
Repórter: Anderson Farias/Semef e Thiago  
Fernando/Semcom

O prefeito de Manaus, David Almeida, 
anunciou, no fim do mês, que o Municí-
pio antecipa o pagamento da segunda 
parcela do 13º salário para o dia 3/12, e a 
folha salarial de dezembro para os dias 
15, 16 e 17/12, aos mais de 41 mil servi-
dores públicos, injetando, assim, R$ 500 
milhões na economia local.

“Quero compartilhar com o servidor 
público da Prefeitura Municipal de Ma-
naus uma boa notícia. No próximo dia 
30, estaremos injetando R$ 200 milhões 
do pagamento da folha de novembro no 
comércio local. Já no dia 3/12, estaremos 
antecipando a segunda parcela do 13º. 
Serão mais R$ 100 milhões. E entre o dia 
15/12 e o 17/12, anteciparemos o salário 
de dezembro, portanto serão mais de 
R$ 500 milhões injetados na economia 
da nossa cidade nesse final de ano. Um 
abraço a todos e antecipo votos de feliz 
Natal”, enfatizou Almeida.

Para o titular da Secretaria Municipal 
de Finanças e Tecnologia da Informação 
(Semef), Clécio Freire, o adiantamento 

do 13º dos servidores é compromisso 
do Executivo municipal para contribuir 
com a retomada da economia local. O 
pagamento da primeira parcela foi rea-
lizada em junho deste ano, e esse com-
promisso está sendo cumprido, graças 
ao trabalho organizado e comprometi-

do que todas as secretarias vêm opera-
cionalizando neste exercício.

“Sob a liderança do prefeito de Ma-
naus, David Almeida, nossos recursos 
têm sido bem aplicados e estamos con-
seguindo ter uma folga orçamentária e 
financeira no caixa, o que permite fa-

zer o pagamento do décimo de forma 
adiantada, fazendo com que a economia 
de Manaus cresça, especialmente neste 
momento em que estamos nos recupe-
rando de uma grave crise sanitária”, des-
tacou Freire.

Agenda 
A antecipação da folha salarial dos 

servidores em dezembro começará a 
ser paga aos trabalhadores da Secreta-
ria Municipal de Educação (Semed), no 
dia 15. O segundo grupo, que inclui as 
secretarias municipais de Saúde e Fi-
nanças, (Semsa e Semef), receberá a fo-
lha do último mês do ano, no dia 16; no 
dia seguinte, é a vez dos demais órgãos. 
Em dezembro, a folha de pagamento 
dos servidores municipais soma aproxi-
madamente R$ 200 milhões.

O calendário de pagamento dos ser-
vidores está disponível no site da Se-
cretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão (Semad), no en-
dereço http://semad.manaus.am.gov.br, 
em “Você Servidor”.

Repórter: Érica Marinho/Semed 

Mais de 3 mil computadores serão en-
tregues pela Prefeitura de Manaus a 231 
escolas da Secretaria Municipal de Edu-
cação (Semed), que serão utilizados nos 
Centros de Tecnologia Educacionais (CTEs) 
e ainda vão substituir os aparelhos das 
secretarias das escolas nas próximas se-
manas. O Centro Integrado Municipal de 
Educação (Cime) Doutora Viviane Estre-
la Marques Rodella, localizado na avenida 
Comendador José Cruz, no Lago Azul, e a 
Escola Municipal Gilberto Rodrigues dos 
Santos, no conjunto Viver Melhor, ambos 
na zona Norte, foram as primeiras unida-
des de ensino a receber os novos equipa-
mentos, no fim do mês de novembro.

A entrega foi realizada pelo secretário 
de Educação, Pauderney Avelino, que falou 
que há mais de 12 anos as escolas muni-
cipais não recebiam computadores novos.

“O que nós estamos fazendo agora é 
reparar uma questão do passado, já que 
as escolas não recebiam computadores 
novos há mais de 12 anos. As máquinas 
que eram utilizadas não tinham mais con-

dições, eram velhas, defasadas e agora es-
tamos distribuindo novos computadores, 
que serão utilizados nas secretarias das 
escolas, como nos Centros de Tecnologia. 
São mais de 3 mil aparelhos novos, que 
beneficiarão as escolas da zona urbana e 
rural de Manaus”, disse o secretário.

Para o chefe da Gerência de Tecno-

logia Educacional (GTE), da Semed, Tia-
go Pereira, essa é a nova proposta de 
aprendizagem rumo à educação 4.0 e à 
cultura Maker.

“Todos os centros receberão máquinas 
novas, além de notebooks. Essa é uma 
nova proposta que comunga com a edu-
cação 4.0 e a cultura Maker. Além dos com-

putadores, vamos entregar também kits 
de robótica, inserindo os alunos em toda 
essa educação digital. Estamos entregan-
do as melhores máquinas, com tecnologia 
de ponta”, afirmou Tiago.

Entregas
O Cime Viviane, que atende 978 alunos, 

da educação infantil ao ensino funda-
mental 1, do 1º ao 5º ano, recebeu 16 má-
quinas, que serão instaladas. De acordo 
com o gestor da unidade, Anderson Ro-
dri u s, a distribuição dos computadores 
traz inovação às escolas de Manaus.

“O prefeito David Almeida e o secretário 
Pauderney estão trazendo inovação e tec-
nologia para a educação municipal de Ma-
naus, e é isso que os alunos anseiam. Esse 
recurso vai beneficiar muito as crianças, 
principalmente as mais carentes, que é o 
nosso caso, potencializando muito mais a 
aprendizagem”, ressaltou Anderson. 

Na escola Gilberto Rodrigues dos San-
tos foram entregues 22 computadores, 
sendo 20 para o Centro de Tecnologia e 
dois para a secretaria da escola.

