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Em seis meses da gestão do prefeito Da-

vid Almeida, mais de 350 escolas da Secre-
taria Municipal de Educação (Semed) rece-
beram serviços de infraestrutura, dentre 
elas, unidades que estavam há mais de 10 
anos sem ter qualquer tipo de reforma e 
intervenção pelo poder público municipal. 
Agora, o pacote de obras avança com 
trabalhos em mais de 86 unidades de 
ensino, que compreendem desde cre-
ches, Centro Municipais de Educação 
Infantil (CMEIs) e escolas de ensino fun-
damental em Manaus. As unidades be-
neficiadas estão localizadas em várias 
zonas da cidade e algumas não recebiam 
reforma geral há mais de 8 ou 10 anos. 
As obras, por determinação do prefei-
to David Almeida foram vistoriadas pelo 
próprio secretário municipal de educa-
ção, Pauderney Avelino, e por técnicos da 
rede municipal de ensino no mês de julho. 
“Há muito tempo essas escolas não rece-
biam reforma. Vamos entregar aos alunos, 
professores e a comunidade, locais ade-
quados, por isso estou indo pessoalmente 
verificar o andamento das obras em cada 
uma delas. É assim que a nossa gestão 
funciona, e temos todo o apoio do pre-
feito David Almeida”, explicou Pauderney. 

As unidades receberão intervenções de 
médio e grande porte. Nela, serão realiza-
dos serviços de pintura, troca de telhado, 
instalação elétrica, piso, pintura, reforma 
nos banheiros e nas salas de aula e admi-
nistrativa, entre outros reparos. Além dis-
so, vão receber também, manutenção to-
tal da parte elétrica, renovação de forros 

e portas, bem como melhorias na parte 
hidráulica.

Obras novas
As obras das 86 unidades começaram 

a ser executadas na segunda quinzena 
de março. Entre as escolas contempla-
das, estão o CMEI Padre Dalbon, no Bairro 

Novo Aleixo; as escolas municipais Nestor 
Soeiro do Nascimento, situada no Taru-
mã; Alexandrina Barros, na Colônia Santo 
Antônio; além da Ester, que fica na BR-174. 
De acordo com o subsecretário de In-
fraestrutura e Logística (Infralog) da 
Semed, Marcelo Campbell, a ação vi-
sa dar seguimento a obras de refor-
mas paralisadas há vários anos. 
“Por orientação do prefeito David Al-
meida, a Semed está fazendo uma gran-
de ação de recuperação nas escolas do 
município que estavam abandonadas 
há mais de um ano pela gestão ante-
rior. Com esse trabalho, já conseguimos 
fazer intervenções em 366 unidades do 
município de pequeno e até médio por-
te. E hoje estamos dentro de 86 escolas, 
situadas em todas as zonas de Manaus, 
fazendo vários tipos serviços também”, 
explicou o subsecretário. Ele enfatizou, 
ainda, que as obras de 12 escolas que fa-
zem parte da nova etapa do pacote in-
tervenção serão finalizadas em breve. 
Em paralelo às reformas de médio e gran-
de porte, são realizadas, de forma contí-
nua, pequenas manutenções com servi-
ços de troca de fechadura, troca de vidro 
de janela, limpeza de caixa d’agua, capina-
gem, troca de lâmpada e outros.

Pacote de reformas

Em seis meses, mais de 350 escolas da  
Semed receberam serviços de infraestrutura
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Repórter: Érica Marinho
O prefeito de Manaus, David Almeida, 

reinaugurou no dia 5, deste mês,  a creche 
municipal Professora Eliana de Freitas Mo-
raes, na Cidade Nova, zona Norte, e anun-
ciou a entrega de mais seis novas creches 
até o final do ano.

“Nós buscamos a excelência em servir a 
cidade de Manaus. Não é só pintura, esta-
mos recuperando todos os prédios. Estive 
aqui acompanhado da gestora e da empre-
sa responsável pela obra, e só depois dessa 
vistoria e a obra pronta é que a gente paga 
a obra. Isso acontece com todas as obras 
da prefeitura, é o cuidado que o dinheiro 
público precisa ter”, explicou o prefeito. 

O chefe do Executivo municipal ainda des-
tacou o trabalho da gestão em prezar pela 
melhoria e avanços na cidade de Manaus, 
deixando para trás a velha política que atu-
ava somente pensando no benefício político.

“Temos complexos de gestões passadas, 
que foram abandonados, obras boas, que va-
mos recuperar. Isso é independente da ges-
tão, nós trabalhamos para Manaus, por isso 
vamos recuperar os espaços, ainda neste 

ano, vamos entregar seis novas creches para 
as nossas crianças. Vamos ser referência em 
educação no Brasil”, enfatizou Almeida.

A creche atende 220 crianças de 1 a 3 
anos de idade, teve a reforma iniciada em 
maio deste ano e passou por readequações, 
além de reparação da estrutura elétrica.

São dez salas de aula, um refeitório, brin-
quedoteca, espaços de brincar, banheiros 

infantis e para funcionários, horta escolar, 
sala de educação física, fraldário, três blo-
cos, solarium, que dá um toque todo espe-
cial ao teto do espaço.

Compromisso
O titular da Secretaria Municipal de Edu-

cação (Semed), Pauderney Avelino, desta-
cou a importância das reformas estrutu-

rais das escolas.
“Nós estamos muito felizes de poder de-

volver para a cidade Manaus essa creche, 
em um curto espaço de tempo. Temos mais 
19 creches próprias e quatro conveniadas, 
e queremos ainda retornar a obra de seis 
outras creches abandonadas pela gestão 
anterior”, explicou Pauderney Avelino. 

A reforma da creche municipal Profes-
sora Eliana de Freitas Moraes faz parte do 
programa de crescimento econômico e 
social “Mais Manaus”, da Prefeitura de Ma-
naus, que até o final do ano irá entregar à 
população aproximadamente 80 unidades 
de ensino da Semed.

