango, carne ou 
peixe e temperos.

Alunos da zona Rural Rodoviária da Semed 
são contemplados com kits de merenda 

Foto: Valdo Leão/Semcom
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A Prefeitura de Manaus, por meio da 
Secretaria Municipal de Manaus (Semed), 
lançou no dia 23/3 a plataforma educa-
cional “Super Ensino”, que vai atender 
mais de 80 mil alunos, do 5º ao 9º ano 
do ensino fundamental, de aproximada-
mente 300 escolas municipais.

A “Super Ensino” é uma plataforma de 
reforço escolar e preparatório para o 
Sistema de Avaliação da Educação Bási-
ca (Saeb) do governo federal, que avalia 
a educação básica brasileira. A platafor-
ma oferece conteúdos educativos, de 
acordo com o currículo pedagógico da 
Semed e da Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC).

A plataforma, que até 2020 atendia 
em torno de 23 mil alunos da rede mu-
nicipal, vai ajudar a reduzir o déficit na 

educação, devido a pandemia do novo 
coronavírus.

“Essa é uma plataforma inteligente, 
que vai atender mais de 80 mil alunos 
em mais de 300 escolas, assim como os 
pais, responsáveis, professores, gestores 
e toda comunidade escolar. Portanto, 
é necessário que essa ferramenta seja 
utilizada, porque vai ajudar a diminuir 
o déficit na educação que tivemos em 
2020, devido à pandemia, e que ainda vi-
vemos”, comentou o secretário munici-
pal de Educação, Pauderney Avelino.

Toda semana os alunos terão conte-
údos inéditos nas disciplinas de língua 
portuguesa, matemática, ciências, histó-
ria, geografia e inglês na plataforma, com 
atividades em vídeoaula com animações 
gráficas de até 5 minutos, onde o aluno 

terá exercícios para responder, além de 
lives no canal do YouTube, com desafios 
que incentivam o aluno a praticar tudo o 
que aprendeu durante a semana.

De acordo com o diretor operacio-
nal da plataforma, Roberto Valiante, o 
aplicativo pode ser baixado em qual-
quer aparelho que possua sistema 
operacional Android ou iOS e no com-
putador pelo site www.aluno.superen-
sino.com.br

“O aluno pode utilizar de várias for-
mas a plataforma, mas aquele estudante 
que tem dificuldade com internet pode 
acessar o aplicativo e baixar as ativida-
des em PDF e estudar todos os conteú-
dos que estão disponíveis na plataforma 
de forma off-line”, informou Valiante.

Educação Especial

CMEE utiliza app de conversa para dar  
suporte a alunos com síndrome de Down

A Prefeitura de Manaus está utilizan-
do aplicativos de conversa para dar 
suporte emocional às famílias de 2.523 
alunos com síndrome de Down e de-
ficiências intelectuais, para que traba-
lhem as ansiedades e possam ajudar a 
promover o desenvolvimento dos es-
tudantes, que estão em aulas remotas 
desde o ano passado, devido a pande-
mia da Covid-19.

Segundo a gerente de Educação Espe-
cial da Secretaria Municipal de Educação 
(Semed), Francemary Maia, com o isola-
mento social foi necessário reajustar as 
rotinas, tanto de convivência quanto de 
trabalho. “Há um acompanhamento do 
assessor pedagógico e do assessor da 
sala de recursos junto à escola, da clas-
se especial e na Educação de Jovens e 
Adultos, o EJA, onde temos um grupo 
significativo de alunos com síndrome de 
Down”, disse Francemary.

“Quando há a possibilidade do pre-
sencial, os assessores vão às escolas e 
verificam as dificuldades e habilidades 
desses alunos. Então eles são encami-
nhados para a sala de recurso, onde re-
cebem o apoio para desenvolver suas 
potencialidades. Depois da avaliação 
multiprofissional, ele também passa por 
todos os programas do Complexo Mu-
nicipal de Educação Especial, o CMEE”, 
completou.

O trabalho no CMEE, de acordo com 
a psicóloga Maria Gleny Soares, é reali-

zado a partir de três frentes: avaliação, 
intervenção e os programas, que são 
ofertados de forma grupal para alunos e 
responsáveis, com a intenção de ajudar 
no avanço das crianças com algum tipo 
de deficiência.