Secretário Pauderney Avelino anuncia  
entrega de mais de 3 mil computadores

Prefeito David antecipa salários dos servidores 
e ação injeta R$ 500 mi na economia

Valorização
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Convocação

Prefeitura convoca mais 42 professores 
aprovados no cadastro reserva

Repórter: Érica Marinho/Semed 

A Prefeitura de Manaus convocou 
mais 42 professores aprovados no ca-
dastro reserva do concurso realizado 
pela Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) em 2017, com homologação do 
resultado final em 2018, para atuarem 
em escolas da rede municipal de ensi-
no. O decreto de convocação foi publi-
cado na primeira semana de novembro, 
na edição nº 5.216, página 26 do Diário 
Oficial do Município (DOM).

Os convocados atuarão nas moda-
lidades de ensino fundamental 1, que 
corresponde do 1º ao 5º, educação 
infantil, Educação Física, Ensino Reli-
gioso, Artes, Geografia, História, Língua 
Portuguesa e Inglesa. Essa é a quarta 
convocação deste ano. Ao todo, mais 
de 30 chamadas já foram realizadas, 
totalizando quase 4 mil profissionais 
convocados.

De acordo com o secretário muni-
cipal de Educação, Pauderney Avelino, 

essa convocação é mais um compro-
misso da gestão do prefeito David Al-
meida com a educação de Manaus.

“O prefeito David Almeida está dan-
do sequência ao compromisso que nós 

nos comprometemos com a educa-
ção de Manaus e com os professores 
aprovados no cadastro reserva. Essa 
convocação acontece em decorrên-
cia da ausência de professores que se 

aposentaram ou se afastaram de sala 
de aula por outros motivos”, declarou o 
secretário.

Os candidatos aprovados devem 
aguardar o contato da Comissão de 
Investidura da Semed, que será pelo 
e-mail comissao.posse@semed.ma-
naus.am.gov.br, que informará todo o 
procedimento e os documentos neces-
sários para o processo pré-admissional.

Segundo a gerente da Divisão de 
Pessoal (DP), Aline Sussmann, os pro-
fessores empossados serão designa-
dos à gerência de pessoal/ lotação da 
Semed para verificar em qual escola 
serão lotados. “Após todo procedi-
mento do candidato com a Comissão 
de Investidura, toda a documentação 
será encaminhada para a Lotação, que 
vai entrar em contato com o candida-
to por WhatsApp e verificar as escolas 
disponíveis para que o mesmo seja lo-
tado”, esclareceu Aline.

Foto: Eliton Santos/Semed

Repórter: Asafe Augusto de Oliveira, Érica Mari-

nho e Ricardo Ramos/Semed

A aluna Ana Carolina Tabosa Teodo-
ro, 14 anos, estudante da Secretaria 
Municipal de Educação (Semed), con-
quistou duas medalhas de ouro nos 
Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), e 
foi homenageada na segunda sema-
na do mês, na Escola Municipal Pro-
fessora Francisca Pereira de Araújo, 
localizada no bairro Flores, zona cen-
tro-sul. Durante o evento, que con-
tou com a presença dos pais da estu-
dante e de toda comunidade escolar, 
ela recebeu um certificado de honra 
ao mérito.

Os jogos ocorreram no período de 
29 de outubro a 5 de novembro, no 
Centro de Educação Física da Mari-
nha (Cefam), no Rio de Janeiro (RJ). 
Ana Carolina conquistou duas me-
dalhas de ouro na modalidade Atle-
tismo, nas categorias 800 metros e 
2.000 metros.

A celebração contou com a parti-
cipação do secretário municipal de 
Educação, Pauderney Avelino, que 
destacou o trabalho de todos os pro-
fessores, técnicos e da chefia da dele-
gação, além de elogiar o desempenho 
da atleta.

“Vimos hoje na escola para fazer a 
homenagem dessa atleta que corre 
como um raio. Ela é muito diferencia-
da e por conta disso, logo tomamos 
conhecimento do que ela é capaz de 
fazer. A Semed irá fornecer todo o 
apoio para ela e para a sua irmã, que 
também é velocista, a fim garantir que 

ambas atletas tenham destaque nas 
modalidades que escolherem”, comen-
tou Pauderney Avelino.

De acordo com o professor Ronaldo 
Barreto Antony, coordenador de es-
porte da Semed e convidado para fa-
zer parte da delegação oficial, esse é 
um momento de grande aprendizado 
na vida dos alunos.

“Essa competição, voltada para es-
tudantes de 12 a 14, é um grande mo-
mento de aprendizagem para esses 
adolescentes. Eles terão novas experi-
ências e levarão isso também para os 
amigos da escola, com isso a gente vai 

potencializar a prática esportiva den-
tro das unidades de ensino, com isso 
proporcionar ao estudante vivenciar 
o esporte de uma forma diferente por 
meio de viagens e oportunidades que 
possam contribuir para um futuro de 
sucesso dessas crianças”, afirmou Ro-
naldo.

A atleta, do 7° Ano, da Escola Muni-
cipal Profa. Francisca Pereira de Araú-
jo, comentou em como é gratifican-
te poder receber essa homenagem 
e de como sua paixão pela corrida  
começou.

“Para mim, é muito gratificante estar 
recebendo essa homenagem e tudo 
isso começou desde quando eu era 
uma criança de 6 anos de idade. Aos 
12 anos, eu comecei a treinar com um 
professor e passei no teste em que me 
falaram que eu tinha talento para as 
olimpíadas. Hoje estou muito feliz pelo 
meu desempenho e por todas as pes-
soas que me apoiaram, como meu pai 
e minha mãe, porque se não fosse por 
eles, eu não estaria aqui”, declarou Ana 
Carolina.