Agradecimentos
A dona de casa Camilla de Oliveira, mãe 

da pequena Isadora Carvalho, 2 anos, do 
maternal 2, agradeceu o retorno das ativi-
dades e elogiou bastante a reforma da cre-
che. “Esse período todo em casa foi muito 
difícil, mesmo com o apoio dos professo-
res. Eu, como mãe, só tenho a agradecer, 
porque agora vamos poder voltar para o 
ambiente escolar”, agradeceu Camilla.

David Almeida entrega creche reformada e 
anuncia entrega de mais seis unidades

Prefeito de Manaus
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Está provado que o modelo de gestão, 
voltado à educação integral, deu certo 
nas escolas da rede municipal de ensino 
e, sobretudo, que é importante para o de-
senvolvimento total do aluno. Pensando 
nisso, a Prefeitura de Manaus no mês de 
julho começou a estudar a possibilidade 
de ampliar a modalidade para todas as 
unidades de ensino da Secretaria Munici-
pal de Educação (Semed). A ideia é pro-
mover uma uniformização de gestão es-
colar e melhorar, qualitativamente, o nível 
de aprendizagem dos estudantes.

O pontapé inicial da iniciativa foi dado 
na primeira semana de julho, na escola 
municipal de educação integral Sérgio 
Pessoa Figueiredo, no bairro Presidente 
Vargas, zona Sul, que ao lado de mais 24 
escolas, segue o modelo de educação in-
tegral. Atualmente, a rede atende mais de 
12 mil alunos, entre educação infantil e do 
1º ao 9º ano do ensino fundamental, na 
modalidade de educação integral.

De acordo com o chefe da Divisão Ge-
ral dos Distritos (DGE) da Semed, Júnior 
Mar, a princípio, o modelo de gestão al-
mejado pela administração atual está 

sendo socializado entre gestores, profes-
sores e chefes de Divisões Distritais Zo-
nais (DDZs) da rede municipal.

“Estamos visitando a escola Sergio Pes-
soa, que tem um modelo excelente de 
gestão e que queremos implementar em 
toda rede. Dessa forma, vamos garantir 
uma qualidade de ensino melhor para os 

alunos de Manaus, conforme determina-
ção do prefeito David Almeida. Lógico que 
ainda haverá muita discussão. Todo esse 
modelo será implementado por meio de 
uma série de ferramentas”, explicou.

A gestora da escola Sergio Pessoa, Re-
geane Chaves, disse que é muito satis-
fatório o fato da unidade servir de parâ-

metro para a criação do novo modelo de 
gestão escolar da rede municipal.

“Fico muito feliz por esse reconheci-
mento, que não é só para mim, por ser 
gestora, mas sim para um trabalho feito 
por toda a equipe, formada por vários 
profissionais da escola. Saber que o nos-
so modelo de gestão vai ser levado para 
outras unidades é gratificante, porque 
temos a certeza que esse tipo de ensino 
transforma vidas”, pontuou.

Mauro Brito, gestor da escola Dalvinha 
de Oliveira, no Tarumã, zona Oeste, que 
atende 1.100 alunos do 6º ao 9º ano, es-
pera que esse novo modelo seja imple-
mentado o quanto antes.

“É válida essa proposta, porque, hoje, 
estamos vivendo uma nova realidade de 
currículo trazida pela Base Nacional Cur-
ricular Comum (BNCC). Ou seja, isso já é 
uma realidade que existe no nosso meio, 
o que falta é as escolas se adaptarem a 
essa proposta de currículo que não tra-
balha só a questão cognitiva, mas traz 
também outras habilidades e competên-
cias aos alunos, como a inteligência social 
e emocional”, disse.

Modalidade da Educação Integral deve ser 
ampliada na Rede Municipal de Ensino

Proposta

Foto: Eliton Santos/Semed

Proesc

Repórter: Paulo Rogério

O mês de julho foi marcado por con-
quistas para toda rede municipal de 
ensino. Uma delas foi a instituição do 
Programa do Orçamento na Escola 
(PROESC), publicada na edição 5.129, do 
Diário Oficial do Município (DOM), no dia 
29/6. A lei, assinada pelo prefeito David 
Almeida, prestará uma assistência finan-
ceira suplementar às escolas públicas 
municipais, a fim de garantir o funcio-
namento e melhoria da infraestrutura 
física e pedagógica dos prédios, incen-
tivando a autonomia e autogestão das 
Unidades Executoras.

O Programa vai dar autonomia para 
que as escolas tenham condições de 
resolver problemas que necessitam de 
recursos de forma imediata e célere, 
porque com o PROESC, será disponibi-
lizado a todos os gestores das mais de 
500 escolas da rede municipal um valor, 
que será um instrumento ágil de repas-
se, fundamental para a manutenção e 
outras despesas relacionadas com a ati-
vidade educacional, contribuindo para 
a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados à população, por meio das 
escolas do município de Manaus.

O cálculo da quantia que será repas-
sada às escolas terá por base o valor per 
capita de R$ 28, multiplicado pelo núme-
ro de alunos matriculados nas unidades, 
de acordo com o Censo Escolar do ano 
vigente, cuja referência será o cálculo do 
Valor Per Capita/ano (VPC/a).

O secretário municipal de Educação, 
Pauderney Avelino, afirmou que, com o 
PROESC, a gestão do prefeito David Al-
meida está promovendo modernidade, 
transparência e eficiência para a gestão 
das escolas da Semed.

“Fico feliz porque isso dará uma mu-
dança radical na gestão da secretaria. 
Vai dar mais autonomia para o gestor da 
escola, mais agilidade e condições para 
que ele resolva problemas que antes 
tinha que pôr no sistema, demandar o 
distrito, que encaminhava para a enge-
nharia e não tinha prazo para iniciar os 
serviços. Agora o problema vai ter solu-
ção em um curto período de tempo. Se 
conseguirmos resolver pequenos pro-

blemas, vamos conseguir impedir gran-
des problemas. Vamos mudar a história 
da secretaria a partir desse projeto”, dis-
se Pauderney.

