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O mês de agosto foi marcado por uma 

série conquistas para a rede municipal de 
ensino, entre elas, inaugurações de unida-
des de ensino que não estavam paralisa-
das por conta da infraestrutura precária; 
o retorno de 100% das aulas presenciais, 
lançamentos de projetos voltados para o 
alcance de metas da secretaria e, sobretu-
do, a atualização do Plano de Valorização 
dos Profissionais da Educação, que garan-
te o Plano de Cargos, Carreira e Remune-
ração (PCCR) em vigor.

O reconhecimento profissional foi 
anunciado na primeira quinzena do mês 
de agosto pelo prefeito de Manaus, David 
Almeida, e pelo secretário municipal de 
Educação, Pauderney Avelino. O anúncio 
ocorreu no auditório da Prefeitura de Ma-
naus, no bairro Compensa, zona Oeste, e 
também foi transmitido pelo Facebook da 
Semed e pelo Google Meet.

Há mais de quatro anos que o Executi-
vo municipal não realiza uma ação desse 
porte. Serão mais de 4 mil servidores do 
magistério e da área administrativa, com 
os salários regularizados, até o fim deste 
ano, e cujos processos já estão em anda-
mento. De início, o recurso utilizado será 
de aproximadamente R$ 40 milhões.

De acordo com o prefeito David Almei-
da, todos os servidores que estão com 
processo em andamento serão benefi-

ciados. Ele também ressaltou que podem 
dar entrada no pedido os servidores que 
já estão aptos a receber o benefício.

“Esse é um processo que precisa tra-
mitar, a previsão é que todos esses 4 mil 
servidores recebam até o fim do ano, e 
aqueles que já podem receber, também 
já podem dar entrada no processo. Se-
manalmente estaremos concedendo 
direitos a esses servidores, quando os 
processos estiverem aptos, faremos os 
pagamentos, inclusive pagaremos esse 

direito com valor retroativo”, informou 
David.

O valor do salário atualizado é um benefí-
cio de grande alegria para os servidores da 
Semed, principalmente para aqueles que já 
estão em processo de aposentadoria.

“O que o prefeito David está fazendo 
nessa administração é o reconhecimen-
to do direito do profissional de educação, 
que muitas vezes retarda a aposentadoria, 
porque não tem um padrinho para fazer 
a evolução funcional. Nós estamos garan-

tindo que esse direito seja reconhecido. A 
partir de agora, nenhum servidor vai pre-
cisar recorrer a ninguém para pedir favor, 
para que a sua evolução funcional acon-
teça”, destacou o secretário de Educação, 
Pauderney Avelino.

É o caso da professora de matemática 
Ana Maria da Silva Sevalho, que leciona 
na escola municipal Abílio Nery, no bairro 
da Paz, zona Oeste. Maria é servidora há 
mais de 30 anos e há cinco anos aguarda 
por essas promoções para poder se apo-
sentar. “Essa é uma dívida que a prefeitura 
tem com os servidores, com a educação 
e agora vamos conseguir receber nossos 
direitos. Só tenho a agradecer ao prefeito 
David, ao secretário Pauderney e a toda a 
sua equipe”, disse.

A técnica administrativa Giselle Aguiar, 
está há cinco anos aguardando o benefí-
cio. “Muito bom ter o nosso trabalho reco-
nhecido por esta gestão e poder receber 
aquilo que nos é de direito”, comentou.

As progressões acontecem por tempo 
de serviço ou titularidade, referentes a es-
pecializações, pós-graduação, mestrado e 
doutorado. São mais de 6 mil progressões 
em análise.

Atualmente, a rede municipal de ensino 
possui 14.140 servidores estatutários, que 
até o fim da gestão David Almeida estarão 
com as suas progressões funcionais atu-
alizadas.

Conquista

Prefeito David Almeida anuncia Plano de 
Valorização dos profissionais da Semed
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Seguindo todos protocolos de seguran-

ça a Secretaria Municipal de Educação (Se-
med) retornou 100% das aulas presencias 
das escolas do município no mês de agos-
to. As aulas começaram no dia 23/8. No 
primeiro dia de aula compareceram cerca 
de 196 mil estudantes. Das 510 unidades de 
ensino, 390 estavam aptas para o retorno, 
29 continuam no sistema híbrido e 88 não 
retornaram na mesma data e permanece-
rão com ensino remoto. 

Para que o retorno fosse possível, a rede 
municipal de ensino teve o respaldo dos 
órgãos de saúde e o apoio de professores, 
gestores e pais ou responsáveis, a fim de 
garantir a segurança de todos, alinhada ao 
ensino de qualidade e alimentação saudável.

O secretário municipal de Educação, 
Pauderney Avelino, acompanhou o retor-
no na escola municipal Vicente de Paula, 
no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus, 
e destacou a importância da volta às aulas 

presenciais e da necessidade do apoio dos 
pais ou responsáveis. “Para todos nós é 
muito importante que as crianças venham 
para a escola e que os pais compreendam 
que as escolas estão com o ambiente 

seguro. O sistema presencial é incompa-
ravelmente maior, em relação ao remoto. 
Estamos observando todos os protocolos 
de segurança nas escolas que estão retor-
nando hoje”, explicou o chefe da pasta.

A unidade Vicente de Paula atende 1.391 
alunos do 6º ao 9º ano do ensino funda-
mental e Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). De acordo com a gestora Maria San-
tana, os alunos que possuem laudo com 
algum tipo de comorbidade terão atendi-
mento individualizado.

“Nós acreditamos que tudo dará certo 
nesse retorno. Estamos seguindo todos 
os protocolos de segurança e somente 
os alunos que possuem laudo com algum 
tipo de comorbidade terão atendimento 
diferenciado, eles serão atendidos na sala 
de recurso pela pedagoga, tudo isso para 
evitar qualquer tipo de dano à saúde do 
aluno”, afirmou a gestora.

A aluna Caroline da Silva Araújo, do 6º 
ano, disse que não via a hora de voltar a 
estudar todos os dias. “É muito bom voltar 
a estudar de forma presencial. É a primeira 
vez que vou estudar aqui e espero termi-
nar o ensino fundamental nessa escola”, 
afirmou a adolescente.