Seleção brasileira
Na competição, a aluna do 7° ano, 

realizou a prova de 800 metros em 2 
minutos e 20 segundos, e a prova de 
2.000 metros foi realizada em 6 mi-
nutos e 47 segundos. Devido a essas 
marcas, a atleta fará parte da seleção 
brasileira no Sul-Americano Escolar, 
disputa que acontecerá em Brasília 
(DF), no mês de dezembro.

Conquista

Aluna da Semed recebe homenagem por 
conquistar medalhas de ouro nos JEBs

Foto: Eliton Santos/Semed
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Repórter: Andrew Ericles/Semed

Mais de 30 mil alunos do 5º e 9º anos 
da rede municipal de ensino participa-
ram, a partir da segunda quinzena de 
novembro, da prova do Sistema de Ava-
liação da Educação Básica (Saeb), em 
300 escolas da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed). A avaliação consiste 
em avaliar as habilidades e competên-
cias desenvolvidas pelos estudantes 
nos componentes curriculares de língua 
portuguesa e matemática, que seguem 
até a segunda semana de dezembro.

A ação é coordenada pela Divisão 
de Avaliação e Monitoramento (DAM) 
da Semed. O chefe da DAM, professor 
Anézio Mar, comentou sobre a expecta-
tiva em relação aos bons resultados dos 
alunos participantes.

“Estamos com uma boa expectativa, 
apesar de estarmos em uma pandemia. 
A Semed, com o apoio do prefeito David 
Almeida e do secretário Pauderney Ave-
lino, se mobilizou de uma forma intensa, 
para que nós fizéssemos, junto com a 
equipe escolar, uma grande ação pró-
-Saeb. Esperamos que os nossos alunos 
consigam se sair bem nessa avaliação, 
que traz informações relevantes, para 

que consigamos executar políticas pú-
blicas voltadas à continuidade do avan-
ço do ensino e aprendizagem dos nos-
sos estudantes”, destacou.

Preparativos
Para a gestora Maria Santana da Silva, 

da escola municipal Vicente de Paula, no 
bairro Japiim, zona Sul, a expectativa é 
positiva, porque houve uma preparação 
coordenada com os 211 alunos partici-

pantes do 9° ano. Segundo a diretora, a 
meta é superar a última média de 2019, 
que foi de 5,5% nos anos finais.

“A expectativa é a melhor possível 
diante de um trabalho que temos rea-
lizado com toda equipe docente e dis-
cente da escola. Estamos confiantes 
que iremos superar nossa meta, por 
conta de todo um empenho e dedica-
ção da equipe vicentina. Tendo em vista 
que este ano é uma continuação do pla-

nejamento de 2020, mesmo sofrendo 
limitações com as aulas on-line, semi-
presencial e presencial”, enfatizou.

Entre as participantes está a aluna Dé-
bora Samara, do 9° ano, que está confiante 
no êxito da avaliação. “Minha expectativa é 
que a nossa escola alcance uma nota mui-
to boa, para que possamos chegar em um 
nível avançado de educação e sejamos re-
ferência em nossa rede”, comentou.

Diagnóstico
O Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações 
externas em larga escala, que permite ao 
Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
realizar um diagnóstico da educação bá-
sica brasileira e de fatores que podem 
interferir no desempenho do estudante, 
além de refletir os níveis de aprendiza-
gem demonstrados pelos alunos ava-
liados. As médias de desempenho dos 
estudantes, obtidas no Saeb, juntamente 
com as taxas de aprovação, reprovação 
e abandono, verificadas no censo escolar, 
compõem o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb).

Avaliação

Alunos da rede municipal de ensino  
participam das provas do Saeb

Fotos: Eliton Santos/Semed

Repórter: Érica Marinho e Andrew Ericles/Semed

O prefeito David Almeida, em menos de 
um ano, realizou uma força-tarefa para 
melhorar o transporte dos alunos da Se-
cretaria Municipal de Educação (Semed), 
que fazem parte de escolas da zona rural 
ribeirinha, para garantir mais segurança a 
todos. No fim do mês de novembro, inicia-
ram os serviços de troca de motor em dez 
lanchas que estavam paradas há pelo me-
nos quatro anos. Também foram compra-
dos quatro rabetas completas para que as 
embarcações voltassem a funcionar. Os 
serviços são realizados no porto do São 
Raimundo, zona Oeste de Manaus. 

Além disso, alunos, condutores das em-
barcações e monitores receberão novos 
coletes salva-vidas. A rede municipal de 
educação já entregou 200 coletes nos ta-
manhos G e GG e até o fim do ano entrega-
rá os outros tamanhos. O papel do monitor 
também é outra novidade desta gestão.

O subsecretário de Infraestrutura e Lo-
gística da Semed, Marcelo Campbell, co-
mentou como essa iniciativa impactará 
de modo positivo os alunos. 

“Com essa iniciativa devolvemos digni-
dade aos alunos, porque é o direito deles 
ter a opção de transporte para a esco-
la. Assim, as famílias não precisam mais 
passar por dificuldades para realizar esse 
deslocamento. Com esse barco bonito, 
entregue nesta tarde, as crianças terão 

segurança. Cuidar das pessoas com bas-
tante respeito é uma das prioridades do 
prefeito David Almeida”, enfatizou.

Para a chefe da Divisão Distrital Zonal 
(DDZ) Rural, professora Rosa Denise, essa 
ação vai contribuir para a melhoria do 
ensino na zona ribeirinha.

“Esses novos motores significam mui-
to para nossos alunos, porque vão voltar 
para a aula, para a escola e, assim, terão 
um aprendizado significativo. Nesta ges-
tão iremos entregar lanchas que esta-
vam paradas há mais de três anos. Isso 
irá contribuir também para que os nos-

sos índices de aprendizagem na zona ri-
beirinha sejam maiores”, destacou.