De acordo com o diretor do Departa-
mento de Planejamento (Deplan) da Se-
med, Leís Batista, com o PROESC a secre-
taria vai solucionar um problema antigo.

“Nós tínhamos muitas dificuldades 
com relação a isso em momentos an-
teriores. Hoje vamos ter essa autono-
mia na escola, para que o próprio gestor 
venha fazer isso. É quase como um Pro-
grama Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 
Municipal, mas com uma roupagem e 
acompanhamento diferenciado que nós 
estaremos fazendo, instituindo toda a 

comissão de fiscalização para acompa-
nhar não somente a fiscalização, mas 
também a orientação para que o gestor 
saiba como utilizar da melhor forma esse 
recurso e fazer a aplicação correta para 
melhoria nas nossas escolas”, completou.

Para a coordenadora do Proesc, Jussa-
ra Marques, é um programa de orçamen-
to na escola que veio para atender as 
necessidades imediatas e prioritárias dos 
gestores de toda a comunidade escolar.

“A nossa intenção é que o gestor pos-
sa utilizar esses recursos no seu dia a 
dia. Vamos trabalhar numa plataforma 
on-line através de um cartão, que o 
gestor vai poder utilizar para as neces-
sidades diárias do chão da escola, e essa 
plataforma é totalmente transparente 
e on-line. O programa vem diminuir os 
excessos de demanda também que vêm 
da escola para a secretaria, ou seja, uma 
gestão descentralizada”, completou.

Recursos
Os recursos, que serão destinados 

às unidades escolares e aos conselhos 
escolares, são oriundos do Salário Edu-
cação, Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica (Fun-
deb) e de recursos próprios, da fonte 
da Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino (MDE). Nas próximas semanas, 
será publicado no DOM um decreto 
regulamentador informando como e a 
partir de quando as escolas receberão 
o repasse.

Secretaria Municipal de Educação institui 
Programa do Orçamento na Escola

Foto: Alex Pazuello/Arquivo Semed
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Repórter: Paulo Rogério 

Alunos da rede municipal vão voltar a 
ter acesso gratuitamente a tratamento 
odontológicos com o retorno dos ser-
viços do Programa Municipal Saúde do 
Escolar. A ação é uma parceria entre as 
secretarias municipais de Educação (Se-
med) e de Saúde (Semsa) e o Serviço So-
cial do Comércio (Sesc). A decisão sobre 
o retorno do Programa aconteceu na pri-
meira semana de julho.

Sobre a parceria, a Semed vai disponi-
bilizar profissionais com habilitação em 
odontologia. A Semsa será responsável 
pelos insumos odontológicos e o Sesc 
vai disponibilizar a unidade móvel odon-
tológica. A unidade deve passar uma 
temporada em uma das Divisões Distri-
tais Zonais (DDZ) para atender os alunos 
de escolas adjacentes. O cronograma e 
as escolas foram definidos em termo de 
parceria.

Para o secretário municipal de Educa-
ção, Pauderney Avelino, o retorno desse 
programa é mais uma iniciativa do pre-
feito David Almeida, para garantir aos 
alunos da rede, principalmente aos mais 
vulneráveis, além de uma educação de 
qualidade, uma saúde melhor.

“É um programa que a gestão do pre-
feito David está recriando, que é funda-
mental. Muitas crianças não têm acesso 
a um profissional de odontologia e nós 
vamos ao encontro dessas crianças e 
dessas famílias, para que possamos levar 
essa saúde odontológica”, comentou.

A assessora pedagógica Dircélia Almeida, 
da Gerência de Atividades Complementa-
res e Programas Especiais (Gacpe), desta-

cou os profissionais da secretaria que vão 
fazer parte do atendimento aos alunos.

“Eles estão retomando as ações de 
saúde bucal dentro do Programa Munici-
pal Saúde do Escolar. O serviço de saúde 
vai contribuir muito para o rendimento 
das crianças, que vão ter a saúde bucal 
analisada e cuidada pela Semed com 
essa parceria”, disse.

Segundo o diretor do Departamento 

Geral de Distrito (Degd), Júnior Mar, os 
atendimentos iniciarão pelos casos de 
maior urgência. “Nós temos mais de 250 
mil estudantes em nossa rede e quere-
mos contemplá-los fazendo uma tria-
gem por prioridade de casos mais graves. 
Vamos atender com muita responsabili-
dade social, nós queremos avançar com 
mais um programa de sucesso desta ad-
ministração”, pontuou.

Atendimento odontológico

Serviços do Programa Municipal Saúde do 
Escolar devem retornar em breve

Foto: Alex Pazuello /Semed
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Repórter: Andrew Ericles 

No mês de julho a Secretaria Municipal 
de Educação (Semed), realizou um evento 
de integração dos professores em estágio 
probatório das escolas municipais. A ati-
vidade foi realizada na segunda quinzena 
do mês, de modo virtual, pelo canal Se-
med Educação Manaus, no YouTube.

A iniciativa teve como objetivo acolher 
os profissionais recém-concursados, en-
tre professores e pedagogos, que atu-
am na rede municipal de ensino, além de 
apresentar a estrutura organizacional do 
órgão, tais como documentos, normas, 
princípios e valores.

A ação contou com a participação de 
aproximadamente 1.400 profissionais 
apro vados no concurso público a par-
tir de 2019, em estágio probatório, onde 
passaram por várias formações sobre a 
Semed.

O professor Evaldo Bezerra, diretor do 
Departamento de Gestão Educacional 
(Dege), explicou o motivo da Semed reali-
zar a integração destes novos servidores.

“A Semed entende que os novos ser-
vidores precisam conhecer os seus pas-
sos de trabalho, além de entender seus 
direitos, deveres e obrigações. Então, 

essa formação visa mostrar como fun-
ciona a Semed em suas gerências, de-
partamentos, divisões e procedimentos, 
porque visamos instrumentalizar nossos 
professores, para que tenham conheci-
mento da funcionalidade da nossa rede”, 
pontuou.