“No caso da síndrome de Down, te-
mos orientado bastante os pais para 
que promovam esse espaço de avan-
ço no desenvolvimento psicossocial e 
educativo dessa criança, com rotinas 
bem ajustadas, combinadas de normas 
e limites, momentos afetivos de quali-
dade e, sobretudo, trabalhar atividades 
da vida diária”, pontuou a psicóloga, que 
também contou sobre como é a comu-
nicação com os pais ou responsáveis 
durante a pandemia.

Segundo a psicóloga, o trabalho re-
moto ocorre semanalmente, onde os 
pais entram em contato com os profis-
sionais que estão próximos das crianças, 
desenvolvendo atividades. “Os pais dão 
respostas muito positivas, porque eles 
trazem sugestões para o processo. A 
gente nota que as famílias estão mui-
to ativas, com suas crianças envolvidas 
nesse processo de inclusão digital para 
o desenvolvimento dos alunos”, acres-
centou.

Atendimento
A Gerência de Educação Especial 

(GEE) é a responsável por desenvolver 
trabalhos para todos os alunos da rede 

municipal da educação especial, já o 
Centro Municipal de Educação Espe-
cial (CMEE) André Vidal de Araújo, zona 
Centro-Sul, oferta programas e atendi-
mentos mais específicos para aproxi-
madamente 200 alunos com deficiên-
cia intelectual.

Outro ponto importante do trabalho 
realizado, tanto pela GEE quanto pelo 
CMEE, é que ele conta com diversas 
parcerias. No caso específico da sín-
drome de Down, um dos principais par-
ceiros é a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae). Com a Apae, 
a prefeitura já realizou trabalhos, pa-
lestras, semanas alusivas e desenvol-
veu os jogos Adaptados André Vidal de 
Araújo (Jaavas).

Data
O Dia Internacional da Síndrome de 

Down será neste domingo, 21/3. A data 
faz alusão aos 3 cromossomos no par 
número 21, característico das pessoas 
com a síndrome. O objetivo é conscien-
tizar as pessoas sobre a importância da 
luta pelos direitos igualitários, o bem-es-
tar e a inclusão das pessoas com Down 
na sociedade. A data, que foi escolhida 
pela Down Syndrome International, por 
meio da ideia do geneticista Stylianos E. 
Antonarakis, da Universidade de Gene-
bra, está no calendário oficial da Organi-
zação das Nações Unidas.

Plataforma ‘Super Ensino’

Plataforma ‘Super Ensino’ deve atender 
mais de 80 mil alunos da rede municipal

“Há um acompa-
nhamento do assessor 
pedagógico e do asses-
sor da sala de recursos 
junto à escola, da clas-
se especial e na Educa-
ção de Jovens e Adul-
tos, o EJA, onde temos 
um grupo significativo 
de alunos com síndro-
me de Down

”

“Há um acompa-
nhameo aplicativo pode 

ser baixado em qualquer 

aparelho que possua sis-

tema operacional Android 

ou iOS e no computador 

”
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No mês de março a Prefeitura de Ma-
naus realizou inúmeras atividades para 
oferecer aos educadores da rede munici-
pal de educação meios pedagógicos para 
tornar suas aulas remotas mais atrativas. 
Uma delas foi a série de oficinas sobre o 
aplicativo “Animaker”, para professores de 
educação física. 

O objetivo desse trabalho foi apresen-
tar aos educadores a ferramenta e ins-
truí-los a criar aulas mais dinâmicas para 
os estudantes, uma orientação do prefei-
to David Almeida nesta época de pande-
mia de Covid-19. As formações, que acon-
teceram na escola municipal Engenheiro 
Antônio Nelson de Oliveira, localizada no 
bairro Armando Mendes, zona Leste de 
Manaus, se encerraram dia 24/3.

Para evitar aglomerações e a propa-
gação do novo cor onavírus, a oficina foi 
dividida em quatro dias (15, 17, 19 e 24/3) e 
seguiu todos os protocolos de seguran-
ça, como o uso de álcool em gel e más-
cara. A formação, coordenada pela Se-
cretaria Municipal de Educação (Semed), 
por meio da Divisão Distrital Zonal (DDZ) 
Leste 1, alcançou aproximadamente 60 
profissionais.

O “Animaker” é um software do estilo 
“faça você mesmo” criado em 2014, que 
tem a finalidade de elaborar vídeos de 
animação. Os arquivos dele são arma-
zenados em nuvens, ou seja, podem ser 
acessados em qualquer lugar onde haja 
conexão com a internet. Com o aplicati-

vo é possível criar aulas e atividades mui-
to mais atrativas para as crianças, porque 
os vídeos são feitos com animações e 
são coloridos.