Em segurança

Foto: Alex Pazuello/Semed

Escolas da rede municipal de ensino  
retornam às aulas 100% presenciais
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Repórter: Paulo Rogério 

A Secretaria Municipal de Educação 
lançou na primeira semana de agosto, o 
projeto institucional “Pró-Sistema de Ava-
liação da Educação Básica” (Saeb), deno-
minado Dia S. Durante a solenidade, reali-
zada na Secretaria Municipal de Educação 
(Semed), sete gestores, representantes 
das Divisões Distritais Zonais (DDZs), assi-
naram o termo de compromisso de me-
tas da rede municipal de ensino, sendo 
que para os alunos dos Anos Iniciais é de 
5,9 de média, e para os Anos Finais, 4,9. 

O objetivo do “Dia S” é marcar o início 
das ações institucionais de preparação 
para o Saeb, que é um conjunto de ava-
liações realizadas para fornecer um diag-
nóstico da educação básica no Brasil, pelo 
governo federal

O evento foi organizado pela Subse-
cretaria de Gestão Educacional (SSGE) e 
a partir da assinatura das metas, as es-
colas municipais terão um prazo de 65 
dias para se prepararem para a prova do 
Saeb de língua portuguesa e matemática, 
realizada em anos ímpares. Este ano, as 
avaliações vão ocorrer no período de 8/11 
a 10/12.

Em 2021, a  Semed contará com 312 uni-
dades de ensino aptas para fazer as pro-
vas, com total de 36.004 alunos do 5º e 9º 
ano do ensino fundamental.

O secretário de Educação, Pauderney 
Avelino, que participou da solenidade e 
também assinou o termo de compromis-
so, afi rmou a importância do lançamento 

para que todos possam se engajar em 
prol dos objetivos da prova do Saeb.

“É um trabalho que envolve toda a 
equipe técnica da secretaria. Nós esta-
mos hoje lançando o dia S desse progra-
ma, que visa esse esforço coletivo para 
que possamos atingir as metas do Saeb, 
ou seja, as metas do índice que mede a 

educação em nossa rede. Portanto, te-
mos 65 dias de muito trabalho, que já 
vem sendo realizado para alcançar as 
metas”, fi nalizou.

O subsecretário de Gestão Educacional 
(SSGE) da Semed, Carlos Guedelha, disse 
que todos que fazem parte do pedagó-
gico estão imbuídos para dar o apoio no 
que for possível aos educadores das es-
colas para alcançar os índices desejados 
pela rede municipal.

“Toda a equipe está comprometida 
com um trabalho consistente em prol 
da elaboração de estratégias para que a 
educação avance de forma segura, o que 
se refl etirá em nossos índices, que serão 
gerados pelas avaliações. Os desafi os são 
enormes, todavia é maior a nossa deter-
minação em superá-los, assim como a 
nossa dedicação”, contou.

Escolas
Com um total de 85 unidades de en-

sino, com aproximadamente 39.595 alu-
nos da Educação Infantil até a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), a DDZ Oeste é 
uma das divisões que vai participar das 
avaliações.

Semed lança Pró-Sistema de Avaliação da 
Educação Básica, denominado ‘Dia S’

Saeb
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Pedagógico cultural

Repórter: Andrew Ericles
A Prefeitura de Manaus realizou, nes-

ta quarta-feira, 4/8, a apresentação do 
projeto pedagógico cultural “Encontro 
com a Palavra”, uma parceria entre a 
Secretaria Municipal de Educação (Se-
med) e o Conselho Municipal de Cultu-
ra (Concultura), da Fundação Municipal 
de Cultura, Turismo e Eventos (Manaus-
cult). O evento ocorreu na escola mu-
nicipal Roberto dos Santos Vieira, loca-
lizada no conjunto João Paulo II, Jorge 
Teixeira, zona Leste.

O projeto tem por objetivo reconhe-
cer e promover a unidade de ensino 
como espaço de circulação e produção 
da diversidade cultural, contribuindo 
para a formação dos alunos e amplian-
do o repertório cultural da comunida-
de escolar.

O projeto Concultura contemplou as 
escolas municipais Roberto dos San-
tos Vieira, zona urbana; Kanata T-ykua 
e Dian Kelly, localizadas na zona ribei-
rinha. Cada unidade recebeu mil livros 
do Conselho Municipal de Cultura.

De acordo com o secretário munici-
pal de Educação, Pauderney Avelino, a 
iniciativa é bastante positiva para o en-
sino e aprendizagem dos alunos da rede 
municipal.

“Esse projeto é maravilhoso, porque 
a doação desses livros da Secretaria 

de Cultura para a Secretaria de Educa-
ção transformou livros abandonados 
em arte. Com a expressão das crianças, 
que já leem com desenvoltura, portanto, 
vamos multiplicar essa ação, porque na 
gestão do prefeito David Almeida, edu-
cação e cultura caminham juntas”, pon-
tuou Avelino.

O subsecretário de Gestão Educacio-
nal, professor Carlos Guedelha, também 
destacou a importância da leitura para os 
estudantes da rede municipal de ensino.

“A função da escola é formar o ci-
dadão, então isso só é possível com o 
acesso ao mundo da leitura e escrita. 
Esse projeto é de suma importância, 
porque coloca as crianças em condições 
de leitura e produção de textos, aqui 
vimos crianças do 1°, 2° e 3° ano lendo 
com bastante qualidade, então isso sig-
nifi ca que a escola está cumprindo o seu 
papel”, observou.

O poeta Tenório Telles, presidente 
do Concultura, informou que o con-

selho proporciona novas experiências 
pedagógicas.

“Esse projeto estimula o conhecimen-
to, a leitura e a aprendizagem, sendo 
isso fundamental para o processo de 
formação das crianças. Com essa ação, a 
Prefeitura de Manaus gera um enrique-
cimento cultural das crianças e jovens, 
assim a educação municipal dá um pas-
so à frente no aprendizado dos alunos”, 
declarou.

Apresentações
De modo lúdico e criativo, os alunos 

fizeram diversas apresentações com 
os livros que receberam. Os estudan-
tes do 1° e 2° ano contaram a histó-
ria da lenda amazônica “Mapinguari”. 
A turma do 3° ano “A” realizou uma 
apresentação por meio da poesia e 
releitura, e as crianças do 3° ano “B” 
realizaram a exposição de cartazes e 
recitação de poesias. As turmas fun-
damentaram as apresentações no li-
vro “Emma e as Estrelas das Águas”, da 
autora Alessandra Karla Leite.

