
A Prefeitura de Manaus reabriu as por-
tas de mais de 400 escolas da Secretaria 
Municipal de Educação (Semed) nesta se-
gunda-feira, 31/5, para o início das aulas 
híbridas. O secretário municipal de Edu-
cação, Pauderney Avelino, acompanhou 
de perto o retorno e visitou o Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil (Cmei) Olavo 
Bilac, na zona Centro-Sul, e a escola muni-
cipal Áureo Nonato, na zona Norte.

O secretário, que conversou com alu-
nos, professores e familiares, ressaltou os 
cuidados que a prefeitura adotou para o 
retorno e sobre a necessidade em vencer 
esse momento ainda muito difícil.

“A volta das crianças é como se fos-
se uma vitória sobre esse momento que 
ainda estamos passando, mas que, com 
as aulas híbridas, nos trará a sensação de 
normalidade. As escolas estão prontas para 
receber metade dos alunos em dias alter-
nados, com todos os cuidados possíveis, de 
acordo com as orientações do prefeito Da-
vid Almeida. As unidades que não ficaram 
prontas para o retorno, assim que estive-
rem, também voltarão”, afirmou Pauderney

De acordo com a gestora do Cmei Ola-
vo Bilac, Ellen dos Santos, a unidade aten-
de 510 crianças, de 4 e 5 anos, no 1º e 2º 
períodos, e para o retorno houve toda 
uma preparação com a comunidade es-
colar e familiares.

“Antes do retorno, nós fizemos uma 
maratona de reuniões com os pais, ins-
truindo e informando sobre o protocolo 
de segurança durante as aulas presen-
ciais, com divisão das turmas de segunda 
a quinta-feira, sendo a sexta-feira reser-
vada para o atendimento aos pais e de 
estudo dos professores. Alguns respon-
sáveis que não se sentem seguros com o 

retorno assinaram um termo de respon-
sabilidade e continuarão com os estudos 
remotos”, explicou a gestora.

A auxiliar administrativa Alice Góes, mãe 
da pequena Melissa, 5, do 2º período, está 
muito satisfeita e tranquila com a volta às 
aulas.

“Eu me sinto muito segura para a minha 
filha voltar a estudar, vi que aqui tem todas 

as medidas protetivas contra a Covid-19. 
Quando soubemos do retorno, ficamos 
com um pouco de medo, mas a minha 
filha disse que queria voltar, que queria 
estudar, ver os amiguinhos na escola. Na 
prática, eu acredito que a aprendizagem é 
bem melhor para as crianças”, disse a mãe.

Já a professor Ariadne Gall disse que vive 
uma mistura de sentimentos, que envol-
ve o retorno e o cuidado com as crianças. 
“Como educadora, é muito melhor estar 
com a criança na sala de aula, orientando 
todos os dias, além da necessidade da so-
cialização entre eles.  Em casa, muitas ve-
zes são filhos únicos, ou os pais não têm 
tempo para se dedicar nos estudos das 
crianças. A minha preocupação é com as 
crianças, mas elas estão bem treinadas, 
sabem dos cuidados, do uso da máscara, 
de manter a distância dos amiguinhos, e 
nesse primeiro dia seguiram todas as re-
gras”, comentou a educadora.

O aluno David de Souza, 5, aluno da pro-
fessora Ariadne, disse que os estudos em 
casa foram bons, mas que estava com sau-
dade da escola. “A mamãe me ensinou um 
monte de coisa, aprendi os números e as 
letras, mas eu já queria muito voltar para 
a minha escola, estava com saudade dos 
meus amigos, mas eu sei que não posso 
ficar abraçando, tenho que usar álcool em 
gel e a máscara”, disse o estudante.

A Prefeitura de Manaus iniciou a cam-
panha de vacinação contra a Covid-19 
para os trabalhadores da educação, no 
mês de maio. Até a primeira semana de 
junho, mais de 15 mil profissionais da Se-
cretaria Municipal de Educação (Semed) 
já tinham recebido a primeira dose do 
imunizante e mais de 5.400 já tomaram 
a segunda dose da vacina.

Em entrevista no dia 18 de maio, o pre-
feito David Almeida ressaltou que a imu-
nização dos servidores da Semed coloca 
Manaus numa posição de destaque em 
relação a outras cidades.

 “Manaus está à frente na cobertu-
ra e diversidade dos grupos prioritários 
atendidos. Nós temos capacidade para 
avançar na vacinação, de acordo com a 
disponibilidade de doses. Já chegamos a 
vacinar 16 mil em um único dia. Se tivés-
semos mais vacinas, certamente amplia-
ríamos essa capacidade” informou David.

O secretário Municipal de Educação, 

Pauderney Avelino, ressaltou o trabalho 
do prefeito David Almeida, da Semed e 
da Secretaria Municipal de Saúde (Sem-
sa), para antecipação da vacinação da 
categoria.

 “Estivemos em Brasília, conversamos 
com o ministro da Saúde e sua equipe, 
também ingressamos na Justiça fazen-
do esse pedido. Tudo para garantir um 
retorno seguro de todos os profissionais 

às escolas. Essa é uma de nossas prio-
ridades, garantir a segurança dos profis-
sionais da Semed, além de alunos e da 
comunidade escolar”, afirmou.

Os servidores da Semed começaram a 
receber a vacina elaborada no Brasil pela 
Fiocruz, Astrazenca, no dia 19/5, em dife-
rentes pontos da cidade. 

Quem não conseguiu se vacinar na 
data correta pode se dirigir a qualquer 
ponto de vacinação contra a Covid-19, 
disponibilizado pela Semsa, para to-
mar o imunizante com documento de 
identificação original, com foto; CPF; 
e contracheque ou carteira de traba-
lho que comprove seu vínculo com o 
estabelecimento de ensino (original e 
cópia).  

Vale destacar que é necessário fazer 
o cadastro no site (https://imuniza.ma-
naus.am.gov.br). Isso é importante para 
que a Prefeitura de Manaus tenha o con-
trole dos vacinados.

Trabalhadores da Educação da Prefeitura 
de Manaus recebem vacina contra Covid-19

Mais de 400 escolas da Semed abrem as 
portas para o início das aulas híbridas

EDUCAÇÃO
Retorno seguro
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A Prefeitura de Manaus inaugurou 
duas escolas que vão atender alunos 
da Educação Infantil e do Ensino Fun-
damental das zonas Norte e Leste. As 
unidades fazem parte do pacote de 
reforma da Prefeitura com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor aproximadamente de 
R$ 16 milhões, no qual a execução é de 
responsabilidade do Projeto de Expan-
são e Melhoria Educacional (Proemem) 
da Secretaria Municipal de Educação  
(Semed).