O coordenador de Educação Física da 
DDZ Leste 1, Daniel Coelho, contou como 
surgiu a ideia de realizar a formação com 
os professores de educação física.

“Alguns professores mandaram as 
atividades feitas pelo site do ‘Animaker’, 
eu levei esses trabalhos para minha ge-
rente pedagógica, para ver como pode-
ríamos tentar expandir essa formação, 
pensando em facilitar o trabalho dos 
nossos professores de educação físi-
ca, e em dar esse suporte para eles por 
meio dessas ferramentas e deu muito 
certo”, pontuou Daniel.

Um dos educadores que levou a ideia 
de usar o software foi Railson Queiroz, 
da escola municipal Boa Esperança, que 
conheceu a plataforma por meio de 
pesquisa.

“Garimpei na internet alternativas e 
propostas para aulas um pouco mais di-
nâmicas e achei o ‘Animaker’. De forma au-
todidata, consegui dominar a ferramenta 
e apresentei para o nosso assessor, que 
gostou da ideia e apresentou para a DDZ. 
A Divisão está oferecendo esse curso para 
que outros professores possam ter aces-
so à plataforma e possam também contri-
buir mais com os alunos”.

E o curso beneficia professores e alu-
nos, como explica a professora da escola 

municipal Ruy Lima, Humbertisa Gondim. 
Para ela, a plataforma é muito interes-
sante e útil para professores de educa-
ção física e com certeza para outras dis-
ciplinas também.

“Pretendo fazer pequenos vídeos, por-
que vão ser muito úteis para nossos 
alunos, para que eles possam interagir 
melhor comigo e conseguirem partici-
par melhor das minhas aulas. Eu tenho 
certeza de que vai ser muito bom, tanto 
para eles quanto para mim”, concluiu.

Multiplicadores
A DDZ Leste 1 conta com 91 professo-

res de educação física, no entanto, por 

conta da limitação devido a pandemia 
da Covid-19, a oficina não foi ministrada a 
todos. Os profissionais capacitados serão 
responsáveis por realizar a multiplicação 
desse conhecimento, como explicou Da-
niel Coelho.

“Neste primeiro momento, a meta é 
atender a 60 professores. Atendemos 
nesse último dia, 22 pessoas, 11 pela ma-
nhã e 11 à tarde. Como estamos evitando 
aglomerações, limitamos o número de 
participantes. Aqueles que não puderam 
participar, os próprios professores que 
estiveram presentes na formação vão se 
tornar multiplicadores e repassar para os 
colegas”, explicou Daniel.

A Prefeitura de Manaus iniciou no dia 
23 de março a entrega dos kits de me-
renda escolar da agricultura familiar para 
crianças das creches municipais. Nessa 
entrega,  2,3 mil crianças de 1 a 3 anos 
de idade foram beneficiadas com itens 
alimentícios como abacaxi, banana, abo-
brinha, macaxeira, mamão, limão, laranja, 
cebola e cenoura. 

De acordo com o titular da Secretaria 
Municipal de Educação (Semed), Pau-
derney Avelino, essa ação da prefeitura 
foi mais uma que visa assegurar uma 
alimentação saudável às crianças, que 
por conta do isolamento social estão 
em casa.

“Estão sendo distribuídos 2,3 mil kits 
para as crianças das creches. A merenda 
é composta de produtos da agricultura 
familiar, inclusive com proteína. Esses kits 
serão enviados às creches e lá os pais 
dos alunos vão retirá-los. Nesse momen-
to, esse trabalho já está sendo executado 
por determinação do prefeito David Al-
meida”, afirma.

Além disso, com a ação, a prefeitura 
busca evitar problemas que afetem a 
saúde dos estudantes, uma vez que os 
produtos hortifrutis são fontes de vita-
minas, nutrientes e fibras. A falta deles 
pode acarretar em imunidade baixa e até 
doenças.

O chefe de departamento da Semed, 
Eugênio Coutinho, explicou que os itens 

fornecidos atendem às exigências nutri-
cionais do Ministério de Educação (MEC) 
e também foram analisados pelos nu-
tricionistas da Semed, que verificam a 
qualidade dos produtos distribuídos nas 
escolas.

“Apesar do período de pandemia, os 
estudantes da rede municipal de ensi-
no estão com o direito à alimentação 

saudável assegurado. Além disso, esta-
mos garantindo emprego e renda para 
o setor rural, mesmo em um período 
como esse que requer isolamento so-
cial. A Semed reiniciou, dessa forma, a 
programação de trabalho com produ-
tos da agricultura familiar. Serão dis-
tribuídos itens de nove associações e 
cooperativas, contempladas pelos edi-
tais públicos da Chamada Pública nº 
001/2019, envolvendo mais de mil famí-
lias de produtores rurais, que possuem 
Termo de Contrato em vigor com a Se-
med”, pontuou.