A professora Adriana Guimas, coordena-
dora do Programa de Tutoria Educacional, 
que possui o intuito de potencializar a 
prática dos professores em estágio pro-

batório, por meio do desenvolvimento de 
competências e habilidades, comentou 
sobre o sucesso do evento.

“Queremos com esse evento acolher 
esses novos profissionais, sendo um 
grande momento para dar boas-vindas e 
aproximá-los das normas, princípios e va-
lores da nossa instituição. Nós realizamos 
essa integração desde 2018 e neste ano é 
primeira vez que realizamos de forma re-
mota”, pontuou.

Palestras
No decorrer do evento, várias palestras, 

reflexões e aprendizados. O professor Jú-
nior Mar, diretor do Departamento Geral 
dos Distritos (DEGD), ministrou a forma-
ção “Conhecendo às DDZs; a Semed mais 
perto de você”, com o intuito de explicar 
aos novos servidores sobre as competên-
cias e ações da secretaria e das sete Divi-
sões Distritais Zonais (DDZs) da Prefeitura 
de Manaus.

A professora Adriana Guimas, coordena-
dora-geral do Programa de Tutoria Educa-
cional (PTE), realizou a formação “Histórico 
e contextualização da formação para os 
professores em estágio probatório com 
apresentação do vídeo institucional PTE”.

Em seguida, houve a “Imersão na es-
trutura organizacional da Semed: os do-
cumentos, normas, princípios e valores 
desta instituição”, sendo apresentado pelo 
professor Tiago Eugênio. Também teve a 
palestra “Formação continuada dos pro-
fessores: um direito que não podemos 
abrir mão”, sendo ministrada pela profes-
sora Rita Esther Ferreira de Luna. Por fim, 
para concluir o evento, aconteceu a apre-
sentação cultural com o professor Axon 
Moreira “Educanção”.

Escolas da Rede Municipal de Ensino  
contarão com brigadistas de incêndio

Repórter: Emerson Santos 

Até o início de 2022, todas as escolas do 
município de Manaus vão ter brigadistas 
de incêndio. As mais de 500 unidades de 
ensino da Secretaria Municipal de Educa-
ção (Semed) terão o auxílio de servidores 
do próprio órgão, capacitados pelo Corpo 
de Bombeiros Militar do Amazonas.

A execução do projeto deve começar 
até o primeiro semestre do ano que vem. 
As tratativas e as discussões para a pri-
meira parte dessa ação que é a capacita-
ção dos futuros brigadistas começou no 
mês de julho.

A medida de prevenção atende à Lei 
2.751, que obriga todas as escolas da rede 
pública municipal e da rede privada do 
município de Manaus a ministrar, periodi-
camente, treinamento adequado de eva-
cuação em caso de incêndio, desastres 
naturais e estruturais, aos seus funcioná-
rios, professores e alunos, por intermédio 
de simulações.

O secretário municipal de Educação, 
Pau derney Avelino, enfatizou que a princi-
pal ideia desse trabalho, que será feito de 
forma inédita, é oferecer mais segurança 
a todos os profissionais e alunos da rede 
municipal.

“Já tivemos alguns episódios com pro-
blemas elétricos que causaram ou in-
fluenciaram incêndios em escolas de Ma-
naus, que tiveram que ser evacuadas sem 

a presença de um brigadista de incêndio, 
para dar o suporte necessário. Portanto, 
será um trabalho de muita relevância e 
com esse programa implementado na 
rede, estaremos contribuindo muito para 
a segurança dos profissionais da educa-
ção e alunos em cada escola de Manaus, 
o que é uma prioridade na gestão do pre-
feito David Almeida”, frisou o secretário.

A ação está em fase de implantação e 
tem até 180 dias para o projeto começar 
de fato nas escolas. Até lá, serão realiza-
dos ajustes de pontos pertinentes à exe-
cução desse trabalho, como destacou o 
chefe do departamento pessoal da Se-
med, Thiago Correia.

“Ainda vai ter todo um alinhamento 
para a execução desse trabalho em nos-
sas escolas e inicialmente será criada 
uma comissão, que vai estabelecer crité-
rios e estipular datas para o início. E para 
efetivar essa parceria, estamos criando 
um termo de cooperação com o Corpo 
de Bombeiros do Amazonas, para rece-
bermos esse treinamento”, explicou.

Lei
A Lei 2.751 foi sancionada pelo prefei-

to David Almeida no dia 10/7 e é fruto 
do Projeto de Lei 186/2021, de autoria 
do vereador William Alemão (Cidadania), 
que tramitou em regime de urgência e 

foi aprovado por unanimidade na Câmara 
Municipal de Manaus (CMM). Com a jus-
tificativa de servir de apoio e alerta na 
prevenção de problemas como o ocorri-
do na enxurrada do último mês de maio, 
quando um prédio público foi atingido e 
o centro para imigrantes venezuelanos 
acabou destruído na capital amazonense.

Atuação
Será capacitado um servidor de cada 

unidade escolar do município, no curso 
brigada de incêndio, e este terá o papel 
de disseminar o que aprendeu e propor-
cionar um ambiente mais seguro a todos 
os outros profissionais e alunos da escola.

Segundo a coordenadora de Treinamen-
to da Semed, Ray Câmara, que é responsá-
vel por organizar e coordenar o cronogra-
ma das capacitações da rede municipal de 
ensino, o trabalho do servidor capacitado 
pelo Corpo de Bombeiros não está atrela-
do ao enfrentamento de incêndios.

“Esse servidor vai trabalhar sobre a de-
marcação de saídas de urgência e de pon-
tos vulneráveis da escola, na instrução da 
criança em caso de sinistro, seja por fogo 
ou ocasionado por intempéries relaciona-
das à chuva, como vendaval ou alagação. 
O intuito é proporcionar dentro da esco-
la maior segurança possível às crianças e 
fazer com que o tempo de resgate seja o 
mais curto possível”, explicou Ray.