A Escola Municipal Magnólia Frota, lo-
calizada no conjunto Renato Souza Pin-
to e a Escola Municipal Divino Pimenta, 
no Jorge Teixeira, passaram por uma 
construção total para atender os crité-
rios básicos de funcionamento das ati-
vidades de ensino e aprendizagem. No-
vos espaços foram criados e com isso 
a capacidade de atendimento também 
aumentou para 1200, em cada unidade.

Durante a inauguração da escola 
Magnólia Frota, no dia 28/05, o prefei-
to David Almeida garantiu uma gran-
de mudança na educação de Manaus.  
“Esse é o início das transformações das 

obras físicas das nossas escolas, para 
que a gente possa galgar maiores de-
graus nos níveis de educação e para 
isso precisamos dar condições melho-
res para os nossos alunos e professo-
res”, garantiu.

A entrega da escola Divino Pimenta 

ocorreu no dia 31/05 e o secretário mu-
nicipal de Educação, Pauderney Avelino, 
destacou o compromisso da prefeitu-
ra com a educação. “Essa escola é um 
símbolo da nossa administração, devi-
do a qualidade e excelência das salas 
de aulas, do prédio, equipamentos e 

infraestrutura. Tudo isso consegui-
mos concretizar com muito esforço e 
trabalho, para fazermos em Manaus a 
melhor educação municipal do Brasil. 
Vamos continuar trabalhando, para que 
avancemos cada vez mais”, pontuou o 
secretário.

Novas unidades

Prefeito David Almeida entrega duas  
novas escolas para atender 2,4 mil alunos
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A Prefeitura de Manaus, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação (Se-
med), realizou na sexta-feira, 28/5, o Prê-
mio Animaker de Educação Física, uma 
das ações da gestão do prefeito David Al-
meida para valorizar e incentivar os pro-
fessores de educação física a usarem as 
ferramentas tecnológicas visando à Edu-
cação 4.0. A premiação ocorreu na esco-
la municipal Engenheiro Antônio Nelson 
de Oliveira, localizada no bairro Armando 
Mendes, zona Leste.

O evento foi realizado de modo pre-
sencial, mantendo todas as medidas de 
prevenção ao Covid-19, e contou com a 
presença do secretário municipal de Edu-
cação, Pauderney Avelino, professores de 
educação física da Divisão Distrital Zonal 
(DDZ) Leste I, gestores, equipe de gestão 
educacional e do presidente da Comis-
são de Educação da Câmara Municipal 
de Manaus, vereador Professor Fransuá.

O secretário Pauderney Avelino exal-
tou a atuação dos professores de educa-
ção física da DDZ Leste I. “É fundamental 
a prática dos exercícios físicos e boa ali-
mentação para se ter um corpo saudá-
vel, sendo esse o espírito da educação 
física, disciplina que nos ajuda a nortear 
as ações da nossa educação. Os profis-
sionais da nossa rede de ensino são mui-
to habilidosos e competentes. Por isso 
esse prêmio valoriza o trabalho desses 
profissionais, que nos dão tanto orgulho”, 
declarou.

O Animaker é um software no qual é 
possível criar vídeos de animação sobre 
diversos conteúdos, desse modo os pro-
fessores de educação física utilizaram 
esse recurso tecnológico para proporcio-
nar aulas mais dinâmicas e atrativas aos 
alunos. Em março, 60 educadores par-
ticiparam de uma oficina para aprender 
a manusear esse instrumento, contudo 
somente no evento Premiação Animaker 
receberam o certificado de participação 
nesta formação.

Mais de 30 trabalhos concorreram à 
premiação. Para Daniel Coelho, asses-

sor de Educação Física da DDZ Leste 1, a 
sensação é de dever cumprido. “A nossa 
meta de utilizar ferramentas da Educa-
ção 4.0 foi atingida. Com o apoio dos pro-
fessores, por meio do uso do animaker, 
que é uma ferramenta fantástica, conse-
guimos auxiliar o processo de ensino e 
aprendizagem das crianças”, comentou 
Coelho.

 
Premiados
Os professores ganhadores por terem 

feito os melhores vídeos foram: 1° lugar – 
professora Isabela Freitas da escola mu-

nicipal Francisca Soares; 2° lugar – pro-
fessora Vanice Anjos da escola municipal 
Anita Garibaldi; 3° lugar – professora Nir-
lene Hiroiaque, da escola municipal Ani-
sio Teixeira.

A professora Isabela Freitas ficou bas-
tante grata com o resultado. “Eu sou 
muito feliz por fazer parte da Semed e 
compor o grupo de professores da DDZ 
Leste 1, que proporcionou essa vivência 
do projeto Animaker, que faz a diferença 
no Projeto Aula em Casa, porque temos 
um retorno bem satisfatório dos alunos 
e isso motiva a continuação do nosso 
trabalho de excelência”, afirmou a 1° colo-
cada da premiação.

Homenagens
No evento, também houve o “Prêmio 

professor meu orgulho”, que homena-
geou sete professores de educação física 
que estão se aposentando das salas de 
aula da DDZ Leste 1. O professor Sidney 
Ferreira agradeceu a singela homena-
gem. “Sinto que deixei um grande valor 
profissional e sempre seremos, eu e os 
demais colegas, bem reconhecidos pe-
rante as escolas e a Semed”, declarou o 
professor.

Além disso, também receberam essa 
homenagem, os membros da mesa de 
cerimônia, entre eles o professor Carlos 
Guedelha, subsecretário de Gestão Edu-
cacional, o secretário Pauderney Avelino 
e o vereador Fransuá.

Reconhecimento

Professores de Educação Física da  
DDZ-Leste 1 recebem Prêmio Animaker 

Foto: Salomão Júnior/Semed
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A Prefeitura de Manaus a partir de um 
levantamento de dados identificou que 
alcançou 48% de alunos da Secretaria 
Municipal de Educação (Semed) não en-
gajados no projeto “Aula em Casa”, nos 
meses de março e abril, por meio do “Tele 
Resgate”, ação coordenada pelo Centro 
Municipal de Atendimento Sociopsicope-
dagógico (Cemasp). Foram identificados 
3.702 alunos de 109 unidades de ensino, 
entre Centros Municipais de Educação In-
fantil (Cmei) e escolas, destes 1.760 crian-
ças e adolescentes foram resgatados. Os 
dados foram apresentados no último dia 
27/5 ao secretário municipal de educação 
, Pauderney Avelino.