Ao todo, a Semed possui 50 lanchas. 
Das dez embarcações que receberão 
novos motores, duas ficaram prontas na 
segunda-feira, 29/11.

A Escola Municipal Monte Sinai, no bai-
xo Rio Preto da Eva Tapaiuna, no rio Ama-
zonas, foi a primeira a receber a lancha 
nova. A unidade atende aproximadamen-
te 78 alunos, e segundo a gestora, Enir da 
Silva Tavares, desde 2019 os estudantes 
estavam sem transporte.

“Para a nossa escola, essa lancha é fun-

damental, porque a maioria dos nossos 
alunos vinham em suas próprias canoas 
nesses dois anos que ficamos sem lan-
cha. Nesse novo transporte faremos o 
translado das crianças em segurança. 
Estamos muito alegres e agradecemos 
ao prefeito David Almeida, que tem feito 
muito nesse pouco tempo de gestão e 
conseguimos ver, realmente, as mudan-
ças nas escolas”, declarou.

 
Revitalização
No primeiro semestre deste ano, 27 

lanchas, que foram adquiridas em 2012, 
receberam pela primeira vez uma revitali-
zação completa, como serviços de pintura, 
implantação de adesivos com a nova logo 
da Prefeitura de Manaus, troca de rabeta, 
baterias, cabos de direção, de manete, ma-
nutenção dos motores, filtros de combus-
tível, engate rápido, entre outros.

Além disso, foram entregues duas lan-
chas menores completas: uma para a es-
cola municipal indígena Kanata T-ykua e 
outra para a escola Arthur Virgílio.

A Semed atende aproximadamente três 
mil alunos em 50 escolas, 31 no rio Negro 
e 19 no rio Amazonas. As aulas da zona ri-
beirinha encerraram em outubro e retor-
narão em janeiro. A previsão é que até lá 
todas as lanchas estejam 100% recupera-
das e prontas para transportar os alunos 
em total segurança.

Zona Ribeirinha

Prefeitura troca motores de lanchas escolares 
que estavam paradas há quatro anos

Foto: Marcely Gomes/Semcom
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Apresentação: Grupo Curumim na Lata  
comemora 18 anos de arte e educação

Repórter: Ricardo Ramos/Semed

O grupo Curumim na Lata, da Se-
cretaria Municipal de Educação (Se-
med), completou, na terceira semana 
de novembro, 18 anos de existência 
e comemorou a maioridade com um 
show para celebrar a história, a músi-
ca e a sustentabilidade. O evento foi 
realizado no Teatro Manauara, zona 
Centro-Sul. 

O projeto é executado pelo Centro 
Municipal de Arte e Educação (Cmae) 
Aníbal Beça, que há 19 anos desenvol-
ve ações na zona Leste. O Cmae con-
tribui para a aprendizagem com diver-
sos cursos livres, nas áreas da música, 
dança, teatro e artes visuais, destina-
dos a estudantes da rede pública mu-
nicipal, estadual e até universitários, 
formando uma comunidade artística 
e cultural.

 O gestor do Cmae Aníbal Beça, Jor-
ge Farache, afirmou o quanto o pro-
jeto progrediu em 18 anos, inclusive 
com o crescimento da demanda de 
alunos em busca de cursos e ativida-
des promovidas no local.

“A partir do Curumim na Lata, o 
Cmae pode promover o resgate da ci-
dadania de muitos jovens e crianças, 
que estavam em situação de risco. 

Através da música, os alunos apren-
dem a tocar um instrumento e estão 
no mercado de trabalho como per-
cussionistas profissionais, tirando seu 
sustento da música. Isto nos motiva 
a continuar e a formar mais pessoas”, 
completou.

Ferramenta pedagógica
 Para o professor Carlos Valdez, ve-

nezuelano que reside em Manaus há 
25 anos, e que é idealizador do gru-
po Curumim na Lata, o evento é uma 
meta da Semed para trabalhar com os 
educadores os conteúdos que estão 

na proposta da grade curricular. Para 
ele, o encontro que envolve os estu-
dantes e professores é uma forma de 
contextualizar o processo da música 
como ferramenta pedagógica em sala 
de aula.

 “O Curumim na Lata é um projeto 
muito interessante, porque supera a 
ideia de trabalhar somente com meni-
nos em situação de risco. Além disso, 
tem uma proposta ambiental atrelada 
à música. E é possível traduzir este 
aprendizado, adquirido durante as au-
las, por meio da mensagem musical 
passada durante as apresentações”, 
comentou Carlos Valdez.

Um dos alunos envolvidos no pro-
jeto é Antônio Elias Neto, 11 anos, que 
faz parte do Curumim na Lata, desde 
2018. De acordo com o aluno, o desejo 
de aprender cada vez mais sobre mú-
sica começou depois que ele entrou 
para o grupo.

“Estou muito ansioso e feliz, pois 
participo do projeto há 4 anos e hoje 
tenho aquelas pessoas como minha 
família, gosto de estar lá no Cmae 
Aníbal Beça e estava com saudades 
de tocar, pois estávamos parados de-
vido a pandemia.”, finalizou Antônio 
Elias.

Aniversário

Educação Indígena 

Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Repórter: Érica Marinho/Semed

Alunos e professores de três Cen-
tros Municipais de Educação Indígenas 
(Cmei) participaram do 1º Campeonato 
de Língua Kokama de Manaus, realiza-
do pela Organização das Mulheres In-
dígenas Kokama Lua Verde. O evento 
ocorreu durante a segunda semana de 
novembro, de modo virtual, pela página 
do Facebook da Década das Línguas In-
dígenas.

A ação é uma homenagem aos mais 
de 70 anciãos que perderam a vida por 
conta da pandemia da Covid-19, além 
de fortalecer o projeto de vitalização 
da língua Kokama, promover a troca de 
saberes e a coletividade entre os vários 
centros de língua da comunidade Koka-
ma como um todo.