Até 2022

Recém-concursados

Educadores em Estágio probatório  
participam de integração de forma remota

Foto: Alex Pazuello/Semed

Fotos: Cleomir Santos/Semed
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Repórter: Érica Marinho 

Em julho, a Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) entregou material di-
dático do bloco pedagógico para escolas 
que trabalham com ensino fundamental. 
O kit entregue era composto por caixas 
de papel ofício, pincel de lousa, lápis de 
cor, cola de isopor, bastão, fita adesiva 
e variados tipos de papel, entre outros 
itens. E a distribuição foi feita de acordo 
com a quantidade de alunos – do 1º ao 
3º do ensino fundamental – atendidos 
por cada unidade de ensino.

De acordo com Cristiane Nascimento, 
gestora da escola municipal Alan Kardec, 
localizada no bairro Armando Mendes, 
zona Leste, que atende 695 alunos do 1º 
ao 5º ano, o material vai atender 445 es-
tudantes do bloco pedagógico.

“Esse material é muito importante, já 
que as crianças do bloco pedagógico 
formam a maioria dos alunos matricu-
lados na escola, e vai ajudar muito no 
processo de alfabetização. Há muito 
tempo não recebíamos, assim como 
outros materiais, que só conseguimos 
comprar com recurso federal. Então nós 
só temos a agradecer ao prefeito David 
Almeida e ao secretário Pauderney Ave-
lino, que nesses sete meses de gestão 

já mostraram uma grande diferença na 
educação”, disse a gestora.

A professora do 1º ano, Dilce Sousa, 
tem 29 alunos e, de acordo com a edu-
cadora, com o material, as aulas vão 
ficar mais dinâmicas. “Agora, eu vou po-

der diferenciar as atividades, tornando-
-as mais lúdicas. Vou deixar a lousa e 
o livro um pouco de lado, e tornar as 
aulas mais coloridas. Nesse processo 
da alfabetização, o lúdico é muito im-
portante, já que eles saíram há pouco 

tempo da educação infantil”, explicou a 
professora.

Outra escola a receber o material nesta 
terça, foi a Alberico Antunes de Oliveira, 
no São José 4, que atende 512 alunos na 
educação infantil e do 1º ao 5º ano, dos 
quais, 350 são do bloco pedagógico. “Com 
esse material vamos trabalhar a parte lú-
dica, que é muito necessária no bloco pe-
dagógico. Temos nove turmas e nossos 
alunos precisam dessas atividades varia-
das e também é um incentivo a mais para 
os nossos professores”, pontuou a gestora 
da unidade, Viviane Miranda.

O professor de educação física, José 
Gomes, também garantiu que o mate-
rial será muito aproveitado nas aulas. 
“Eu utilizo bastante esse material, como 
o lápis de cor, que ajuda a desenvolver a 
coordenação motora fina, que é muito 
importante no bloco pedagógico”, infor-
mou David.

Unidades
O material do bloco pedagógico foi 

entregue em escolas de todas as Divi-
sões Distritais Zonais (DDZ) da Semed. 
A distribuição aconteceu até fim do mês 
de julho.

Formação

Profissionais que atuam em lanchas escolares 
recebem treinamento da Capitania Fluvial

Repórter: Paulo Rogério  

Trinta profissionais que atuam nas lan-
chas escolares da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed), transportando alu-
nos nos rios Negro e Amazonas fizeram 
o curso de Marinheiro Fluvial Auxiliar de 
Máquinas e Convés no mês de julho. A 
formação é uma parceria entre a Divisão 
Distrital Zonal (DDZ) Rural e a Capitania 
Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), 
por meio do Departamento de Ensino 
Profissional Marítimo (EPM) da instituição 
militar.

O curso ocorreu na escola municipal 
Maria Leide Amorim, localizada na comu-
nidade São João, no quilômetro 4, da ro-
dovia federal BR-174 (Manaus – Boa Vista), 
e segue até sexta-feira, 30, com aulas te-
óricas e práticas, entre marinharia, sobre-
vivência, combate a incêndio, navegação, 
motores, poluição ambiental, motores, 
sobrevivência e manobras.

Para a chefe da DDZ Rural da Semed, 
Rosa Denise Diniz Pereira, é fundamental 
que todos que trabalham com as lanchas 
escolares possam ter uma qualificação 
adequada, para atender da melhor forma 
possível todas as unidades de ensino da 
zona ribeirinha.

“O maior objetivo dessa formação é dar 
segurança aos nossos alunos da rede mu-

nicipal de ensino. A gestão David Almeida 
contratou novos condutores e monito-
res, pensando na segurança dos nossos 
alunos. Com isso, nós vamos ter maior 
abrangência na zona ribeirinha, porque 
esse curso é voltado somente para os 
monitores e condutores, aliás, em espe-
cial para os monitores, porque os condu-
tores já têm sua carteira”, completou.

Formação
Lidiane da Silva Maia, que trabalha há 

10 anos como monitora e atua na escola 
municipal São José, localizada na comu-
nidade Nova Cesária (Paraná de Eva), no 
rio Amazonas, zona ribeirinha, afirmou 
que é uma chance única de adquirir 
mais conhecimentos sobre o trabalho 
que realiza.

“Estou muito feliz em participar porque 
estou adquirindo conhecimento. Com 
isso, posso garantir segurança para os 
alunos, principalmente os que estão ini-
ciando na educação infantil, bem como 
ajudar o condutor da lancha, caso ele ve-
nha a adoecer ou faltar algum dia. Nesse 
sentido, eu posso fazer o trabalho dele 
junto com as crianças, levando segurança 
para eles e para mim também como mo-
nitora”, disse.

O condutor Lucas Santos Rodrigues, da 
escola municipal Canaã, na comunidade 
Canaã, no rio Amazonas, que também 
trabalha há 10 anos na função, falou sobre 
a importância da formação.