Os estudantes do 4 ° ano “B” recita-
ram a poesia “Canção da Esperança”, 
de Tenório Telles, e os alunos do 5° 
ano “A” declamaram poesias. Na oca-
sião, também houve a exposição de 
livros nas salas de aula.

Unidade de Ensino da Zona Leste de Manaus 
recebe projeto ‘Encontro com a Palavra’

Foto: Alex Pazuello/Semed
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Repórter: Érica Marinho | Emerson Santos 

A Secretaria Municipal de Educação (Se-
med), lançou no fi m de agosto, um pacote 
com programas e projetos para a educa-
ção básica municipal, visando melhorar a 
gestão escolar e ajudar os alunos com di-
fi culdade no processo de ensino e apren-
dizagem. Ao todo, são dez programas/
projetos, que foram apresentados durante 
o 1º workshop coordenado pela Subsecre-
taria de Gestão Educacional (SGE), Depar-
tamento de Gestão Educacional (Dege), 
Divisão de Apoio a Gestão Escolar (Dage), 
realizado no auditório da prefeitura, no 
bairro Compensa, zona Oeste.

Os programas e projetos serão desen-
volvidos em parceria com outros setores 
da Semed, além de empresas e instituições 
parceiras, que ajudarão no desenvolvimento 
de atividades educacionais, artísticas, cultu-
rais, esportivas, de saúde e de cidadania e 
contará com profi ssionais de educação fí-
sica, nutricionistas, psicólogos, pedagogos, 
fonoaudiólogos e assistentes sociais.

Projetos
“Manaus somos todos educadores” – o 

objetivo é desenvolver parcerias com em-
presas e instituições para promoção de 
atividades educacionais, artísticas, cultu-

rais, esportivas e de cidadania.
“Escola Comunidade em Ação: a parceria 

que transforma” – tem a intenção de trans-
formar as escolas em espaços culturais 
para a comunidade nos fi ns de semana.

“Programa Nacional das Escolas Cívi-
co Militares (Pecim)” – é uma iniciativa do 
Ministério da Educação, em parceria com 
o Ministério da Defesa, que apresenta um 
conceito de gestão nas áreas educacional, 
didático-pedagógica e administrativa com 
a participação do corpo docente da escola 

e apoio dos militares.
“Família na Escola é 10” – idealizado em 

parceria com o Centro Municipal de Aten-
dimento Sociopsicopedagógico (Cemasp), 
para aproximar as famílias da escola, prin-
cipalmente no período de pandemia, de-
senvolvendo desta uma rede de atenção 
em prol dos alunos.

“Movimentes” – é um projeto de inter-
venção educacional que trabalha por meio 
da psicomotricidade as habilidades cogni-
tivas da escrita, leitura e cálculo, tendo em 

vista que o corpo é a origem das aquisi-
ções cognitivas, afetivas e orgânicas.

“Educar pelo Esporte” – busca promover 
o desenvolvimento integral de crianças e 
adolescentes, como fator de formação da 
cidadania e melhoria da qualidade de vida 
dos estudantes da rede municipal de ensino.

“Programa Minha Escola Saudável” – pre-
tende desenvolver um trabalho multidisci-
plinar contínuo buscando a mudança de 
comportamento relacionada aos hábitos 
alimentares e estilo de vida saudáveis no 
cenário da rede pública municipal de edu-
cação, na prevenção e controle epidemio-
lógico do Diabetes mellitus e obesidade.

“Projeto Juventude Consciente” – agre-
ga os projetos da Dage, que atuam para 
a melhoria do processo ensino-aprendi-
zagem, protagonismo estudantil, melhoria 
estrutural do espaço escolar, incentiva as 
parcerias institucionais, desenvolve ações 
em diversos eixos.

“Vumbora EJA” – o projeto estimula a 
prática de hábitos saudáveis no cotidiano 
escolar, comunitário e domiciliar com foco 
na saúde mental e fi nanceira.

“Projeto Movimenta Semed” – pretende 
contribuir para melhoria na qualidade de 
vida dos servidores da Semed, por meio da 
implantação de atividades físicas.

Gestão educacional

Prefeitura apresenta pacote com programas 
e projetos para educação municipal

Foto: Alex Pazuello /Semed
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Repórter: Érica Marinho

Para trabalhar a Educação 4.0 nas unida-
des da rede municipal de ensino, a Secre-
taria de Municipal de Educação (Semed) 
vai implantar em 225 escolas do município 
de Manaus, Centros de Tecnologias Educa-
cionais (CTEs). O primeiro foi entregue na 
segunda semana de agosto, durante a rei-
nauguração da Escola Municipal Professo-
ra Tereza Cordovil Guimarães, no Tarumã, 
zona rural. Os espaços terão computado-
res, kits legos e arduinos, que contribuirão 
para a educação digital dos mais de 250 
mil alunos da rede.

O espaço é alinhado com a Base Nacio-
nal Comum Curricular (BNCC) e o Plano 
Municipal de Educação (PME), que permi-
tem desenvolver tecnologias educacio-
nais e práticas pedagógicas inovadoras, 
além de promover espaços adequados à 
realização de oficinas, projetos pedagó-
gicos, empreendedorismo educacional e 
atividades socioeducativas com uso das 
Tecnologias Digitais de Informação e Co-
municação (TDIC).

De acordo com o secretário municipal 
de Educação, Pauderney Avelino, o com-
promisso da prefeitura com a educação 
faz a diferença e dá celeridade aos traba-
lhos que buscam qualidade.

“A gestão do prefeito David está fazendo 
com que as coisas aconteçam. Hoje entre-
gamos em escola da zona rural um Centro 
de Tecnologia Educacional, que vai promo-
ver ensino digital com informática, robó-
tica e todo um trabalho pedagógico, que 
será implantado em 225 escolas da nossa 
cidade. Eu me sinto muito feliz em inaugu-
rar o primeiro centro, que será o modelo 
para todas as outras escolas”, pontuou o 
secretário.

Os CTEs farão com que os alunos te-
nham aulas práticas utilizando computa-

dores, kits arduinos e legos, lógica e outros 
softwares educacionais. De acordo com o 
coordenador-geral do Centro de Tecnolo-
gia Educacional, Tiago Pereira, o espaço vai 
direcionar os alunos para a Educação 4.0.