O “Tele Resgate” consiste numa busca 
ativa dos alunos não engajados e que por 
algum motivo não acompanham as aulas 
por nenhuma plataforma (Internet, televi-
são ou WhatsApp).

Para o secretário municipal de Educa-
ção, Pauderney Avelino, este é mais um 
grande exemplo do trabalho realizado 
pela equipe da Semed.

“Um dos principais objetivos da gestão 
do prefeito David Almeida é garantir uma 
educação de qualidade para todos e esse 
trabalho realizado pelo Cemasps só prova 
que a equipe da Semed segue compro-
metida e empenhada em ajudar todos 
os nossos alunos. Essa ação vai ser ainda 
mais importante no retorno às escolas, 

com o início das aulas híbridas”, pontuou 
o secretário.

As unidades de ensino que não con-
seguem nenhum tipo de contato com a 
família, informam ao Cemasp, que possui 
uma equipe multidisciplinar com pedago-
gos, psicólogos, fonoaudiólogos, psicope-
dagogos e assistentes sociais que vão até 
a casa do aluno.

De acordo com a coordenadora do Ce-
masp, Hulda Soares, o resultado é bastan-
te positivo, levando em consideração o 
cenário de pandemia do novo coronavírus, 
onde vários desafios são vividos pelos fa-
miliares e a equipe de trabalho.

“Mesmo com a pandemia e a necessi-
dade de manter o distanciamento social, 
nossa equipe visita as casas dos alunos, 
em busca de orientar as famílias da im-
portância de manter a criança estudando 
e acompanhando o ‘Aula em Casa’”, infor-
mou Hulda

O “Tele Resgate” busca ainda informar, 
orientar e sensibilizar pais e responsáveis 
dos estudantes quanto a importância do 
acompanhamento e interação da família 
com os filhos nas aulas televisionadas e 
on-line, quanto aos impactos e problemas 
vivenciados durante o período de isola-
mento social.

Como funciona
O Cemasp recebe das unidades de en-

sino a lista com o nome dos alunos infre-
quentes, que nunca acessaram o Aula em 
Casa e com o uso da tecnologia e mídias 
digitais é possível encontrar a família. Uma 
equipe multidisciplinar com pedagogos, 
psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedago-
gos e assistentes sociais vão até a casa do 
aluno fazer um trabalho de escuta e as-
sessoramento utilizando-se das relações 
educativas para que a criança de fato per-
maneça no “Aula em Casa”.

Cemasps
Existem sete Cemasps na rede munici-

pal de ensino. No Cemasp Centro-Sul, cada 
assessor é responsável por dez unidades 
de ensino, que recebe todo acompanha-
mento.

“Com essa busca ativa, as crianças retor-
nam aos estudos e, caso isso não acon-
teça, a escola nos comunica novamente e 
vamos até a casa desse aluno. Cada asses-
sor é responsável por dez escolas, que ele 
precisa acompanhar diretamente”, infor-
mou a assessora pedagógica do Cemasp 
Centro-Sul, Elane Müller da Silva Gomes.

O atendimento presencial, seguindo to-
dos os protocolos de segurança contra a 
Covid-19, continuarão após o início das au-
las de forma híbrida, no dia 31/5.

Ensino remoto

Prefeitura de Manaus engaja 84,7% de  
alunos no ‘Aula em Casa’, em março de 2021

A Prefeitura de Manaus alcançou, no 
mês de março, 84,7% de alunos engaja-
dos no programa “Aula em Casa”, o que 
equivale a mais de 200 mil crianças e 
adolescentes. A rede municipal de en-
sino possui aproximadamente 250 mil 
alunos matriculados. O resultado foi 
apresentado na primeira quinzena de 
maio pela equipe de Gestão Integrada 
da Educação (Gide), da Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semed).

O titular da Semed, Pauderney Aveli-
no, explicou que entre as muitas ações 
realizadas pela gestão do prefeito David 
Almeida, desde o início do ano, para me-
lhorar o engajamento dos alunos, desta-
ca-se o “Auxílio Conectividade”, com um 
valor R$ 70, pago diretamente no con-
tracheque dos professores. A iniciativa 
foi um dos principais acertos da prefei-
tura, por facilitar ainda mais a comunica-
ção entre educadores, alunos e pais ou 
responsáveis.

“O prefeito Davi Almeida realiza uma 
gestão transparente, com foco na edu-
cação de qualidade. Para isso, pagamos 
desde abril, com o retroativo de março, 
o Auxílio Conectividade, porque enten-
demos que agora, mais do que nunca, 
os professores precisam ter esse conta-

to direto com os alunos, pois ajuda mui-
to a mantê-los conectados ao Aula em 
Casa. Além disso, estamos buscando um 
sistema de tecnologia, para que as au-
las remotas possam chegar melhor aos 
estudantes, principalmente aos que es-
tão em vulnerabilidade social”, pontuou 
o secretário.

De acordo com a coordenadora-geral 
da Gide, Musa Rosas, o bom resultado 

alcançado neste ano se deve ao com-
promisso e trabalho dos professores e 
de toda a equipe da Semed, que se em-
penhou em manter os alunos conecta-
dos com a escola.

“O empenho e rotina traçados por to-
dos da Semed, que vai desde a sede, as 
Divisões Distritais, as escolas, até os pais, 
de se manterem conectados e acompa-
nhando diariamente as aulas, fez com 

que tivéssemos esse resultado. Com o 
preenchimento do link de frequência a 
gente consegue acompanhar, tanto os 
professores quanto os alunos”, explicou 
Musa.

O monitoramento é realizado diaria-
mente, por meio do registro do profes-
sor e do aluno no “Aula em Casa”, que 
vai para o banco de dados da Gide. Se-
manalmente, é retirada a base-resposta 
com as informações dos acessos, atuali-
zada no sistema pela equipe de geopro-
cessamento da Semed.

Com isso é possível que as escolas 
identifiquem os alunos que não estão 
acompanhando de forma alguma as au-
las e assim possam criar outro recurso, 
para que o estudante não perca os con-
teúdos, como a entrega de apostilas im-
pressas, que em março foi utilizado por 
4% dos alunos, ou seja, aproximadamen-
te oito mil crianças.