“Com esse curso poderemos conduzir 
os alunos com mais segurança. Eu vou 
aprender mais, porque a gente sabe na 
prática, mas o curso vai mostrar mais 
coisas sobre a área em que realizo meu 
trabalho”, pontuou.

Avaliação
No encerramento do curso, os partici-

pantes passam por uma avaliação com 
mais de 40 questões teóricas. Para ser 
aprovado, o aluno terá que acertar pelo 
menos 60% das questões. Os aprovados, 
receberão a carteira de inscrição e regis-
tro da Capitania dos Portos.

Entrega de kits

Unidades de Ensino da Semed recebem 
material didático do bloco pedagógico

Foto: Eliton Santos/Semed

Foto: Cleomir Santos/Semed
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Repórter: Emerson Santos

O projeto “Manaus, te quero verde”, 
lançado no mês de junho na rede muni-
cipal de ensino, com o objetivo de sensi-
bilizar a comunidade escolar em relação 
à preservação e à conservação do meio 
ambiente, chamou a atenção da empre-
sa Gaia Eco, que doou 6 mil copos de pa-
pel biodegradáveis para escolas da Se-
cretaria Municipal de Educação (Semed). 
A doação foi oficializada na primeira 
quinzena de julho na sede do órgão, na 
zona Centro-Sul.

Os produtos biodegradáveis são uma 
alternativa para reduzir os danos causa-
dos pelo descarte, confeccionados por 
materiais naturais, que se decompõem 
mais rapidamente no meio ambiente.

De acordo com o subsecretário de 
Gestão Educacional da Semed, Carlos 
Guedelha, duas ou mais unidades de en-
sino da rede municipal devem receber 
os produtos.

“Nós julgamos muito interessante a 
iniciativa da empresa e vemos com bons 
olhos essa parceria.  Os copos serão des-
tinados a duas ou três escolas que serão 
ainda selecionadas. E essa doação será 
uma ação educativa, porque ao mesmo 
tempo que a criança estará usando um 
produto biodegradável estará aprendendo 
também sobre sustentabilidade”, explicou.

De acordo com Sirlei Biz, gerente ad-
ministrativa da empresa Gaia Eco, uma 
das parceiras na execução do projeto 
“Manaus, te quero verde”, a finalidade 
da instituição vai muito além de vender 
produtos biodegradáveis.

“Temos interesse em parcerias como 
essa, que fizemos com a Semed, por-
que acreditamos que o conhecimento 
é fundamental para mudar o mundo 
e estamos fazendo isso por meio da 

sustentabilidade. E com essa parceria 
queremos juntos fortalecer a imagem 
da Prefeitura de Manaus, da Semed e 
do projeto ‘Manaus, te quero verde’, no 
qual estamos engajados em prol da 
preservação do meio ambiente”, salien-
tou Sirlei.

Há anos a Semed estimula os alunos 
a terem uma consciência ambiental, por 
meio da formação do agente ambiental 
mirim, com ações, programas e projetos 

de cunho ambiental, entre elas as Ocas 
do Conhecimento.

De acordo com a coordenadora-geral 
das Ocas, Erica Amorim, o trabalho da 
Gaia Eco vem ao encontro das iniciati-
vas da Semed em relação à mobilização 
pelo uso de um meio ambiente mais 
consciente.

“Com essa doação vamos poder tra-
balhar com os alunos a importância do 
consumo consciente e do descarte cor-
reto dos resíduos.  Essa iniciativa vai ao 
encontro do que trabalhamos há anos, 
que é acabar com o uso de copos plás-
ticos”, comentou Erica.

Projeto
O projeto “Manaus, te quero verde” 

tem como objetivo utilizar a técnica de 
plantio de árvores para a neutralização 
de carbono e conta com a parceria do 
Instituto Soka, que doou as mudas, e 
da Fundação Rede Amazônica. Além da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade (Semmas), Eco Gaia, 
Tutiplast e Musashi.

A proposta é de que cada aluno da 
rede municipal plante dez mudas e, 
dessa forma, até o fim da ação, den-
tro de dois anos, mais de 3 milhões de 
árvores estejam plantadas na capital 
amazonense.

“Manaus, te quero verde”

Doação de seis mil copos biodegradáveis 
beneficiará alunos da Rede Municipal

Foto:  Alex Pazzuello/Semed

Repórter: Paulo Rogério 

No mês julho todas as escolas do 
município de Manaus receberam ali-
mentos oriundos da agricultura fami-
liar, produzidos por cooperativas e as-
sociações rurais da capital e do interior 
do Amazonas. Ao todo foram entregues 
33.800 toneladas de frutas, legumes, 
verduras e peixes. Os gêneros alimen-
tícios fazem parte da merenda escolar 
e atendem todas as escolas da Secre-
taria Municipal de Educação (Semed) e 
beneficiam mais de 250 mil alunos de 
todas as modalidades de ensino.

No total, foram distribuídos 30 itens 
de gêneros alimentícios dos mais varia-
dos tipos, como abacaxi, banana, abó-
bora, alface, banana pacovã, picadinho 
de tambaqui, filé de pirarucu, cheiro-
-verde, cará, tempero completo, entre 
outros. Os elementos nutricionais são 
provenientes da agricultura familiar 
da capital, bem como dos municípios 
de Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da 
Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo 
e Carauari.

O diretor da subsecretaria municipal 
de Infraestrutura e Logística (Infralog) 

da Semed, Mário Jorge de Paula, desta-
cou a importância dos produtos que vão 
atender os alunos da rede municipal.

“Garantir a segurança alimentar das 
crianças da Semed é uma das priori-
dades da gestão do prefeito David Al-
meida, por isso, semanalmente, abas-
tecemos todas as unidades de ensino. 

Isso gera uma renda para 150 famílias, 
sendo uma logística enorme para levar 
uma boa alimentação para mais de 250 
mil alunos da rede”, disse.

De acordo com o gerente de controle 
de qualidade da alimentação escolar da 
Semed, Helder Ehm Maia, os itens são 
fundamentais para um bom desenvol-

vimento dos alunos em fase de cresci-
mento e também ajudam a melhorar o 
desempenho escolar.