“Esses alunos já são conhecidos como 
nativos digitais e no centro de tecnologia 
eles terão softwares onde serão trabalha-
das a matemática, as línguas portuguesa 
e inglesa, e a robótica. Para construir um 
robô, vai envolver todas essas disciplinas 
que eles conhecem na sala de aula, que 
agora serão desenvolvidas na prática e 

interagindo com outros colegas. Essas 
crianças aprendem a mexer no celular an-
tes mesmo de começar a ler e a escrever. 
O centro vai ampliar o conhecimento que 
eles já possuem e encaminhá-los para a 
Educação 4.0, da área digital”, afirmou o 
coordenador.

A Fundação Matias Machline equipou 
o primeiro centro, modelo para os outros 
laboratórios que desenvolverão a cultura 
maker, um movimento que incentiva a cria-
ção de instrumentos para aplicação própria.

“Esse é um laboratório com software, 
com plataformas de aprendizagens lúdi-
cas, integradas a hardware, que são com-
ponentes com estrutura de eletrônica, 
mecatrônica e de robótica, onde essa in-
tegração faz com que a metodologia de 
aprendizagem ativa seja de fato implan-
tado nas escolas”, explicou o professor 
de eletrônica e mecatrônica da fundação, 
Sandiego Pereira.

Para o aluno Eduardo Costa, 11 anos, que 
faz parte do programa Acelera Brasil, vai 
ser muito interessante aprender várias dis-
ciplinas utilizando metodologias digitais.

“Vai ser muito legal aprender matemá-
tica usando computador e criando robôs. 
Estou ansioso para o início das aulas e vou 
aproveitar a oportunidade”, pontuou.

Prefeitura de Manaus inaugura Centro de  
Mídias e Tecnologias Educacionais da Semed

Repórter: Emerson Santos 

Um dos grandes lançamentos no mês 
de agosto para a Secretaria Municipal 
de Educação (Semed) foi seu Centro de 
Mídias e Tecnologias Educacionais (Cem-
teds). A plataforma, que busca alternati-
vas para otimizar o processo de ensino-
-aprendizagem nos dias atuais, tem como 
objetivo principal desenvolver programas 
socioeducativos e culturais e projetos 
educacionais, buscando alcançar o maior 
número de estudantes, nas diversas mo-
dalidades das 510 unidades de ensino, si-
tuadas nas zonas urbana e rural (ribeiri-
nha e rodoviária) da capital amazonense.

O Cemteds vai atuar na preparação e 
aplicação de aulas, que vão atender alu-
nos do 1° ao 5° ano. As gravações do pro-
jeto ‘Aprender Além da Escola’, da Semed, 
passam por um fluxo de organização: ro-
teiro do professor, revisão do pedagogo, 
revisão linguística e a revisão dos técni-
cos educacionais.

Os alunos do 6º ao 9º ano vão acom-
panhar as aulas produzidas pelo projeto 
‘Aula em Casa’. Toda programação será 
veiculada nos canais já utilizados pela 
Semed, em parceria com a Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc) na TV aberta. 
A partir desta quarta-feira, 25, os vídeos 
educacionais também estarão disponí-
veis no canal do YouTube do Cemteds.

Na ocasião, o secretário municipal de 
Educação, Pauderney Avelino, destacou 
que o centro de mídias será fundamental 
para a Semed levar educação para os mais 
de 250 mil alunos matriculados na rede.

“Esse é um trabalho que o prefeito Da-
vid Almeida está fazendo em razão de 
termos que construir um novo momento 
em relação à pandemia e estamos fazen-
do isso com o pessoal da própria casa. No 
centro de mídias há pedagogos e profes-
sores, pessoas que têm expertise e isso 

vai nos possibilitar gravar aulas com pro-
fessores que também serão atores. Então 
para a Semed é um momento de grande 
alegria, de satisfação fazermos a inaugu-
ração dessa plataforma hoje”, destacou.

Segundo a diretora do Cemteds, Môni-
ca Nóbrega, o centro de mídias vai muito 
além de uma aula convencional e busca 
principalmente destacar o protagonismo 
dos alunos da rede municipal de educação.

“O objetivo do Cemteds é atender, além 
da aula convencional que a gente conhe-

ce. É levar para nossa sociedade, princi-
palmente para os estudantes da nossa 
cidade, a possibilidade de trabalhar a cul-
tura, a questão social. Estamos propondo 
uma educação de qualidade”, explicou.

A equipe do centro de mídias é formada 
por sete pedagogos, 11 professores efeti-
vos, quatro intérpretes para linguagem de 
Libras e três revisores linguísticos, para a 
produção das aulas com apoio da tecno-
logia das atividades educacionais.

O Cemteds tem um caráter inovador, 
pois tem a tecnologia com seu prisma 
essencial e todos seus programas e pro-
jetos midiáticos estão alinhados com a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
que é uma normativa criada para ser se-
guida em âmbito nacional, como explicou 
a coordenadora do centro de mídias da 
Semed, Ana Oliveira.

“O centro de mídias vai reforçar e dar 
apoio ao trabalho que é feito nas esco-
las, que não podemos esquecer que é 
importantíssimo, e também nosso currí-
culo que está totalmente alinhado com 
a BNCC. Ele será primordial também para 
trabalharmos as habilidades e compe-
tências dos nossos alunos, por meio de 
projetos paralelos e transdisciplinares e 
programas de cunho socioeducativo, que 
vão ajudar a enriquecer a grade curricular 
dos nossos alunos”, explicou.

Inovação e Tecnologia

Educação 4.0

Rede municipal vai implantar 225 Centros 
de Tecnologias Educacionais (CTEs)

Foto: Alex Pazuello/Semed

              Fotos: Eliton Santos/Semed



    Agosto/2021     5

Repórter: Andrew Ericles

Para encerrar as ações do “Agosto Dou-
rado”, mês de conscientização sobre a im-
portância do aleitamento materno, a Se-
cretaria Municipal de Educação (Semed) 
executou, no fim de agosto a 6ª edição 
da Semana do Bebê Manauara, com foco 
na primeira infância, na Creche Municipal 
Manoel Otávio, no bairro Mauazinho, zona 
Leste. A iniciativa possui o intuito de reunir 
esforços de governos e da sociedade em 
torno da garantia dos direitos das gestan-
tes, mães, pais e seus filhos.