De acordo com a cacique e presidente 
da organização, Altacir Corrêa Rubim, o 
campeonato é também uma forma de 
apresentar as ações que os Centros In-
dígenas de língua Kokama desenvolvem 
na comunidade. 

“Com esse campeonato vamos poder 
verificar realmente como os centros 
trabalham a língua Kokama, o envolvi-
mento dos professores e das lideranças 
das comunidades, onde a participação 

de cada um é muito importante. Esse 
evento é para dar visibilidade ao traba-
lho dos professores e fortalecer a iden-
tidade e a língua Kokama em Manaus”, 
explicou Altacir.

O evento em Manaus teve o apoio da 
Gerência de Educação Escolar Indígena 
(Geei) da Semed, que divulgou e orien-

tou os professores Kokama envolvidos 
no campeonato.

“A gerência orientou todos os pro-
fessores kokamas envolvidos no cam-
peonato, assim como os alunos, pais e 
comunidade, tudo para que a língua e 
cultura sejam fortalecidas. Foram meses 
de envolvimento de todos para cons-

truir os vídeos para esse momento”, co-
mentou a gerente da Geei, Giovana de 
Oliveira Ribeiro.

Divisão
A competição teve cinco categorias: 

Upari-sardinha, para crianças de 3 a 
7 anos; Tapaka-pacu, para as de 8 a 12 
anos; Pirawira-boto, voltada aos jovens 
de 13 a 18 anos; Pirarara, dos participan-
tes de 19 a 45 anos; e Iwatsu-pirarucu, 
para as pessoas acima de 46 anos.

Os participantes realizaram atividades 
de modo individual, dupla ou grupo com 
apresentação musical, teatral, adivinhas, 
poesias, histórias, grafismos, vestimen-
tas tradicionais, caracterização do am-
biente e tradutores. 

Para o professor Gean Mestrinho, do 
Cmei Atanã Kuarachi Kokama, na estra-
da do Brasileirinho, quilômetro 8, no Pu-
raquequara 2, o estudo da língua Koka-
ma inicia com as crianças.

“As crianças iniciam na língua Kokama 
com o alfabeto, consoantes, formação 
de palavras e frases, e leituras de textos. 
Com o campeonato temos uma visão 
de como está o desenvolvimento dos 
alunos na língua Kokama”, comentou.

Alunos indígenas da Semed participam  
do 1º Campeonato da Língua Kokama

Fotos: Asafe Augusto/Semed
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A Secretaria Municipal de Educação 
(Semed), realizou, na terceira semana 
de novembro, a 7ª Mostra da Diversi-
dade Cultural com o tema “Abayomis: 
Cultura, Diversidade e Tecnologia”, em 
escolas da zona Leste. O objetivo foi 
desenvolver de forma transdisciplinar 
a correlação com as bonecas abayo-
mis, (confeccionadas de pano), com a 
cultura, a diversidade, os recursos tec-
nológicos, além da relevância no con-
texto histórico e a influência negra na 
atual conjuntura.

O evento, que foi em alusão ao “Dia 
da Consciência Negra”, celebrado no 
dia 20 de novembro, foi coordenado 
pela Divisão Distrital Zonal (DDZ) Les-
te 2. As atividades de conscientização 
contaram com a participação de 12 
unidades de educação e mais de 2 mil 
crianças e adolescentes.

“Todas as nossas escolas, desde a 
educação infantil ao ensino fundamen-

tal, têm a missão de levar as nossas 
crianças e adolescentes a refletirem 
sobre a importância da contribuição 
do povo negro para a sociedade bra-
sileira, e se existe o Dia da Consciên-

cia Negra, é para que a gente possa 
refletir sobre a importância da contri-
buição do povo africano em nossas vi-
das”, salientou a chefe da DDZ Leste 2, 
Socorro Duarte.

Várias atividades foram desenvolvi-
das na exposição, como: a recitação 
e dramatização do poema da “Abayo-
mis”, Masterchef mirim: com demons-
tração, apresentação e degustação de 
alimentos africanos; confecção de bo-
necas abayomis; brincadeiras e dan-
ças africanas; rodas de conversa, entre 
outros.

A creche municipal Neide Tomaz 
Avelino, no bairro Jorge Teixeira, aten-
de 182 crianças no maternal 1, 2 e 3, e 
trabalhou durante toda a semana para 
a ação.

“De forma lúdica utilizamos a bone-
ca abayomi, que fala do respeito, da 
paz e das diferenças. Todas as ativi-
dades aconteceram com recreação, 
contação de histórias, rodas de con-
versas e degustação de comidas tí-
picas africanas”, informou a gestora 
interina da creche, Zuila Carvalho dos 
Santos.

Inovação

Semed realiza ‘Maker Day’ em escola da 
zona norte para estimular a criatividade

Repórter: Andrew Ericles/Semed 

A Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) realizou, durante a primeira 
quinzena de novembro, o “Maker Day”, 
na escola Jornalista Sabá Raposo, no 
Manoa, zona Norte. Com o tema “Curu-
mins e cunhantãs: protagonizando o 
empreendedorismo e a inovação na 
criação de artefatos digitais, para auxi-
liar a escola”, a ação teve o propósito de 
ensinar a cultura maker, movimento de 
incentivo à criação no estilo “faça você 
mesmo”, aos alunos.

Os estudantes participaram de diver-
sas atividades e dinâmicas, que estimu-
laram a criatividade e a aprendizagem 
com inovação e tecnologia e puderam 
conhecer sobre a cultura maker, no 
qual possui como ideia central o “do it 
yourself”, que significa “faça você mes-
mo”. A finalidade é que qualquer pessoa 
consiga criar, desenvolver e construir 
objetos com as próprias mãos, basean-
do-se em um ambiente de colaboração 
e cooperação. 