Outra forma de engajamento mais 
utilizada é por meio das redes sociais, 
e-mail ou grupos de WhatsApp. Essa 
alcançou 6,6%, um total de 13 mil alu-
nos. A rede municipal ainda possui 15% 
de alunos não engajados e que a escola 
não consegue entrar em contato com 
a família.

Foto: Eliton Santos/Semed

Resgate

Cemasp recupera 48% dos alunos que não 
estavam participando de aulas remotas

Foto: Alex Pazuello/Semed
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Professora da Prefeitura representa a  
região Norte em evento nacional

No mês de Maio profissionais da Se-
cretaria Municipal de Educação (Semed) 
foram destaques a nível nacional por ini-
ciativas pedagógicas relevantes , como 
foi o caso da educadora Maria Raquel, 
vencedora do prêmio “Educação Infan-
til: Boas Práticas de Professores durante 
a Pandemia” que representou a região 
Norte em evento virtual que expôs os 
melhores projetos do Brasil. 

A servidora da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) apresentou o proje-
to “Quinta Literária: Leitores de Fraldas 
no Contexto das Aulas Remotas”, que foi 
desenvolvido na creche Magdalena Arce 
Daou, no bairro Santa Luzia, na zona Sul.

A transmissão do evento foi realizada 
pelo Facebook “Conviva Educação” (ht-
tps://bit.ly/33VsH8E) e além da profes-
sora Maria Raquel, contou com a parti-
cipação de representantes de São Paulo, 
Goiás  e Rio Grande do Sul.

Para Maria Raquel, participar do even-
to foi um reconhecimento a todos os 
profissionais que desenvolvem um tra-
balho comprometido.

“A importância de representar a re-
gião Norte em uma live como essa é 
imensa, para o meu fazer docente, en-
quanto educadora da educação infantil. 
O trabalho com projetos é uma atitude, 

uma postura, uma concepção que nos-
sa creche realiza desde a sua fundação. 
Nós entendemos que, para se ter uma 
creche pública de qualidade, ter pessoas 
comprometidas já é um excelente co-
meço. Entendemos que a creche precisa 
ser espaço de pertencimento e criação 
colaborativa”, explicou.

A ação foi criada para dar visibilidade 
ao trabalho de professores e profes-

soras que, diante dos desafios trazidos 
pela Covid-19 e pelo fechamento das 
unidades escolares, estiveram na linha 
de frente, comprometidos na articula-
ção para possibilitar o contato e a co-
municação próxima com os estudantes 
e seus familiares.

Premiação
A premiação, que escolheu os cem 

melhores educadores do Brasil no Prê-

mio Educação Infantil de 2020, é uma 
iniciativa da Fundação Maria Cecília 
Souto Vidigal, em parceria com a União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime) e a Fundação Itaú 
Social. Mais de 700 professores de todo 
o Brasil participaram e os vencedores 
foram divulgados no último dia 31/3, de 
forma virtual.

Projeto
O projeto é executado pelos profes-

sores, que contam histórias de clássicos 
infantis, como Branca de Neve, Chapeu-
zinho Vermelho, Cinderela, entre outros. 
São histórias que as crianças já estavam 
habituadas a trabalhar na creche.

Para deixar as aulas não presenciais 
mais interessantes, as professoras se 
fantasiaram de personagens, criavam 
um cenário na creche, onde gravavam o 
material, que depois de editado era en-
viado aos pais, sempre às quintas-feiras. 
Além disso, os kits de livros eram entre-
gues aos pais ou responsáveis.

Por ter ficado entre os cem melho-
res do país, a professora recebeu o va-
lor de R$ 1 mil, que foi repassado para 
sua unidade de ensino para compra de 
materiais, como livros de historinhas 
e fantasias, para dar continuidade ao  
projeto.

Reconhecimento nacional 

Alinhamento

Foto: Divulgação/Semed

A Subsecretaria de Infraestrutura e 
Logística da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed), reuniu gestores es-
colares para discutir, ouvir e resolver os 
problemas relacionados principalmen-
te com a questão da infraestrutura e 
logística na rede municipal de ensino, 
além de outros assuntos inerentes à 
pasta da administração. 

A ação contou com toda a equi-
pe técnica da Subsecretaria, além das 
empresas de manutenção das escolas, 
mão de obra terceirizada, prestadores 
de manutenção e serviços de ar-condi-
cionado, além da equipe de segurança 
escolar. Entre os assuntos discutidos 
estão a vigilância das unidades de ensi-
no, mão de obra terceirizada e necessi-
dades básicas, como mesa de refeitório 
e quadro branco.

O subsecretário, Marcelo Campbell, 
participou de toda a programação da 
semana com os gestores. Ele afirmou 
que o trabalho será intenso pelo aban-
dono deixado, mas que tudo será resol-
vido, dentro das necessidades de cada 
escola.

“Eles ficaram muito tempo abando-
nados e desprestigiados pela parte da 

infraestrutura. O que a gente está fa-
zendo é isso, ouvir os gestores, suas 
demandas, e o que a gente consegue 
resolver a curto prazo, planejar a médio 
e a longo prazo sobre as nossas ações, 
tanto de abastecimento nas escolas de 
todas as formas como imobiliário, de 
merenda escolar, material de expedien-
te, enfim, ouvir as necessidades deles, 

que é muito importante, como nos de-
termina o prefeito David Almeida”, expli-
cou.

Satisfatório
A gestora Maria Lucilene de Oliveira 

Aquino, da escola municipal Arte e Cul-
tura, bairro Coroado II, zona Leste, que 
atende 365 alunos do 1º ao 5º ano do 

ensino fundamental, inclusive alunos in-
clusos, afirmou que a unidade de ensino 
já existe há 15 anos e teve um retorno 
de imediato ao seu pedido sobre os 
problemas.

“Essa reunião com o subsecretário 
Marcelo Campbell e toda equipe de in-
fraestrutura foi de suma importância, 
pois fomos ouvidos em nossos pedidos. 
Há muito tempo, nós gestores não éra-
mos ouvidos pelos subsecretários an-
teriores. Como disse aos professores da 
escola, fiquei até emocionada pela reu-
nião por ver o subsecretário ali no meio 
de nós sentado, conversando sobre os 
problemas das escolas. A reunião foi na 
quarta-feira, e na quinta chegaram 14 
aparelhos de ar-condicionado novos, 
em substituição aos que estavam des-
de a fundação da escola”, disse.