A ação envolveu profissionais de saúde 
e de educação, pais e comunidade, sen-
do coordenada pela Secretaria Municipal 
de Educação (Semed), em parceria com 
Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistên-
cia Social e Cidadania (Semasc), Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef) e Agência 
Adventista de Desenvolvimento e Recur-
sos Assistenciais (Adra).

A cor dourada é utilizada nesta cam-
panha, porque o leite materno é o ali-
mento que possui riquezas nutritivas. O 
secretário municipal de Educação, Pau-
derney Avelino, afirmou que as ações 
alusivas a este mês, impactaram, de 
modo positivo, as mães que têm filhos 

matriculados na rede municipal de ensi-
no, e toda a sociedade.

“O encerramento do Agosto Dourado 
proporciona à comunidade escolar uma 
enfática conscientização, pois a experi-
ência do aleitamento materno é sinô-
nimo de vida e amor, sendo este mês, o 
que vivenciamos a ação de enfatizar a sua 
importância. O ato de amamentar colabo-
ra diretamente para o desenvolvimento 
das crianças, tanto no aspecto intelectual 
quanto em relação à prevenção de doen-

ças, sendo esses aspectos, ligados ao nos-
so trabalho educador”, destacou.

A gestora da creche Manoel Otávio, pro-
fessora Andrezza Ferreira da Rocha, que 
atende crianças de um a três anos, desta-
cou a importância da amamentação.

“As crianças que mantém o aleitamento 
materno exclusivo, de 0 a 6 meses de vida, 
apresentam redução enorme nos riscos 
de adquirir doenças, então esse evento 
fortalece e promove o aleitamento ma-
terno, porque sabemos que não é fácil e 

requer apoio dos familiares, dos profissio-
nais de saúde, que orientam e ajudam. É 
necessário, também que o ambiente de 
trabalho onde as mães atuam, se dispo-
nha com atos para que ocorra, de fato, o 
incentivo ao aleitamento”, frisou.

Luane Ximenes, mãe da criança kAurora 
Ximenes, pertencente ao Maternal II, des-
tacou o apoio da Prefeitura de Manaus às 
mães lactantes.

“O processo da amamentação é muito 
importante para a mãe e, principalmen-
te à criança, porque o desenvolvimen-
to dela depende desse gesto, que gera, 
além de alimento, vínculo afetivo e saú-
de”, afirmou.

Semana do Bebê Manauara
A Semana do Bebê Manauara foi ins-

tituída pela lei municipal nº 2.225/2017. 
Nesta 6ª edição ocorreram, além de 
oficinas, cursos, palestras e atividades 
artísticas e culturais. Entre as diversas 
atividades desta edição, estão recrea-
ção; roda de conversa com as crianças, 
pais e cuidadores, sobre diversos assun-
tos; cuidados no pré-natal da mulher e 
do homem; parto e pós-parto; impor-
tância da caderneta de saúde da criança 
com foco nas vacinas e cuidados com o 
bebê; prevenção de IST/HIV/Aids e; saú-
de bucal.

9ª Edição

Prefeitura encerra ‘Feira de Ciências, Tecnologia 
e Educação Ambiental’ na Zona Norte

Repórter: Érica Marinho

A Prefeitura de Manaus encerrou nesta 
sexta-feira, 27/8, a 9ª “Feira de Ciências, 
Tecnologia e Educação Ambiental”, etapa 
da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Norte, da 
Secretaria Municipal de Educação (Se-
med), que teve como temas: “Família e Es-
cola: Construindo a excelência na educa-
ção, em prol de uma Manaus melhor para 
se viver” e “Transversalidade da Ciência e 
Tecnologia e Inovação para o Planeta”. O 
evento on-line foi transmitido pelo Goo-
gle Meet nas escolas.

Foram apresentados 24 projetos das 
modalidades da educação infantil, ensino 
fundamental (anos iniciais e finais), Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA) e especial.

O intuito desta etapa foi a apresentação 
de projetos desenvolvidos por iniciativa 
de professores nas escolas com alunos, 
desde o período remoto até o período 
semipresencial. Cinco projetos serão clas-
sificados para etapa Semed, que ocorrerá 
em outubro, durante a 3ª Exposição de 
Robótica, Ciências, Educação Ambiental, 
Tecnologia e Inovação (Expocreati).

“A DDZ realiza essa etapa desde 2016, 
este ano, não conseguimos realizar de 
forma presencial com todas as escolas, 
fizemos o evento 100% on-line, onde os 

professores apresentaram direto das es-
colas. A participação das crianças acon-
teceu de forma gradativa, na medida em 
que aulas eram realizadas, em parceria 
com as famílias, e deu muito certo”, ex-
plicou a assessora de Tecnologia da DDZ, 
Kelly Ojopi.

Todos os participantes foram avaliados 

por uma equipe de assessores da Ge-
rência de Tecnologia Educacional (GTE) 
da Semed. Foi observado conhecimen-
to científico, coerência entre projeto e a 
apresentação e relevância social.

“Nós avaliamos todos os critérios es-
tipulados. Os alunos apresentam os tra-
balhos por meio de videoconferência, o 

que já vem sendo abordado na escola. 
Nesse momento a apresentação é so-
mente dos trabalhos que já foram se-
lecionados pelas unidades de ensino, 
agora nós vamos escolher os cinco tra-
balhos que serão apresentados na fase 
Semed”, pontuou a assessora da GTE, 
Betânia Corrêa.

Aleitamento materno

Ações do Agosto Dourado são finalizadas 
com a ‘Semana do Bebê Manaura’

Foto: Alex Pazuello/Semed

Foto: Eliton Santos/Semed
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Repórter: Maryane Maia | Érica Marinho

No mês de agosto foi reinaugurado a 
Creche Municipal Professora Eliana de Frei-
tas Moraes, no bairro Cidade Nova, zona 
Norte da capital, e foi anunciado a entrega 
de outras seis novas creches até o final do 
ano, ampliando a rede de educação básica 
da capital. Os avanços foram anunciados 
pelo Prefeito David Almeida, na primeira se-
mana de agosto, durante a solenidade de 
reinauguração da unidade de ensino.

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 unida-
des de ensino da Semed.

“Nós buscamos a excelência em servir a 
cidade de Manaus. Nas escolas e creches, 
nós não estamos fazendo só a pintura, 
mas estamos recuperando toda, assim 
como fizemos nessa. Eu vim aqui fiscali-
zar na segunda-feira, acompanhado da 
gestora e da empresa responsável pela 
obra, e só depois dessa vistoria que a gen-
te recebe e paga a obra, assim como eu 
faço com as empresas de asfalto e com 
as empresas que estão recuperando as 
UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Esse é 
o cuidado que o dinheiro público precisa 
ter”, explicou o prefeito de Manaus.