 A gestora da escola, Silvia Barros, 
explicou como o Dia Maker vai poten-
cializar o aprendizado dos alunos. “Essa 
atividade vai impulsionar bastante o 
aprendizado em sala de aula, onde te-
mos o diferencial de realizar várias ofi-
cinas, assim o aluno pode se conhecer 
melhor, além de descobrir o seu talen-
to, no qual deve trilhar e aperfeiçoar”, 
destacou.

A ação foi desenvolvida pelo Clube de 
Letramento em Programação e Robóti-

ca (Procurumim) da Gerência de Tecno-
logia Educacional (GTE). A professora Re-
jiane Cardoso, responsável pelo Centro 
de Tecnologia da Escola (CTE), coorde-
nou a iniciativa.

“Os nossos alunos precisam ocupar 
sua mente com ideias criativas, e nesta 
tarde, estamos desenvolvendo produ-
tos, artefatos e oficinas que ajudarão os 
alunos a se tornarem mais disciplinados 
e participativos na escola, além de dar-
mos a oportunidade de mostrar o que 
sabem fazer. Toda a escola está envolvi-
da, então isso melhora o rendimento da 

nossa unidade no âmbito social e edu-
cacional”, enfatizou.

Atividades
Entre as ações, houve a mostra de 

artefatos criados pelos estudantes 
do Procurumim; concurso do Robô 
Maker; e oficinas “mão na massa”, que 
consistiu na confecção de sandálias e 
artesanato com sucatas, além de jo-
gos de tabuleiro, programação, paper 
kraft e dança.

 A iniciativa contou com o apoio de di-
versos parceiros, como a empresa Fab 

Lab Manaus; Instituto Cultural Brasil Es-
tados Unidos (Icbeu), que desenvolveu 
a oficina microbit; a empresa de tec-
nologia educacional, Kainos Maker, com 
oficinas de Impressora 3D; e o Centro 
de Educação Tecnológica do Amazonas 
(Cetam) com apresentações sobre reali-
dade virtual.

 A aluna Alicia Sofia, do 9° ano, gos-
tou bastante do Dia Maker. “Estamos 
nos sentindo importantes. Os profes-
sores estão nos ajudando a descobrir 
nossos talentos. É uma ideia muito 
boa”, frisou.

Conscientização

Mostra cultural sobre  ‘Dia da Consciência  
Negra’ é realizada em escolas da zona Leste

Foto: Divulgação/Semed

Foto: Eliton Santos/Semed
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Em alusão à Semana Municipal de 
Prevenção ao Diabetes, as Secreta-
rias Municipais de Educação (Semed) 
e Saúde (Semsa), realizaram, na tercei-
ra semana de novembro, o Dia “D” de 
Combate ao Diabetes, na escola Maria 
Madalena Corrêa, no bairro Vila da Pra-
ta, zona Oeste. A ação visou orientar e 
estimular o debate acerca da prevenção 
à doença, com foco em atividades e ofi-
cinas práticas. 

Esta ação faz parte do programa “Mi-
nha Escola Saudável”, que desenvolve 
um trabalho multidisciplinar contínuo, 
buscando a mudança de comporta-
mento relacionada aos hábitos alimen-
tares e estilo de vida saudáveis, além de 
proporcionar a prevenção e controle 
epidemiológico da diabetes e obesida-
de nas escolas.

O secretário municipal de Educação, 
Pauderney Avelino, enfatizou a preocu-
pação da atual gestão em proporcionar 
uma alimentação saudável aos alunos.

“Na gestão do prefeito David Almeida 
nós damos ênfase a esses programas, 
porque entendemos que a saúde co-
meça com a alimentação saudável, por 
isso tenho bastante preocupação com 
a merenda escolar. Este Dia ‘D’ é um tra-
balho desenvolvido em parceria com a 

Semsa, sendo muito importante para a 
prevenção do diabetes em nossos alu-
nos”, frisou.

A doutora Ana Lúcia Raman, repre-
sentante da Semsa, destacou que essa 
parceria entre as duas secretarias gerou 
um resultado bastante positivo para a 
rede municipal de ensino.

“Semsa e Semed são parceiras, por 
isso, precisamos desenvolver nas crian-
ças o entendimento sobre a importân-

cia da alimentação saudável e das ativi-
dades físicas, para que se mantenham 
longe dos maus hábitos. Como o secre-
tário Pauderney ressaltou, isso começa 
com a alimentação saudável, e a cons-
cientização dos pais, professores e pro-
fissionais da saúde”, comentou.

A escola anfitriã deste evento atende 
a educação infantil dos 1º e 2° períodos, 
além do ensino fundamental do 1° ao 
5° ano. A gestora da unidade de ensi-

no, professora Débora Cunha, informou 
como essa ação é relevante para as 
ações da escola. “É uma imensa satisfa-
ção ter esse projeto na escola, porque 
vem complementar com o currículo es-
colar, para conseguir, realmente, fazer 
com que as crianças melhorem seus 
hábitos alimentares”, pontuou.

Atividades
Na ocasião, houve a realização de 

oficinas nas salas de aula com terapias 
integrativas nas modalidades de reiki e 
auriculoterapia. Na quadra da escola, fo-
ram organizados estandes com a temá-
tica sobre o quantitativo de açúcar e sal 
nos alimentos; alimentação saudável; 
psicologia voltada às práticas alimenta-
res; e circuitos dinâmicos com ativida-
des físicas.

Histórico
O dia 14 de novembro é o Dia Na-

cional do Combate ao Diabetes, que 
possui o intuito de prevenir e contro-
lar a doença, por meio da alimentação 
e promovendo a prática de atividades 
físicas. Em Manaus, a semana municipal 
de prevenção a essa doença nas esco-
las tem base na Lei nº 2.443, de 29 de 
maio de 2019, e no decreto nº 4.827, de 
18 de maio de 2020.