A gestora Sumaran Nunes Correa, da 
escola municipal Divino Espírito Santo, 
localizada na comunidade Bela Vista, 
igarapé do Jaraqui, no rio Negro, zona 
Ribeirinha, que atende 105 alunos, entre 
da educação infantil, do 1º ao 5º ano do 
ensino fundamental e do projeto Itine-
rante, foi outra que ficou satisfeita com 
a reunião.

Semed reúne gestores para tratar sobre  
infraestrutura e logística das escolas

Fotos: Cleomir Santos/Semcom
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Gestores, professores e pedagogos, 
da Prefeitura de Manaus participaram 
na última semana de maio da 2ª Jorna-
da Pedagógica 2021, antes do início das 
aulas híbridas da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed). Com o tema do ano 
letivo “Família e Escola: construindo a 
excelência na educação em prol de uma 
Manaus melhor para se viver”, o evento 
iniciou na quarta-feira, 26/5, de forma re-
mota, pela plataforma Google Meet.

O objetivo da jornada é socializar as 
orientações pedagógicas e técnico-ad-
ministrativas para o desenvolvimento 
das aulas híbridas, considerando a atipi-
cidade do momento e o planejamento 
para o desenvolvimento de aulas nas 
unidades de ensino da rede municipal de 
Manaus.

De acordo com o diretor de Departa-
mento de Gestão Educacional (Dege) da 
Semed, Evaldo Bezerra, o encontro ocor-
re devido a necessidade do retorno das 
aulas na rede municipal.

“A secretaria percebeu essa necessi-
dade de realizarmos mais uma jornada 

para os professores, tendo em vista que 
a nossa primeira foi sobre o retorno e 
agora estaremos voltando às atividades 
de forma semipresencial, pois já atuamos 
on-line. A jornada é justamente para tra-
tarmos a respeito das diretrizes e téc-
nicas pedagógicas a serem trabalhadas 
nesse período híbrido”, pontuou.

O encontro também conta com a par-
ticipação de servidores do departamen-
to da Gestão Educacional (Dege), da Divi-
são Geral dos Distritos (DEGD) da Semed, 
além dos assessores, coordenadores, 
gerentes e chefes das Divisões Distri-
tais Zonais (DDZs) da rede municipal de  
ensino.

A gerente pedagógica da DDZ Leste 2, 
Izânia Souza, afirmou que a programação 
da jornada atende às recomendações do 
Dege. “É de suma importância que todos 
estejam diretamente envolvidos neste 
momento de acolhida da jornada, para 
que possam planejar e alinhar as ques-
tões pedagógicas, assim como as formas 
de prevenção à Covid-19 nesse atendi-
mento semipresencial. É um momento 
ímpar para a Semed, que tem elaborado 
com muito cuidado as diretrizes pedagó-
gicas, tudo seguindo o que almeja o pre-
feito David almeida”, contou.

Segundo a professora do 1º ano do 
ensino fundamental, Liz Aldicia Campos, 
da escola municipal Professor José Wa-
ndemberg Ramos Leite, bairro Japiim 
I, zona Sul, é de extrema importância o 
evento, para ajudar os educadores sobre 
essa questão do retorno.

“As informações discutidas no encon-
tro são inerentes ao processo de retorno 
das aulas, que são de suma importância, 
no que se refere à segurança dos profis-
sionais de educação”, disse.

Educação Infantil

Prefeitura de Manaus disponibiliza terceiro 
guia de creches para auxiliar famílias

A Prefeitura de Manaus entregou na se-
gunda quinzena de maio a pais de alunos 
da rede municipal de ensino, o 3º guia de 
creche, intitulado, “Arte – As Infâncias e as 
Diferentes Linguagens em Contexto Do-
méstico”. O material, que antes era dispo-
nibilizado apenas de forma on-line, pela 
primeira vez, foi impresso. A solenidade 
de entrega, organizada pela Secretaria 
Municipal de Educação (Semed), ocorreu 
na creche municipal Dalila Bentes Duarte, 
bairro Santa Etelvina, zona Norte.

O guia é mais um instrumento que au-
xilia professores e familiares na condução 
de brincadeiras e interações de bebês e 
crianças, neste período de isolamento 
social, por conta da pandemia da Covid-19. 
As 24 creches municipais, sendo quatro 
conveniadas, já receberam o material.

O secretário municipal de Educação, 
Pauderney Avelino, acompanhou a entre-
ga do material e destacou a importância 
e a preocupação do prefeito David Almei-
da sobre a devida atenção às crianças 
que estão em isolamento social.

“É um manual fundamental para que 
os pais ou responsáveis possam seguir 
orientações e ter todos os direciona-
mentos nos cuidados com essas crian-
ças, que neste momento precisam ficar 
em casa. O prefeito David Almeida tem 
essa preocupação com os nossos alunos 
e por isso, entregamos o material físico, 
que com certeza vai facilitar na execução 
das atividades”, comentou.

O guia vai beneficiar mais de 5 mil 
crianças na modalidade educação infan-
til, da rede municipal de ensino. Aproxi-
madamente 500 professores que traba-
lham nas creches municipais também 
vão receber o material pedagógico.

De acordo com a gerente de Creches, 
Wissilene Brandão, o material vem para 
ajudar os pais que estão com as crianças 
em casa neste momento de isolamento 
social, em razão da pandemia.

“A nossa ideia partiu da necessidade 
de dar uma orientação para os pais, 
ainda que de forma remota, sobre o de-
senvolvimento infantil. É uma oportuni-

dade para que os responsáveis possam 
trabalhar em casa o desenvolvimento 
de um olhar artístico e permitir que a 
criança manifeste isso, oferecendo um 
contexto sem brinquedo estruturado, 
somente com aquilo que se tem dentro 
de um ambiente doméstico comum”, 
declarou.

Satisfação
A diretora Hananda de Queiroz Chaves, 

da creche municipal Dalila Bentes Duarte, 
ficou feliz ao saber que o guia vai benefi-
ciar em casa as 180 crianças do maternal 
1, 2 e 3 da escola. Para a educadora, é uma 

chance única para os responsáveis cui-
darem de seus filhos.

“O guia na versão dos três volumes foi 
um norte, tanto para dar segurança aos 
pais sobre o que fazer com a criança no 
ambiente doméstico, quanto também às 
professoras, porque quando nós come-
çamos o trabalho aqui na creche, ano 
passado, ela não havia inaugurado ainda. 
Este guia trouxe esse caminho e a apro-
ximação de pais e professores”, disse.