Os recursos financeiros para a aquisi-
ção dos produtos são repassados pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Escolar (FNDE), por meio do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). 
A lei que rege essa disposição, a de nº 
11.947/2009, determina que, no mínimo, 
30% dos recursos disponibilizados pelo 
programa devem ser utilizados na aqui-
sição de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar.

Apoio 

Creches municipais de Manaus recebem 
kit de merenda da agricultura familiar

Foto:  Alex Pazuello/Semed

Criatividade

DDZ-Leste I realiza oficina sobre ‘Animaker’ 
para professores de educação física

Foto:  Eliton Santos/Semed
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A Prefeitura de Manaus, por meio da 
Secretaria Municipal de Manaus (Se-
med), realizou no dia , 30/3, o “Colóquio 
de fortalecimento do cuidar e educar: 
cuidando de quem cuida”, pelo Google 
Meet. A atividade foi direcionada para a  
equipe multiprofissional das creches da 
rede municipal de ensino, formada por 
técnicas de enfermagem, enfermeiras, 
psicólogas e assistentes sociais , dividi-
dos  em 16 profissionais distribuídos em 
18 creches da capital amazonense. 

Organizado pela Gerência de Creches 
da Semed, o objetivo do encontro foi 
oferecer um momento de acolhimento 
e apoio emocional para as profissionais 
que cuidam das crianças e famílias das 
creches e neste momento de pandemia 
estão dando suporte socioemocional aos 
colegas servidores da própria unidade.

A gerente de creches da Semed, Wis-
silene Brandão, afirmou que o diálogo 
foi focado em estratégias clínicas em 
torno do sentimento e expectativas dos 
profissionais sobre o retorno das ativi-
dades. O encontro e demais atividades 
de fortalecimento da educação em Ma-
naus, segue orientação do prefeito Da-
vid Almeida que visa melhorar o setor já 
neste primeiro ano de mandato.

“Foi pensado para dar suporte emo-
cional, dar acolhimento aos profissionais 
que, de certa forma, exercem também 
essas funções nas creches municipais. 
Elas são o apoio no cuidar e educar 
das crianças, porque são profissionais 
da área da Saúde, Assistência Social e 

Psicologia. A gente precisa oferecer um 
suporte, tanto socioemocional quanto 
profissional, por isso, a importância da 
palestrante para dar esse apoio”, co-
mentou.

Com o tema “Acolhimento e estraté-
gias de retorno à creche. Saúde mental 
em meio à pandemia”, a doutora Katheri-
ne Benevides, psicóloga clínica/psicote-
rapeuta na maternidade Azilda da Silva 
Marreiro, foi a palestrante do encontro.

“Acho que nesse momento é um tra-
balho extremamente importante, por-
que o que estamos vivendo ocasiona 

muito medo. Tentei falar mais sobre o 
que é importante para esses profissio-
nais das creches, que estão trabalhando 
com suas famílias, porque se eles estão 
bem consigo, conseguem passar uma 
certa segurança, controle e equilíbrio 
aos pais e às crianças também”, contou.

Na creche municipal Dalvina do Nasci-
mento Martins, bairro Cidade Nova, zona 
Norte, a enfermeira Hillen Antunes, 38 
anos, desde 2017 trabalha com assun-
tos relacionados à saúde e prevenção 
de doenças e acidentes comuns na in-
fância, disse que ficou satisfeita com o 

encontro, nesse momento tão difícil da 
pandemia da Covid-19.

“O momento foi muito proveitoso, 
pois nos permitiu trocar experiências 
com a intenção de nos auxiliar e auxi-
liar nossa equipe nos locais de trabalho. 
Esses momentos nos permitem com-
partilhar nossa própria realidade, nesses 
tempos de isolamento, em que estamos 
passando com a falta do afeto diário, 
abraços e com a emoção muito atingi-
da pelas perdas de familiares e pessoas 
bem próximas”, finalizou.

Com o intuito de reformular o Grupo de 
Articulação e Fortalecimento dos Conse-
lhos Escolares (GAFCE) do município de 
Manaus , a Secretaria Municipal de Edu-
cação (Semed), por meio da Divisão de 
Apoio a Gestão Escolar (DAGE) realizou 
no dia ,17/03, a Assembleia para escolha 
dos novos membros do grupo para o biê-
nio 2021 a 2023. O evento virtual foi trans-
mitido pela plataforma Google Meet.