“O cardápio em si tem que ser colo-
rido, porque cada cor tem a quantida-
de de nutrientes necessários. Para os 
alunos, é importante receberem esse 
alimento, porque a maioria deles do en-
sino fundamental está naquela fase de 
crescimento. Nesses alimentos estão 
as vitaminas, proteínas e os minerais 
macro e micro para o desenvolvimen-
to, pois isso ajuda na aprendizagem dos 
alunos”, comentou.

Distribuição
A Semed realiza o abastecimento 

para as escolas municipais, às terças, 
quartas e quintas-feiras, por 11 cami-
nhões, com capacidade para oito tone-
ladas, com atendimento que varia de 8 
a 15 unidades de ensino por dia. O cál-
culo é feito de acordo com a per capita 
de cada produto destinado.

Os recursos para a aquisição dos gê-
neros alimentícios são do governo fe-
deral, por meio do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (Pnae).

Merenda Escolar

Escolas da zona urbana de Manaus  
recebem produtos da agricultura familiar

Foto: Cleomir Santos/Semed
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Repórter: Emerson Santos

Para melhorar o rendimento dos alu-
nos do município de Manaus que estão 
na fase de alfabetização, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (Semed) vem ado-
tado diversas medidas estratégicas pe-
dagógicas nos últimos meses. Em julho, 
realizou um encontro para discutir uma 
série de ações com profissionais da rede, 
que atuam direta e indiretamente com 
esse nível de ensino, e umas das pau-
tas da reunião foi o Programa “Alfabetiza 
Manaus”, que está em construção e que 
deve ser lançado ainda no segundo se-
mestre deste ano.

O encontro envolveu aproximadamen-
te 40 pessoas de setores ligados à Divi-
são de Ensino Fundamental (DEF), Depar-
tamento de Gestão Educacional (Dege), 
Divisões Distritais Zonais (DDZs), Divisão 
de Educação Infantil (DEI), e outras áreas 
da Semed. A reunião ocorreu na Divisão 
de Desenvolvimento Profissional do Ma-
gistério (DDPM).

De acordo com o diretor do Dege, 
Evaldo Bezerra, as ações buscam reunir 
profissionais da educação do município 

ou não, mas que possam contribuir para 
que a Semed possa encontrar estraté-
gias pedagógicas para implantação de 

uma política de alfabetização voltada a 
toda rede municipal de ensino e atrelado 
a isso criar mecanismos para não deixar 
nenhum aluno do 3º ano do ensino fun-
damental sem saber ler e escrever.

“O objetivo desses encontros é criar 
um espaço para que os autores envol-
vidos falem sobre o que temos e o que 
queremos em termo de alfabetização 
na nossa rede, tendo em vista que hoje 
a secretaria ainda não tem uma política 
de alfabetização”, explicou Evaldo, que 
destacou ainda a importância da Semed 
estruturar o assunto.

“Hoje foi a terceira reunião voltada 
à melhoria da alfabetização, o grupo 
está expandindo em nível de discussão 
e escuta e esperamos que até final de 
2021 tenhamos essa política concreti-
zada na nossa rede, para que 2022 já 
possamos implementá-la. Assim nos-
sos professores e alunos vão trabalhar 
com metas e planos bem definidos”, 
completou.

Audiência pública aborda Plano Plurianual 
da Secretaria Municipal de Educação

Medidas estratégicas

Encontro discute ações sobre o processo de 
alfabetização na rede municipal de ensino

Foto: Salomão Júnior/Semed

Repórter: Paulo Rogério 

No mês de julho foi discutido o Pla-
no Plurianual (PPA), para o quadriênio de 
2022-2025, da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed), em uma a audiência 
pública setorial realizada no dia, 28/7, 
por meio do Google Meet.

O evento virtual contou com a parti-
cipação de representantes da sociedade 
civil, na elaboração do novo PPA 2022-
2025 e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 
2022, com ações e metas da secretaria 
em três eixos: investimento, inovação 
na manutenção e desenvolvimento do 
ensino e gestão de pessoal para os pró-
ximos quatro anos.

O objetivo da atividade foi comparti-
lhar com as entidades representativas 
dos diversos segmentos da sociedade 
civil a elaboração do PPA 2022-2025 de 
Manaus, bem como discutir sobre as ini-
ciativas prioritárias que poderão ser im-
plementadas na LOA 2022. Na ocasião, a 
Semed apresentou 23 ações realizadas 
na atual administração no primeiro se-
mestre deste ano.

Para o subsecretário de Administra-
ção e Finanças, da Semed, Lourival Praia, 
a reunião foi muito importante para a 
interação de todos, que nesse momen-
to contribuem para as ações que serão 
colocadas em prática ano que vem.

“A audiência pública é fundamental, 
porque é onde nós consultamos a so-
ciedade sobre as principais metas da se-

cretaria, os principais objetivos e claro, 
se nós estamos falando de planejamen-
to, nós estamos fazendo uma audiência 
para planejar os quatro próximos anos 
de gestão da prefeitura de 2022-2025. 
Para isso, a gente elabora um trabalho 
de planejamento orçamentário para 
potencializar esse trabalho, na qual 
precisamos consultar a sociedade, não 
apenas por questão de obrigação legal, 

mas para facilitar o nosso trabalho”, co-
mentou.

Logo após a apresentação, foi reali-
zada uma votação on-line com 71 par-
ticipantes, em que cada um teve direito 
de votar duas vezes em qualquer tema 
exposto na reunião.

Ao final, foram priorizados dez temas, 
sendo as mais votadas: construção de 
creches, Centros Municipais de Educa-

ção Infantil (Cmeis); aprovação e insti-
tuição do novo Plano de Cargos, Carrei-
ra e Remuneração (PCCR); realização de 
concurso público para o preenchimento 
de vagas no cargo de nível médio téc-
nico municipal – assistente de adminis-
tração; desenvolvimento do programa 
Bolsa de Iniciação Científica Júnior, para 
alunos de alto rendimento do 6º ao 9º 
ano, além de outras propostas.