A bióloga Keila Palheta Melo, 32, mãe da 
aluna Ana Pacheco Melo Silva, 2, disse que 
o guia vai ajudar no ambiente familiar.

“Esse material veio em um momento 
certo, porque eu tinha dúvidas sobre o 
que eu iria fazer com uma criança de dois 
anos dentro de casa, que não podia sair 
para brincar e fazer nada. Passei a ler e co-
nhecer mais, isso ajudou muito a me dar 
um norte e como lidar com o cotidiano, 
onde não preciso ser professora para lidar 
com minha filha em casa”, completou.

Orientações
O guia “Arte: as infâncias e as diferen-

tes linguagens em contexto doméstico” é 
composto por diferentes tipos de lingua-
gens artísticas como fotográfica, literária, 
teatral e poética (uma arte de criar e imi-
tar). Além de pinturas e esculturas, músi-
cas e dança, para trabalhar a arte de iden-
tificar sons, movimentos e ritmos. Ainda 
faz parte da estrutura do guia, a “Carta 
aos Papais e Mamães”, sobre as sugestões 
de brincadeiras a serem realizadas.

Jornada pedagógica 

Educadores da Semed participam de jornada 
pedagógica para início das aulas híbridas

Foto: Cleomir Santos/Semed

Foto: Alex Pazuello/Semed
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No mês de maio foram firmadas im-
portantes parcerias entre a Prefeitu-
ra de Manaus e instituições públicas e 
privadas para execução de projetos e 
ações na Secretaria Municipal de Edu-
cação (Semed). Umas delas foi pactua-
da com o Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-AM), que vai oportunizar cursos na 
área de fiscalização e controle social de 
contas públicas, para servidores da Se-
cretaria Municipal de Educação (Semed). 
A capacitação faz parte das ações do 
Programa de Formação de Agentes de 
Controle Social (Profac) do TCE-AM, que 
tem como objetivo possibilitar à socie-
dade civil condições de participação nos 
processos de fiscalização e controle so-
cial das contas públicas.

O curso terá 192 horas de carga horá-
ria e será dividido em seis módulos, com 
atividades transmitidas ao vivo, com au-
xílio de plataformas digitais e conteúdos 
disponibilizados em ferramentas da web, 
como tarefas, questionários e materiais, 
para massificar o que será abordado du-
rante a formação. Ele será disponibilizado 

para servidores da esfera pública munici-
pal e estadual.

De acordo com o secretário municipal 
de Educação, Pauderney Avelino, a Semed 
ainda está definindo quem irá participar.

“Estamos definindo o público-alvo que 
irá participar dessa formação e a ideia é 
que o participante do curso multiplique 
as informações que aprendeu, transmi-
tindo-as a outros servidores da rede mu-
nicipal”, explicou.

As aulas acontecerão no período de 
31/5 a 9/7, na modalidade Ensino a Dis-
tância (EAD), pela plataforma Google 
Meet, de 8h às 12h e das 13h às 17h.

Conteúdo
O curso abordará o controle popular 

de receitas e despesas vinculadas à saú-
de e à educação, suporte à utilização das 
plataformas digitais, controle popular so-
bre licitação e contratos da administra-
ção pública e noções gerais sobre Plano 
Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) e a da Lei Orçamentária 
Anual (LOA).

Profac

Parceria entre Prefeitura e Tribunal de  
Contas viabiliza curso na área de fiscalização

Foto:  Alex Pazzuello/Semed

A Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) vai contribuir na prestação 
de serviços da Secretaria Municipal de 
Saúde (Semsa), compartilhando espa-
ços de unidades de ensino e sinal de 
internet para viabilizar ações que vão 
beneficiar a população manauara, mas 
especificamente pessoas da zona ru-
ral da capital amazonense. O pacto foi 
firmado na segunda semana de maio, 
em uma reunião na sede da Semed, no 
bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, 
com representantes das duas pastas 
do município. 

 “Estamos trabalhando para melhorar 
o atendimento da população, seguindo 
a orientação do prefeito David Almeida, 
de fazer o melhor pela cidade. A Semed 
e a Semsa já atuam juntas em algumas 
frentes, como por exemplo, a vacinação 
para os trabalhadores da educação. Te-
nho certeza de que será mais uma ação 
exitosa”, afirmou o secretário municipal 
de Educação, Pauderney Avelino.

Na reunião ficou definido que a Se-
med vai oferecer um espaço de manei-
ra segregada de uma escola na área do 
Tarumã, situada na zona Oeste de Ma-
naus, para que o público atendido pela 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Lindalva 
Damasceno não fique temporariamente 
desassistido, já que a unidade de saúde 
será demolida para implementação de 
um projeto do Estado.

O subsecretário de Gestão da Saúde 
da Semsa, Djalma Coelho, ressaltou que 
a Semsa vai receber o compartilhamen-
to de internet nas unidades da zona Ru-
ral, o que vai melhorar a prestação de 
serviço que a secretaria oferece.

“O compartilhamento desse sinal de 
internet vai nos ajudar bastante, por-
que as nossas unidades do Disa Rural 
têm uma dificuldade muito grande 
para atualizar os registros dos atendi-

mentos feitos às pessoas daquela re-
gião, porque nessas unidades não tem 
internet. Então essa parceria será de 
suma importância para a Semsa”, disse 
Coelho.

“A parceria vai acontecer. A internet 
será para zona Rural, mas, além disso, 
vamos compartilhar uma escola nossa 
com uma UBS deles, com um espaço se-
gregado, compartilhado, mas com uma 
divisória devida para atendimento tanto 

para o público da educação, quanto para 
o da saúde”, explicou o chefe geral dos 
Distritos da Semed, Júnior Mar.

Junior Mar destaca, ainda, que Semed 
e Semsa estão dialogando para integrar 
ações para beneficiar alunos da rede 
municipal de ensino. “Estamos dialogan-
do com a Semsa a respeito de proje-
tos de saúde, voltados, por exemplo, à 
visão e saúde bucal de nossos alunos”,  
afirmou.