O titular da Secretaria Municipal de Edu-
cação (Semed), Pauderney Avelino, desta-
cou a importância das reformas estrutu-
rais, somadas às melhorias acadêmicas 
que estão sendo realizadas, a fim de ele-
var a qualidade de ensino na capital.

“Nós estamos muito felizes de poder 
devolver para a cidade Manaus essa cre-
che, que nós assumimos o compromis-
so de reconstruir em um curto espaço 
de tempo. Aqui são 224 crianças que 
serão acolhidas, nos espaços lúdicos. 

Além dessa,  nós temos mais 19 creches 
próprias e quatro conveniadas, e ainda 
estamos com o objetivo de retornar a 
obra de seis outras creches abandona-
das pela gestão anterior”, explicou Pau-
derney Avelino.

Localizada no Riacho Doce 3, Cidade 
Nova, a creche, que atende mais de 220 
crianças de 1 a 3 anos de idade, teve sua 
reforma iniciada em maio deste ano e 
passou por readequações das salas ad-
ministrativas, melhoria no refeitório, de-

pósitos e banheiros. Além de reparação 
da estrutura elétrica, nova pintura e piso, 
reestruturação do telhado, com objetivo 
de garantir um ambiente condizente com 
a realizada dos alunos e adequado à co-
munidade escolar.

A creche possui dez salas de aula, um 
refeitório, brinquedoteca, espaços de 
brincar, banheiros infantis e para funcio-
nários, horta escolar, sala de educação 
física, fraldário, três blocos, solarium, que 
dá um toque todo especial ao teto do 
espaço.

Agradecimentos
 “Nossa creche está linda, pronta para 

receber nossas crianças e a comunidade. 
Na próxima semana, já vamos iniciar nos-
sas atividades com todas as orientações 
pedagógicas e cuidados contra a Covid-19 
tanto para os pais, quanto para os profes-
sores”, mencionou a gestora.

Já a dona de casa Camilla se Oliveira, 
mãe da pequena Isadora Carvalho, 2 anos, 
do maternal 2, agradeceu o retorno das 
atividades e elogiou bastante a reforma 
da creche. “Esse período todo em casa foi 
muito difícil, mesmo com o apoio dos pro-
fessores. Eu, como mãe, só tenho a agra-
decer, porque agora vamos poder voltar 
para o ambiente escolar”, agradeceu a 
Camilla.

Eliana de Freitas

Moradores da Zona Norte de Manaus  
recebem Creche municipal reformada 

Foto: Ruan Souza/Semcom 

Repórter: Emerson Santos

Como parte das atividades do ‘Agosto 
Lilás’, promovido pela Prefeitura de Ma-
naus, a Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) realizou um diálogo nesta sexta-
-feira, 13/8, com pessoas ligadas à segu-
rança pública e de assistência à Mulher 
do Estado do Amazonas para orientar a 
sociedade manauara sobre os tipos de 
violência, passar canais de apoio e orien-
tar mulheres em caso de abuso. O assunto 
foi abordado em uma live, transmitida pelo 
canal do Youtube da Semed.

A ação teve como tema “A Educação no 
Combate à Violência Contra a Mulher”. Para 
a discussão, a Semed convidou a titular da 
delegacia especializada em crimes contra 
à mulher, Débora Mafra, a Psicóloga Thel-
ma Sabura , que atua no Serviço de Apoio 
Emergencial à Mulher (Sapem), órgão ligado 
à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Sejusc) e a coman-
dante do Ronda Maria da Penha no Amazo-
nas, capitã da Polícia Militar (PM) Franciane.

A iniciativa da rede municipal de educa-
ção foi coordenada pelo Centro Municipal 
de Atendimento Sociopsicopedagógico 
(Cemasp) do polo Oeste da Semed. De 
acordo com a coordenadora do polo Oes-

te do Cemasp, Karla Menezes, a live teve a 
intenção de levar orientações da socieda-
de feminina, saber como se defender e agir 
quando sofrer quando tipo de violência.

“A gente precisa na educação, como 
agente transformador, modificar essa re-
alidade e orientar mulheres que sofram 
abuso ou que venham sofrer abuso para 
saírem da situação de violência, conhe-
cendo os caminhos da justiça, das leis para 

poder se defender e parar de sofrer violên-
cia”, salientou.

Durante a live a delegada Debora Ma-
fra explicou que a violência contra a 
mulher é todo ato lesivo que resulte em 
dano físico, psicológico, sexual, patrimo-
nial, que tenha por motivação principal 
o gênero, ou seja, é praticado contra 
mulheres expressamente pelo fato de 
serem mulheres.

“O agressor tende a querer a vítima na 
tutela dele rapidamente e, logo no início 
do relacionamento abusivo ele começa, 
por exemplo, a tirar a vítima de perto do 
convívio dos familiares e dos amigos dela, 
de forma sutil. E quando o agressor come-
ça a dar vozes de comando do tipo, ‘não 
quero que use esse tipo de roupa, não 
quero que você vá na casa da sua mãe só, 
não quero que você tenha determinadas 
amizades’, você precisa dar um basta nisso. 
O ideal é sair desse relacionamento abusi-
vo e denunciar, pois isso já é um tipo vio-
lência contra a mulher”, frisou.

Já a capitã Franciane explicou o procedi-
mento que deve ser adotado em caso de 
descumprimento de medidas protetivas im-
postas pelo poder judiciário que impedem o 
contato entre a vítima e o autor do abuso.

“Se houver medida de descumprimen-
to, se o agressor tentar se aproximar dela, 
procurá-la ou estiver no local próximo dela 
a vítima pode ligar para número 190, que é 
o número de emergencial da polícia mili-
tar ou ligar diretamente para Companhia 
Interativa Comunitária (Cicom) da aérea 
dela que será enviada a viatura mais pró-
xima ou até mesmo para o número 98842-
2258”, explicou a capitã.