O diretor do Departamento de Plane-
jamento (Deplan) da Semed, Leís Batista, 
ressaltou as ações que foram votadas 
on-line e que serão colocadas como 
prioridade para o ano que vem.

“Nós tivemos nossa audiência públi-
ca para tratar sobre as metas prioritá-
rias do nosso Plano Plurianual, entre as 
quais foram destacadas algumas ações 
como ampliação e reforma de algumas 
unidades de ensino. Falamos sobre a 
área pessoal da revisão do plano de car-
gos e salários de professores. É extre-
mamente importante essa participação, 
porque a Semed tem a oportunidade, 
por meio da gestão participativa, de ou-
vir a comunidade e toda a população 
em relação ao que precisamos priorizar 
para o atendimento do próximo plano 
plurianual”, declarou.

As ações voltadas já começam a ser 
trabalhadas este ano, envolvendo as 
subsecretarias de Gestão Educacional, 
Infraestrutura e Logística e Administra-
ção e Finanças.

Quadriênio 2022-2025

Foto: Cleomir Santos/Semed
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Repórter: Andrew Ericles  

A Prefeitura de Manaus, por meio de 
uma parceria entre a Secretaria Munici-
pal de Educação (Semed), o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef) 
e a Cáritas Arquidiocesana de Manaus, 
lançou nesta quinta-feira, 5/8, o pro-
grama “Wash: retorno seguro às aulas”, 
que vai beneficiar unidades de ensino 
localizadas em áreas de vulnerabilidade 
social, com material higiênico e educa-
tivo. O início da ação ocorreu na escola 
municipal Dalvina Silva de Oliveira, bair-
ro Tarumã, zona Oeste.

Um dos principais objetivos da ação 
é auxiliar no combate e prevenção da 
Covid-19, conforme as orientações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
que determina o distanciamento entre 
os alunos, uso de máscaras e constante 
higienização.

Por esse motivo, nesta iniciativa, fo-
ram entregues para a escola Dalvina, 
dois pontos de lavagem das mãos dos 
alunos, nas áreas externas, onde existe 
um maior fluxo de estudantes. Também 
houve a entrega de álcool em gel, ma-
terial informativo, máscaras de tecido e 
absorventes íntimos, às alunas.

O secretário municipal de Educação, 
Pauderney Avelino, afirmou que o pro-
grama e a parceria com renomadas en-
tidades trazem diversos benefícios aos 
alunos.

“Não estamos aqui para simplesmen-
te fazer a entrega de pontos de lavagem 
de mãos, mas sim para exaltar esse pro-
grama, que proporciona saúde, vida, hi-
giene e gera cuidados aos alunos. Esta 
iniciativa, em parceria com a Cáritas e 
Unicef, será expandida a outras escolas, 
para que juntos continuemos com uma 
agenda positiva de educação, a fim de 
transformarmos nossos alunos em ci-
dadãos, que possam contribuir para a 
nossa sociedade, porque este é o obje-
tivo da Prefeitura de Manaus”, destacou.

Escolas
Além dessa escola, mais outras oito 

unidades em vulnerabilidade social, se-
rão contempladas com esse programa. 
O professor Mauro Brito, gestor da es-
cola Dalvina falou sobre a ação.

“É motivo xe satisfação, porque aten-
demos mais de mil alunos entre o 6° e 
o 9° ano, e precisamos trabalhar essa 
sensibilização no aspecto de proteger-
-se contra a Covid-19. Esse programa vai 
ajudar o aluno a lembrar da importância 
de praticar a higienização”, pontuou.

Repórter: Paulo Rogério

No mês de julho a Secretaria Municipal 
de Educação (Semed) definiu como será 
a implantação do sistema de hiperauto-
mação cognitiva em toda a rede muni-
cipal de ensino. O objetivo do sistema 
é dar, ainda neste ano, celeridade aos 
trabalhos executados pela Secretaria 
Municipal de Educação (Semed), poten-
cializando a capacidade de atendimento 
com precisão.

Os pontos pertinentes sobre a im-
plantação e execução do sistema foram 
discutidos na última semana de julho. 
A reinicia contou com a presença do 
Secretário Municipal de Educação, Pau-
derney Avelino, técnicos da Divisão de 
Gestão de Tecnologia de Informação 
(DGTI), além de representantes de vários 
setores da Semed, que vão acompanhar 
todo o processo de implantação do sis-
tema.

Atualmente, a secretaria trabalha com 
mais de 16 sistemas de informação. Nes-
se sentido, a Semed vai abrir um pro-
cesso de licitação para a contratação de 
uma empresa especializada no segmen-
to tecnológico.

“Essa é mais uma orientação do pre-
feito David Almeida e estamos buscan-
do uma maior agilidade nos processos 
para proporcionar melhorias na edu-
cação municipal, trabalhando para que 
tudo funcione de forma alinhada com a 
finalidade de beneficiar a comunidade 
escolar”, afirmou Pauderney.

De acordo com o chefe da DGTI, Char-
les Silva de Araújo, a Semed terá um ga-
nho substancial com as atividades reali-
zadas de forma mais rápida, facilitando 
o acesso à informação com qualidade.

“Uma das vantagens é que sistemas 
de hoje inativos, poderão se integrar ra-
pidamente a esse ambiente multissistê-

mico, ou seja, a busca por uma melhoria 
para a gestão, minimizando esforços. A 
busca para se ter uma cidade inteligen-
te parte por esses sistemas, onde inte-
gram outros já existentes, modelam e 
criam situações muito fáceis para tomar 
decisões ao longo de vários períodos”, 
disse.

Projeto

Semed analisa implantação de sistema de  
hiperautomação cognitiva na rede municipal

Parceria com Unicef e Cáritas

Prefeitura lança programa para 
retorno seguro às aulas
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