Suporte

Semed e Semsa firmam parceria para  
fortalecer serviços da Prefeitura de Manaus

Foto: Alex Pazuello/Semed
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Seguindo a política de formação dos 
seus servidores a Prefeitura de Manaus 
oferece capacitação técnico administra-
tiva para os mais de 16 mil servidores da 
Secretaria Municipal de Educação (Semed), 
entre estatutários, Regime de Direito Ad-
ministrativo (RDA), comissionados, estagiá-
rios (em capacitações específicas) e os ter-
ceirizados, cumprindo as metas da gestão 
do prefeito David Almeida de qualificação 
dos profissionais da rede municipal de en-
sino. Por conta da pandemia da Covid-19, 
os cursos são realizados de forma remota.

Executado pela Coordenadoria de Trei-
namento, da Divisão de Pessoal da Semed, 
as capacitações são ofertadas de feverei-
ro a novembro, de forma ininterrupta, em 
parceria com a Escola de Serviço Público 
Municipal e Inclusão Socioeducacional 
(ESPI), que é o carro chefe da Semed, assim 
como com a Escola de Contas Públicas, do 
Tribunal de Contas do Estado do Amazo-
nas (TCE-AM), Escola de Gestão e Aperfei-
çoamento do Servidor Público do Estado 
do Amazonas (Esasp) e Escola Nacional de 
Administração Pública/Governo Federal 
(ENSP). A secretaria está firmando tam-
bém uma parceria com o Serviço Social do 
Transporte e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte (SEST/SENAT).

A coordenadora de Treinamento, Ray 
Câmara, destacou a importância das ca-
pacitações e o trabalho realizado pela pre-
feitura de oportunizar uma qualificação 
dentro da rede.

“É muito importante que o servidor se 
capacite pelo conhecimento e domínio de 
novas técnicas e propostas de trabalho. 
Além de fortalecer o senso de valor pes-
soal, de capacidade de produção, também 
estará investindo no aprimoramento e 
celeridade das respostas ao progresso da 
máquina pública”, comentou.

Há cinco anos na Divisão de Pessoal, 
sendo dois no setor da Folha de Pagamen-
to da Semed, o assessor técnico Michael 
Pimenta Saldanha já teve a oportunidade 
de participar dos cursos de Ferramen-
tas Google, MBA em Governança Pública 

e Gestão Administrativa, Power Bi, Corel 
Draw e Photoshop – Softwares de Design 
Gráfico e Orçamento Público.

“Os cursos de capacitação ofertados 
pela ESPI são de suma importância para os 
servidores envolvidos, além de auxiliar no 
desenvolvimento pessoal e profissional. 
Os cursos têm auxiliado de forma brilhan-
te nas tomadas de decisão dos gestores 
da secretaria, sendo municiados por rela-
tórios intuitivos, conforme a capacitação 
de Power Bi e princípios de orçamento 
público, que nos ajudam nas medidas para 
controle orçamentário da secretaria”, disse.

Cursos
As capacitações ofertadas pela Coor-

denadoria de Treinamento da Semed são 
da área técnico administrativas, contu-
do, mesmo os servidores das unidades 
escolares podem e têm participado. Os 
cursos são oferecidos são de fiscalização 
de contrato, redação oficial, atendimento 
ao público, inglês, espanhol, elaboração 
de projetos e termo de referência, direito 
administrativo, direito constitucional, di-
reito público, e uma infinidade de outras 
ofertas.

A divulgação dos cursos é realizada pelo 
e-mail corporativo da Semed, além dos 
agentes internos de divulgação na rede. 
Desde março, 600 servidores estão parti-
cipando dos cursos ofertados pela Esasp, 
Espi e TCE-AM. O próximo curso será de 
Secretariado Escolar: organização e fun-
cionamento – Turma 1, que vai ocorrer de 
30 de junho a 29 de julho.

Pós-graduação
Cerca de 17 servidores participaram 

do curso de pós-graduação em Gestão 
de Pessoas pela Espi e Universidade do 
Estado do Amazonas (UEA) e 100 servi-
dores foram pós- r du dos em Gover-
nança Pública, por meio do convênio da 
Prefeitura de Manaus com a Faculdade 
Educacional Lapa (Fael). Este ano, a Coor-
denadoria de Treinamento ganhou sete 
computadores e um Centro de Treina-
mento na Semed.

Parceria entre Prefeitura e Icbeu vai  
beneficiar alunos da DDZ Centro-Sul

Política de capacitação 

Prefeitura oferece capacitação técnico  
administrativa para servidores da Semed

Foto: Eliton Santos/Semed

Outra grande parceria firmada no mês 
de Maio foi com o Instituto Cultural Bra-
sil Estados Unidos (Icbeu), que vai levar o 
projeto LAB (Espaço Maker Criativo) para 
as escolas da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed), que fazem parte da 
Divisão Distrital Zonal (DDZ) Centro-Sul. 
A ação vai beneficiar alunos da educação 
infantil, ensino fundamental I e II, com a 
utilização de Ipads, aplicativos educacio-
nais, técnicas de robótica e programação.

As aulas devem começar em agosto 
deste ano e inicialmente ser realizadas 
em 10 escolas da DDZ Centro-Sul. No 
momento, as tratativas encontram-se na 
fase de criação e elaboração do projeto 
de ação. Além disso, a equipe responsável 
analisa quais unidades de ensino recebe-
rão o projeto LAB.

O assessor da DDZ Centro-Sul e um 
dos coordenadores da ação, Tiago Auré-
lio, destacou a relevância dessa parceria 
para o avanço do ensino e aprendizagem 
dos alunos.

“É uma parceria de suma importância, 
incentivando a Educação 4.0, pois leva-
rá uma aula diferenciada para os nos-

sos alunos da rede municipal de ensino, 
segundo orientações do prefeito David 
Almeida. Os estudantes terão acesso 
ao uso de Apps Educacionais, utilização 
de gadgets como Ipads, com instrução 
e oficinas sobre robótica, linguagens de 
programação e o aprendizado de no-
vos vocabulários em inglês, tudo desen-
volvido pelo MakerSpace/Icbeu e DDZ 
Centro-Sul/Semed”, afirmou, acrescen-

tando que o Icbeu possui projetos para 
a comunidade em seu campo de prática 
educacional. “Assim as escolas da rede 
municipal de ensino enquadram-se nes-
se contexto de comunidade, por isso a 
parceria entre Semed e Icbeu”, explicou.

O projeto LAB ocorrerá em uma ou 
duas salas de aula da própria escola, sele-
cionada para fazer um Laboratório Rota-
cional, método no qual aumenta a efici-

ência operacional e facilita o aprendizado 
personalizado, além do próprio Espaço 
Marker do Icbeu.