Com autoridadesdo Amazonas

Semed promove diálogo para trabalhar o 
combate de violência contra à mulher 

Foto: Cleomir Santos/Semed
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Repórter: Ricardo Ramos

A Secretaria Municipal de Educação 
(Semed), participou virtualmente, na 
primeira quinzena de agosto, do lança-
mento do programa ‘Tempo de Apren-
der’, que faz parte da Política Nacional 
de Alfabetização (PNA), do governo fe-
deral. O objetivo é melhorar a qualidade 
da alfabetização em todas as escolas 
públicas do país e combater o analfabe-
tismo em todo o território brasileiro.

O programa propõe ações estrutu-
radas em quatro eixos: I- formação 
continuada de profissionais da alfabe-
tização; II- apoio pedagógico e geren-
cial para a alfabetização; III- aprimora-
mento das avaliações da alfabetização; 
e IV- valorização dos profissionais da 
alfabetização.

A partir disso, realizam-se ações, que 
atuam no sentido de aprimorar a for-
mação pedagógica e gerencial de do-
centes e gestores, com a disponibiliza-
ção de materiais e recursos baseados 
em evidências científicas para alunos, 
professores e gestores educacionais. 
Além de aprimorar o acompanhamento 
da aprendizagem dos alunos, por meio 
de atenção individualizada e valorizar os 
professores e gestores da alfabetização.

Conforme o secretário municipal de 

Educação, Pauderney Avelino, a alfabe-
tização é uma das principais preocupa-
ções da gestão do prefeito David Almei-
da, e o programa ‘Tempo de Aprender’ 
será mais uma ferramenta que irá facili-
tar o processo.

“Eu entendo que o Brasil inteiro sofre 
com a questão da alfabetização, portan-
to, é fundamental que nós tenhamos 
mais programas como este. É importan-

te que o Ministério da Educação possa 
assumir, por meio de sondagens nas re-
des municipais, para que nós possamos 
ter mais clareza possível dessas situa-
ções”, disse Pauderney.

O subsecretário de Gestão Educacio-
nal, Carlos Guedelha, também destacou 
a importância do programa para os es-
tudantes da rede municipal de ensino.

“A adesão ao programa ‘Tempo de 

Aprender’ servirá como uma alternativa 
estratégica para garantir o direito à al-
fabetização, afinal de contas, nós como 
escola precisamos cumprir o papel de 
formar cidadãos.”, disse Guedelha.

A coordenadora local do Tempo de 
Aprender, Maria Arlene Guimarães Ro-
sas, destacou que o programa tem um 
impacto muito grande na vida de todos 
os alunos da rede municipal.

“O governo federal leva esses progra-
mas para dentro das escolas, justamen-
te pensando em reverter os problemas, 
garantindo assim um resultado melhor 
na alfabetização”, comentou.

Aplicabilidade
O programa atenderá uma estima-

tiva de 51.310 alunos dos 1º e 2º anos 
do ensino fundamental e o 2º período 
da educação infantil, matriculados nas 
326 unidades escolares; 47.634 crian-
ças matriculadas nos 108 Centros Mu-
nicipais de Educação Infantil (Cemeis), 
contemplando aproximadamente 3.230 
professores da educação infantil e da 
alfabetização com formação continua-
da, para assegurar um ensino de quali-
dade para os estudantes participantes 
do programa.

Prefeitura inicia campanha ‘Setembro 
Amarelo’ na rede municipal de ensino 

Virtualmente

Semed lança Programa ‘Tempo de Aprender’ 
para auxiliar no processo de alfabetização

Repórter: Paulo Rogério

A Prefeitura de Manaus, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação (Se-
med), iniciou na quarta-feira, 1º/9, a cam-
panha “Setembro Amarelo”, que trata so-
bre a prevenção ao suicídio, com uma 
roda de conversa virtual, pelo canal da 
“Semed Educação Manaus”, no YouTube. 
O tema foi “Valorização da vida, uma li-
ção de amor”, a ação contou com a par-
ticipação de trabalhadores da educa-
ção, professores, pedagogos, diretores, 
além de alunos e pais ou responsáveis. 
A campanha é coordenada pela Gerên-
cia de Atividades Complementares e 
Programas Especiais (GACPE), em par-
ceria com as escolas da rede municipal 
e das Divisões Distritais Zonais (DDZs). A 
iniciativa será realizada durante todo o 
mês de setembro nas unidades de ensi-
no, e o objetivo é potencializar um espa-
ço promotor de ações de valorização da 
vida e intensificar o diálogo sobre saúde 
mental com toda comunidade escolar. 
Os assuntos abordados no evento fazem 
parte do Programa Municipal de Saúde 
do Escolar e ao Programa de Prevenção 
a Todas as Violências e Promoção da Paz 
e Solidariedade nas Escolas (Pair). O ge-
rente da GACPE, Mário Lima, destacou a 
importância da campanha nas escolas.  

“Essa campanha é de extrema importân-
cia na educação e conta com o apoio do 
prefeito David Almeida e do secretário 
Pauderney Avelino. Nossa intenção é sen-
sibilizar, mobilizar gestores, professores, 
alunos, pais ou responsáveis e sociedade 
em geral. O intuito é conseguir combater 
esse fenômeno que atinge milhares de 
crianças e adolescentes, que é a depressão 
e pode levar ao suicídio”, enfatizou Mário. 

A palestra foi ministrada por Alessandra Pe-
reira, médica psiquiatra, e Amanda Duarte, 
psicóloga e assessora da GACPE. Alessandra 
explicou sobre a adaptação ao novo jeito de 
educar, de se envolver com as pessoas, às 
tecnologias e sempre observar os quatro 
“Ds” da depressão, que o tema não deve ser 
lembrado somente no mês de setembro. 
“Este é o mês que valorizamos muito a vida, 
mas que isso deve ser lembrado todos os 

dias, é necessário que cada um faça uma 
reflexão sobre os quatro “Ds” da depressão, 
que estão ligados a desvalia, desespero, 
desamparo e desesperança. As pessoas 
precisam se sentir valorizadas, amparadas, 
quem pensa em suicídio não demonstra, 
a família e a escola precisam perceber os 
sinais e ter uma conversa para ajudar e 
acolher o próximo”, explicou Alessandra. 
De acordo com a psicóloga, as escolas de-
vem trabalhar diariamente a autoestima 
dos alunos. “A Semed tem o compromis-
so de garantir a proteção aos direitos da 
criança e adolescente, por meio de ações 
educativas e informativas desenvolvidas no 
ambiente escolar. Durante todo esse mês 
as unidades de ensino desenvolverão ati-
vidades que abordarão esse tema, onde os 
educadores devem ter uma conversa sem 
julgamento e com acolhimento, onde seja 
criado um vínculo com o aluno e ele possa 
ter confiança no educador”, completou.