Prevenção

Semed realiza Dia ‘D’ de Combate ao  
Diabetes na escola da zona Oeste

Foto: Eliton Santos/Semed

Repórter: Paulo Rogério/Semed 

A Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) realizou, na segunda quinzena 
do mês, a 1ª Feira dos Descritores de 
Matemática, que envolveu 28 alunos do 
5º ano do ensino fundamental, da Es-
cola Municipal Vila da Felicidade, bairro 
Mauazinho, zona Leste. Eles vão parti-
cipar da prova do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb), no 
dia 7 de dezembro. A unidade de ensino 
funciona em tempo integral com edu-
cação integral, e possui 165 alunos do 1º 
ao 5º ano, e é coordenada pela Divisão 
Distrital Zonal (DDZ) Leste 1.

Para o diretor da escola, Francisco Sal-
les Cunha, o evento foi totalmente sa-
tisfatório, sendo constatado que os alu-
nos conseguiram aprender. Isso mostra 
boas expectativas para um bom desem-
penho na prova.

“O evento foi excelente, pelos resulta-
dos alcançados durante a programação e 
no dia do evento. Estamos cientes de que 
o conhecimento é um processo, e sabe-
mos que durante a preparação dos ma-
teriais para a apresentação, os alunos es-
tavam aprendendo de forma prática. Toda 
a escola se uniu para esta feira e a equipe 

entende que o sucesso de um é o suces-
so de todos, no aprendizado”, comentou.

Há 15 anos na escola, a professora do 
5º ano, Sandra Felicíssimo, uma das co-
ordenadoras da feira, ficou satisfeita com 

os resultados demonstrados pelos alu-
nos. Para ela, é um momento que deixa 
muita esperança na realização da prova.

“Os alunos foram além das expectativas, 
pois a grande maioria adquiriu conheci-

mentos e habilidades, necessários para 
os descritores selecionados. Foi também 
percebido, de maneira muito clara, o do-
mínio dos mesmos, ao explicar aos visi-
tantes o que foi determinado”, citou.

Além disso, a unidade escolar realiza 
com os alunos um projeto de leitura, 
em que todos são incentivados a ler os 
mais variados tipos de gêneros textuais 
encontrados na biblioteca. Com isso, 
desperta-se o gosto pela leitura, sendo 
fundamental para obterem sucesso na 
aprendizagem da língua portuguesa.

Ações
Ao longo do ano letivo, a equipe pe-

dagógica realizou algumas ações, para 
capacitar e preparar os alunos, como 
simulados on-line e escritos, gincanas, 
oficinas de descritores, e agora, com o 
encerramento da feira. Dessa forma, os 
estudantes tiveram a oportunidade de 
socializar conhecimento e aprendiza-
gem adquiridos de forma prática.

As atividades começaram neste ano, 
no retorno do ensino presencial, em 
virtude de terem ficado fora da sala de 
aula no ano passado.

Preparação

Semed realiza a 1ª Feira dos Descritores de 
Matemática na escola Vila da Felicidade

Foto: Divulgação/Semed



    Novembro/2021     7

Repórter: Andrew Ericles/Semed 

A professora Maria Raquel Souza, da 
Secretaria Municipal de Educação (Se-
med), conquistou, no fim do mês de 
novembro, o terceiro lugar do prêmio 
“Experiências transformadoras em edu-
cação pública na Amazônia”, promovido 
pela Fundação Amazonas Sustentável 
(FAS), em parceria com o Instituto Uni-
banco. A cerimônia de premiação ocor-
reu de modo on-line e foi transmitida 
pelo canal do YouTube Fas Amazonia.

O prêmio tem como objetivo impul-
sionar e garantir a visibilidade às solu-
ções de melhoria da educação pública 
na Amazônia, em decorrência das inú-
meras dificuldades enfrentadas pelas 
populações da região.

A professora premiada, que integra a 
equipe da creche municipal Magdalena 
Arce Daou, localizada no bairro Santa 
Luzia, zona Sul, responsável por atender 
220 crianças de 1 a 3 anos, desenvolveu 
o projeto “Quinta Literária: Leitores de 
Fraldas no Contexto das Aulas Remo-
tas”. A ação teve por objetivo implantar 
práticas de leitura de maneira lúdica e 
criativa no contexto da primeiríssima 
infância, bem como envolver toda a co-
munidade escolar.

“Estou muito contente de poder re-
presentar a creche Magdalena Daou 
neste certame. Além de mostrar a po-
tência criativa da creche em contextos 
educativos, que promovem a autono-
mia das crianças e de suas famílias no 
incentivo e promoção do incentivo à 
leitura. Incentivar o caráter pedagógi-
co atrelado ao protagonismo dessas 
famílias neste processo é bastante gra-

tificante para o educador das infâncias”, 
destacou.

O projeto é uma readaptação de 
outra iniciativa educacional, que fun-
cionava antes da pandemia, conforme 
explicou a gestora da creche, Jucilene 
Seixas, que também destacou a impor-
tância para o aprendizado das crianças.

“Essa iniciativa complementou a um 
projeto macro que nossa creche de-

senvolvia em período regular de aten-
dimento às crianças. É um projeto 
relevante, que serve de incentivo ao 
gosto pela leitura desde a creche, cuja 
intenção é o desenvolvimento pleno de 
nossos bebês e crianças”, comentou a 
gestora.

Concurso
A iniciativa reuniu 101 projetos de to-

dos os Estados da Amazônia brasileira. 
Participaram da final, seis iniciativas 
educacionais. Os três melhores proje-
tos receberam prêmios de incentivo 
nos valores de R$ 3 mil; R$ 2 mil e R$ 1 
mil, para o primeiro, segundo e terceiro 
colocados, respectivamente.