Projeto
O Icbeu, localizado na avenida Joaquim 

Nabuco, no  Centro, é um centro binacio-
nal de língua inglesa, no qual possui selo 
de excelência da Embaixada Americana. 
Em sua estrutura há o MakerSpace, espa-
ço de colaboração onde o aprendizado 
acontece por meio da criação de proje-
tos e trabalhos envolvendo robótica, ele-
trônica, linguagem de computação, mar-
cenaria, artes, espaço gourmet, filmagem, 
edição e impressão 3D.

“O projeto LAB consiste na ideia de 
criar uma cultura de fazedores, que 
aprendem a pensar de modo criativo, 
desenvolvendo protótipos e criando so-
luções inovadoras. Assim, um espaço in-
terativo onde os alunos podem se reunir 
para criar, inventar, manipular, explorar e 
descobrir usando uma diversidade de 
materiais e instrumentos”, explicou a 
coordenadora do MakerSpace no Icbeu, 
Cláudia Alencar. 

Projeto LAB

Foto:  Divulgação/Semed
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A Prefeitura de Manaus realizou em 
maio um ciclo de oficinas voltadas às 
áreas de tecnologia, que inclui eletrô-
nica, programação, impressão 3D e re-
alidade virtual. O evento foi direciona-
do a professores de escolas da Divisão 
Distrital Zonal (DDZ) Rural da Secretaria 
Municipal de Educação (Semed) e acon-
tece na Gerência de Tecnologia (GTE) 
do órgão. A atividade faz parte de uma 
parceria entre a secretaria e o labora-
tório FabLab Manaus, que atua na fa-
bricação digital de produtos e objetos. 
O evento tecnológico foi baseado na 
formação “Cientista Maker Pro”, que tem 
como objetivo oferecer ferramentas, ex-
periências e estratégias aos participantes. 
A meta é transformar as ideias dos profes-
sores em projetos e, consequentemente, 
tornar isso uma prática que possa ser uti-
lizada em sala de aula, seja formal ou não. 
De acordo com o formador da GTE e 
colaborador da FabLab, Adrio Hattori, o 
método de ensino visa também oferecer 
ferramentas tecnológicas para ajudar na 
aprendizagem, sem precisar necessaria-
mente de sinal de internet e computador. 
“A ideia desse projeto é levar tecnolo-
gia às zonas mais escassas de recursos 
tecnológicos e aplicá-la sem precisar 
ter internet e muitas vezes até sem uti-
lizar um computador. Queremos tornar 
os professores que estão participando, 
em multiplicadores de conhecimen-

to na zona rural e ribeirinha”, destacou. 
Greice Paglia, professora de história da 
escola municipal São Francisco, localizada 
na margem esquerda do rio Amazonas, é 
umas das 30 educadoras, de seis esco-
las da zona rural, a participar do evento. 
“Nos dias de hoje, com a evolução da 
tecnologia, o professor precisa se rein-
ventar, aprendendo cada vez mais so-
bre essa área, por isso, esse tipo de 
atividade é de suma importância para 
nós educadores. E a minha ideia agora 
é procurar uma forma de aplicar o que 
aprendi na minha sala de aula”, disse. 

Mavery Marques, professor de inglês da 
escola Elizabeth Siqueira, disse que já tem 
muitas ideias e que pretende aplicar tudo 
o que aprendeu na unidade em que atua. 
“Vi nessa oficina a oportunidade de ob-
servar novos horizontes para aplicar na 
minha sala de aula e estava certo disso. 
Achei a formação bastante interessan-
te, aprendi meios para trabalhar com a 
pesquisa, e até estou pensando em apli-
car com os meus alunos sobre o que foi 
falado acerca da produção de energia a 
partir de baterias, fios e outros objetos”, 
pontuou.

No mês de maio escolas da Secretaria 
Municipal de Educação (Semed) criaram 
estratégias para resgatar alunos que 
não estão engajados no programa “Aula 
em Casa”. Uma delas foi utilizar um car-
ro de som pelas ruas do bairro Tancredo 
Neves, zona Leste, para chamar estu-
dantes para irem até a escola buscar li-
vros didáticos e o caderno de apoio, que 
os auxiliam nas aulas remotas.

A ideia do carro de som foi do dire-
tor da escola municipal Jorge Rezende 
Sobrinho, Carlos Alberto Azevedo das 
Neves, que convidou o gestor da escola 
municipal Francisco Guedes de Queiroz, 
Silvio Esteves, para fazer parte da ação. 
As duas unidades estão localizadas no 
mesmo bairro e não tinham retorno de 
algumas famílias, que,  geralmente, mu-
dam o número de contato ou endereço 
e não avisam à escola.

De acordo com o gestor da escola 
Jorge Rezende, que atende 937 alunos 
no ensino fundamental, Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) e educação es-
pecial, a falta de contato com os alunos 
incomodava a equipe escolar, por não 

conseguir acompanhar o processo de 
ensino.

“Essa ação é uma busca de alcançar 
diretamente os nossos alunos não en-
gajados. Nós informamos à comunida-
de que os alunos precisam ir à escola 

buscar os livros didáticos, o caderno de 
apoio, fazer a atualização cadastral e as 
atividades que são realizadas pela EJA. 
Os resultados foram muito bons, muitos 
pais ou responsáveis foram até a esco-
la e receberam os materiais e informa-

ram o motivo dos alunos não estarem 
engajados. O próximo anúncio no carro 
de som será no fim de semana, quando 
os pais devem estar em casa”, explicou 
Carlos Alberto.

O diretor da escola Francisco Guedes 
de Queiroz disse que a fala do prefeito 
de Manaus, David Almeida, durante um 
encontro com todos os diretores de 
escolas da rede municipal, mexeu mui-
to com ele e fez com que a ação fos-
se criada imediatamente. A unidade de 
ensino atende 1.034 alunos do ensino 
fundamental.

“Inspirados na fala do prefeito David, 
quando ele diz que a saída para o cres-
cimento de Manaus é o empenho dos 
servidores públicos, eu e o gestor da 
escola Jorge Rezende, diante de uma 
necessidade e da quantidade grande de 
alunos não engajados no ‘Aula em Casa’, 
resolvemos buscar esses estudantes 
nas ruas dos bairros, anunciando que 
eles deveriam comparecer à escola para 
buscar material didático, e isso deu mui-
to certo”, mencionou Silvio Esteves.

Aulas remotas

Escolas municipais criam ferramentas 
para melhorar participação de alunos
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