O objetivo da ação foi fortalecer os 
Conselhos Escolares em sua organi-
zação e atuação junto às escolas da 
rede pública municipal no que tange às  
atividades pedagógicas, administrativas 
e, também, na operacionalização dos re-
cursos federais nos diversos programas.

De acordo com o assessor do Dage e 
coordenador do Conselho Escolar, Luiz 
Carlos Albuquerque, a assembleia foi 
mui to positiva para confirmar a ges-
tão democrática da educação na rede  
municipal.

“O evento contou com a participação 
de representações dos vários segmen-
tos citados. Teve uma palestra intro-
dutória proferida pelo Prof. Dr. Walter 
Júnior, membro do GAFCE Nacional, es-
tudioso da gestão democrática da edu-
cação e, em especial, do tema Conselho 
Escolar”, foi um momento importante 
para todos que participaram do evento, 
concluiu Luiz Carlos.

O professor doutor Walter Pinheiro 
Barbosa Júnior (FACED UFRN) falou so-
bre a importância do papel do GAFCE 
no fortalecimento das ações do Con-
selho Escolar.

“Esse momento marca a história da 
gestão democrática em Manaus. Isso 
é uma tatuagem que fica no corpo da 
gestão, essa representatividade. A luta 
do GAFCE, não é só por um mundo 
melhor, mas fazer dos nossos filhos e 
estudantes agentes desse mundo me-
lhor”, completou.

Eleitos
Foram eleitos, o representante do-

cente Josias Mascarenhas, da DDZ 
Norte; representante discente Elane 
Pereira, da DDZ Norte; Pai/responsá-
vel, Clemir Fernandes Coelho, da DDZ 
Norte; representante Gestora, Nívia 
Rodrigues da DDZ Norte; represen-
tante administrativo, Juliana Sicsu da 
DDZ Norte e Rômulo Ribeiro, da DDZ 
Oeste; e representante comunitária, 
Miguel Ferreira da Encarnação da DDZ 
Leste 2.

Esta foi a segunda etapa do proces-
so. A primeira etapa ocorreu por meio 
das Divisões Distritais Zonais (DDZs), 
que em consulta às escolas de suas ju-
risdições definiram os representantes 
dos vários segmentos que compõem o 
GAFCE. O próximo passo é a publicação 
dos nomes no Diário Oficial do Municí-
pio (DOM).

Gerência de Creches

Semed realiza ‘Colóquio de fortalecimento’ 
para equipe multiprofissional da rede

Foto: Divulgação/Semed

Conselho Escolar

Secretaria Municipal de Educação realiza 
eleição de membros do GAFCE

“Esse momento 
marca a história da 
gestão democrática em 
Manaus. Isso é uma 
tatuagem que fica no 
corpo da gestão, essa 
representatividade

”



A escola municipal de educação es-
pecial André Vidal de Araújo, localizada 
no bairro Parque 10 de Novembro, zona 
Centro-Sul, realizou do dia 22/3 ao dia 
26/3 o projeto “Flashdown Virtual”, com 
o tema “A Motivação Pedagógica e o 
Aprendizado Inclusivo em Tempos de 
Pandemia”. O evento foi alusivo ao Dia 
Mundial da Síndrome de Down, come-
morado no dia 21/3. A programação  da 
Prefeitura de Manaus, por meio da Se-
cretaria Municipal de Educação (Semed), 
contou com a participação dos 500 
alunos da escola, destes, sendo 50 es-
tudantes com síndrome de Down, que 
fazem parte da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e também do 1º ao 5º ano 
do ensino fundamental.

A programação envolveu ainda  ex-
-alunos, pais ou responsáveis e 40 pro-
fessores da unidade de ensino. A ação 
é realizada desde 2018 e tem como ob-
jetivo desenvolver habilidades no aluno 
da educação especial, por meio de prin-
cípios pedagógicos de aprimoramento 
psicomotor e intelectual, sociocultural 
do mesmo, no crescimento de sua au-
tonomia e integração mais plena.