Campanha
A campanha Setembro Amarelo foi cria-

da em 2015 com a proposta de associar a 
cor ao mês que marca o Dia Mundial de 
Prevenção do Suicídio, 10/9. Por isso, nes-
ta quarta-feira, os servidores da Semed se 
vestiram de amarelo.

Prevenção

Foto: Cleomir Santos/Semed

Foto: Alex Pazuello/Semed
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Repórter: Emerson Santos

A Divisão Distrital Zonal Rural (DDZ), 
da Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) realizou dia , 27/8, o evento “ Dia 
S do Saeb”, reunindo gestores escolares, 
assessores pedagógicos e professores 
no auditório da Universidade Paulista 
(Unip), situada no bairro parque Dez de 
Novembro, zona Centro-Sul.

A ação teve o objetivo de mobilizar as 
escolas quanto às avaliações internas e 
externas da rede municipal de ensino e 
entregar a Carta de Metas das escolas 
da Divisão Rural, com índices a serem 
alcançados como desenvolvimento das 
crianças, taxa de aprovação, reprovação 
e abandono como também as metas 
com relação Avalição de Desempenho 
do Estudante (ADE) da Semed.

Na oportunidade, o subsecretário de 
gestão educacional, Dr. Carlos Guede-
lha, parabenizou a DDZ Rural pelo o 
evento e frisou que apesar das dificul-
dades, ocasionadas pela pandemia, a 
Semed vem adaptando e procurando 
proporcionar uma educação de quali-
dade num tempo de adversidade. “Que 
seja uma caminhada de sucesso e, de-
pois da prova, vamos celebrar para co-
memorar todo esforço que foi empre-
gado por todos vocês, por todos nós”, 
enfatizou Guedelha.

Já o diretor do Departamento Geral 
dos Distritos (Degd), Junior Mar, ressal-

tou que a Semed está procurando dar 
todo o apoio possível para escolas da 
rede, com as condições necessárias 
para atingir bons resultados no Saeb 
em 2021.

“Estamos em dois anos extremamen-
te atípicos, mas não podemos retroce-
der, é um desafio gigantesco que está 
sobre as suas costas e sobre as nossas 
também, mas quero aproveitar o mo-
mento para dizer para você gestor que 
a secretaria está trabalhando para ofe-
recer todo nosso apoio, tudo que pu-

dermos proporcionar para você e sua 
equipe para que possam fazer um bom 
trabalho e conseguirem bons resultados 
no Saeb de 2021”, salientou.

Dia S do Saeb da DDZ Rural
O Pró-Saeb da Divisão de 2021 contou 

a presença de aproximadamente de 200 
pessoas, em um espaço lúdico e artísti-
co com o tema ‘Educação do campo das 
águas e florestas: semeando para colher 
os frutos do Saeb’.

Repórter: Emerson Santos

Com o tema “Inclusão: um processo 
construído por todos”, a Secretaria Munici-
pal de Educação (Semed) promoveu uma 
série de atividades durante a Semana da 
Pessoa com Deficiência (PcD) que em 2021 
aconteceu no período de 23 a 27 de agosto.

 A programação iniciou no fim da segun-
da quinzena de agosto com a “Corrida do 
Abracinho”, realizada complexo turístico 
Ponta Negra, zona Oeste que abriu oficial-
mente as ações da 10ª edição dos Jogos 
Adaptados André Vidal de Araújo (Jaavas), 
promovida pela rede municipal de ensino 
desde 2014.

Este ano, para evitar aglomerações, a 
Semed envolveu aproximadamente 500 
participantes em uma série de atividades 
desportivas, de acordo com os limites de 
cada criança envolvida, e atendendo to-
dos os protocolos sanitários de combate à  
Covid-19.

Na abertura da programação, o secretá-
rio municipal de Educação, Pauderney Ave-
lino, destacou que os Jaavas têm o papel de 
promover um espaço propício de inclusão 
por meio do esporte, além de ampliar as 
oportunidades de socialização e aquisição 

de hábitos saudáveis entre os PcDs.
“Esse é um trabalho que nós, junto com o 

prefeito David Almeida, fazemos com muito 
amor e que damos total apoio, seja aos nos-
sos alunos ou de municípios vizinhos. Isso é 
muito importante, porque faz com que es-
sas famílias, essas crianças possam efetiva-
mente ter esse tipo de inclusão.”, disse.

De acordo com a coordenadora do Ja-

avas, Shirley Amaral, a edição de 2021 vai 
seguiu todos os protocolos de segurança 
e como nos outros anos, respeitando a in-
dividualidade e capacidade de cada aluno.

“Como este ano temos a questão da 
pandemia, resolvemos fazer com um pú-
blico menor, com mais cautela, e, principal-
mente, respeitando todos os protocolos 
de segurança sanitária determinados pelos 

órgãos de saúde da prefeitura e do Estado. 
Mas mesmo assim o evento foi um sucesso 
e tudo aconteceu dentro”, explicou.

Corrida
A corridinha, destinada para o público de 

1 a 12 anos, contou com a participação de 
aproximadamente 150 pessoas entre fa-
miliares e corredores. Entre elas, pessoas 
com paralisia cerebral e visual e cadeiran-
tes. Os corredores realizaram um percurso 
de 5 a 20 metros.

A pequena Alice Bianca Medina, 8, diag-
nosticada com síndrome de Down, estu-
da no ensino regular na escola municipal 
Moisés de França Viana, localizada no 
bairro Tancredo Neves, zona Leste, além 
disso, é atendida no Centro Municipal de 
Educação Especial (CMEE) André Vidal de 
Araújo, situado no bairro Parque 10 de 
Novembro, zona Centro-Sul.  “Alice adora 
esse evento, tanto é que ela fica ansiosa 
por ele e sempre me pergunta dias antes 
dele acontecer, lógico com suas palavras. 
Até me emociono, por isso, ela e eu só te-
mos que agradecer por essa iniciativa, por 
esse momento”, declarou Andreia de Sou-
za, mãe da aluna.

Inclusão

‘Corrida do Abracinho’ abre a Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência na Semed

Mobilização

DDZ Rural entrega carta de  
metas para gestores escolares
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