O gestor da escola, Helivan Dantas, 
ressaltou a importância da programa-
ção sobre a temática. “Nós realizamos e 
planejamos essa semana para sensibi-
lizar nossa comunidade, os alunos com 
síndrome de Down e seus familiares. São 
várias ações, desde lazer, visitas a pontos 
turísticos, piqueniques e também ativida-
des envolvendo os nossos projetos. Este 
ano, com a pandemia, somos obrigados a 
fazer on-line, mas não deixamos de rea-
lizar o projeto, seguindo a orientação do 
prefeito David Almeida, com o intuito de 
que os alunos interajam com seus fami-
liares e com a escola”, explicou.

Para a coordenadora do projeto na es-
cola, a professora da EJA, Waldelores Bes-
sa, mesmo sendo de forma remota, as ati-
vidades têm uma relevância muito grande 

aos alunos e pais ou responsáveis.
“O projeto envolve atividades pedagó-

gicas por meio da coordenação motora. 
Promovemos atividades que eles pos-
sam se desenvolver, destacando talen-
tos e habilidades que eles não tinham 
e que agora com a integração e a so-
cialização com outras pessoas, passam 
a absorver e participar mais pedagogi-
camente”, disse.

A técnica de enfermagem e tecnólo-
ga em estética e cosmetologia, Maria da 
Graças Freitas Ferreira Picanço, 56 anos, 
mãe da aluna da 1ª fase da EJA, Bárba-
ra Freitas Picanço, considera o evento 
como uma extensão a mais do trabalho 
pedagógico da escola.

“A participação dela é de suma im-
portância. O jovem não fica estagnado, 
pelo contrário, continua o seu progres-
so. Tudo que a escola oferece é impor-
tante, porque a criança se desenvolve e 
é como se ela estivesse na escola. Para 
os pais, pelo momento em que esta-
mos passando, o jovem estar na esco-
la é outra coisa diferente, mas a família 
consegue ajudar também no seu desen-

volvimento. Esse evento on-line é muito 
bom, onde os alunos continuam progre-
dindo”, afirmou.

Programação
O “Flashdown” de 2021 teve uma pro-

posta diferente com alguns desafios 
virtuais. A programação foi realizada em 
três etapas.

Dia 22/3 – 1º Desafio – De dança com 
vídeos do Just Dance. Gravar um desem-
penho, com a participação de alguém da 
família, se quiser;

Dia 24/3 – 2° Desafio – De fotografia, 
com objetivo de registrar uma foto dife-
rente e/ou engraçada. Poderá usar apli-
cativos com filtros divertidos;

Dia 26/3 – 3° Desafio – Será o “Bai-
le Flashdown”, com ornamentação do 
ambiente. O aluno pode se caracteri-
zar com roupas de agrado próprio, para 
participar do baile virtual que será reali-
zado no canal do YouTube, a partir das 
18h. Na oportunidade haverá registro 
dos desafios realizados, bem como uma 
homenagem aos alunos com síndrome 
de Down.

Como forma de reforçar os cuida-
dos de prevenção de combate ao novo 
coronavírus, a Secretaria Municipal de 
Educação (Semed), por meio do De-
partamento de Planejamento (Deplan), 
alerta aos servidores da sede sobre a 
campanha para evitar a disseminação 
da Covid-19, a fim de resguardar a saú-
de dos funcionários, visando o retorno 
às atividades presenciais, assim que os 
órgãos de saúde autorizarem.

Desde que o regime de teletraba-
lho foi iniciado, em março do ano 
passado, com a suspensão de atendi-
mentos presenciais, participação de 
funcionários em eventos, cursos, en-
tre outras medidas, a Semed realiza 
várias ações para orientar, prevenir e 
combater a propagação da Covid-19, 
por meio de campanhas divulgadas 
nas redes sociais e no portal da se-
cretaria.

Confira abaixo as principais estratégias:
1 – O setor de protocolo funciona de 

forma remota, bastando que entre em 
contato com o e-mail: setor.protocolo@
semed.manaus.am.gov.br;

2 – Certidões e declarações podem 
ser retiradas de forma remota, basta que 
acesse o link da Dec.web: http://servicos-
semed.manaus.am.gov.br/decweb/;

3 – A Semed dispõe de uma rede de 
e-mails e telefones institucionais visan-

do o atendimento célere de todos os 
servidores e público em geral;

4 – A Semed está descentralizada 
para melhor atender, sendo assim, as 
solicitações pedagógicas e administra-
tivas dos servidores podem ser realiza-
das diretamente com a sua DDZ cor-
respondente;

5 – Importância da constância no uso 
de máscaras, viseiras e álcool em gel, 
bem como o respeito à sinalização.
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Cuidados

Deplan reforça medidas de prevenção ao 
combate da Covid-19 na Semed
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