Além da premiação, todas as seis 
iniciativas finalistas terão espaço nos 
sites da FAS e do Instituto Unibanco, 
bem como serão divulgadas na Pla-
taforma de Soluções Sustentáveis da 
Rede de Soluções para o Desenvolvi-
mento Sustentável da Amazônia (SDSN 
Amazônia). Este momento de reco-
nhecimento está alinhado aos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda 2030, estabelecidos 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU).

Semed anuncia resultado de chamada pública 
da agricultura familiar para alimentação escolar

Reconhecimento

Concurso sobre educação na Amazônia  
premia professora da rede municipal de ensino

Foto: Eliton Santos/Semed

Repórter: Paulo Rogério e Ricardo Ramos/Semed 

A Secretaria Municipal de Educação 
(Semed), divulgou, na segunda quinzena 
do mês, o resultado da chamada públi-
ca com a aprovação da Associação de 
Agricultores, Piscicultores e Agroindús-
tria de Polpa de Frutas da comunidade 
São Sebastião II, para o fornecimento 
dos gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para as escolas municipais. Os 
itens correspondem às exigências do 
Programa Nacional de Alimentação Es-
colar (Pnae), no prazo de 12 meses.

O fornecimento vai atender toda 
rede municipal de ensino com 36 itens 
que compõem o cardápio da merenda 
escolar até o final deste ano e o primei-
ro semestre do ano letivo de 2022.

A entrega dos envelopes aconteceu 
no período de 25 de outubro a 16 de 
novembro. A abertura foi realizada na 
quarta-feira, 17, com a participação de 
26 projetos, entre cooperativas e asso-
ciações que trabalham com agricultura 
familiar.

O presidente da Comissão da Chama-
da Pública e diretor de logística da In-
fralog da Semed, Mário Jorge de Paula, 
falou sobre a importância da chamada 
pública para a aquisição dos gêneros 
alimentícios.

“É um momento muito importante 
para toda a Semed e a Prefeitura de 
Manaus em geral, porque visa garantir a 
segurança alimentar das crianças, que 
é mais um avanço na gestão do pre-
feito David Almeida. Estamos fazendo 
essas aquisições para este final de ano 
e para o começo do exercício de 2022 
com a agricultura familiar e com todos 
esses agricultores. Além de fomentar a 
agricultura do município e territórios 

próximos, vai garantir uma alimentação 
muito mais saudável para toda nossa 
rede de ensino”, contou.

Para o presidente do Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE) do municí-
pio de Manaus, Marcus Libório, a en-
tidade acompanhou de perto a cha-
mada, para ter conhecimento sobre os 
novos fornecedores, que vão oferecer 
os itens para os alunos de toda rede 
de ensino.

“A finalidade do conselho é no senti-
do de acompanhar o processo, no que 
diz respeito aos gêneros alimentícios, 
que são parte da merenda escolar. 
São atribuições inerentes ao conselho, 
que é acompanhar e fiscalizar de for-
ma transparente todo esse processo. 
A alimentação saudável faz parte da 
merenda escolar, e é muito importan-
te no processo de ensino aprendiza-
gem”, concluiu

Com total de 57 membros, a Asso-
ciação de Agricultores, Piscicultores 
e Agroindústria de Polpa de Frutas da 
comunidade São Sebastião II já fornece 
os produtos da merenda escolar.

“A gente sabe do dia a dia do agri-
cultor e do produtor lá no campo e a 
necessidade que tem de escoar a pro-
dução e vender seus produtos. Nosso 
trabalho aqui na cidade é correr atrás 
de garantir isso. Eu fico muito conten-
te em saber que nossa associação foi 
contemplada e o objetivo será sempre 
esse, levar as merendas para as mesas 
das nossas escolas e assegurar o em-
prego e renda para as famílias desses 
agricultores”, salientou o presiden-
te da Associação, Josimar de Oliveira 
Peixoto.

Abastecimento

Foto: Alex Pazzuelo/Semed
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A Prefeitura de Manaus, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação 
(Semed), em parceria com a faculdade 
Santa Teresa, realizaram na última se-
mana, uma ação social com os alunos, 
professores e comunitários. A ativida-
de ocorreu na escola municipal Abílio 
Alencar, localizada no quilômetro 35, da 
rodovia AM 010, zona rural da capital 
amazonense.

O objetivo da ação, que contou com 
a participação de 211 alunos, foi de-
senvolver atividades práticas aliadas 
ao encontro científico promovido 
pela instituição de ensino superior 
junto aos servidores da Semed, pos-
sibilitando o atendimento da comuni-
dade escolar e a socialização de sa-
beres entre acadêmicos e alunos da 
rede municipal.

A chefe da Divisão Distrital Zonal 
(DDZ) Rural, Rosa Denize, participou 
do evento e falou da importância que 
o prefeito David Almeida e o secretá-
rio municipal de Educação, Pauderney 
Avelino, dão às parcerias que benefi-
ciam a educação municipal.

“Essa nova gestão realizou várias par-
cerias, como hoje nessa ação com a 
faculdade Santa Tereza, que estão tra-
zendo orientações sobre vários temas 
importantes. Tudo isso dá uma sequên-
cia no atendimento que sempre a Se-
med busca em prol dos nossos alunos, 

professores e também a comunidade”, 
comentou Rosa.

Durante a ação, os alunos participa-
ram de um circuito de atividades físicas 
e práticas esportivas com badminton, 
lutas, basquete, entre outras. Além dis-
so, os professores, comunitários e os 
alunos tiveram orientação nos cursos 
de Direito, com orientação ao combate 
à violência doméstica e direitos dos pa-
cientes oncológicos.

“Cada curso desenvolveu uma ativi-
dade específica com os alunos, como 
no curso de Pedagogia que está reali-
zando um trabalho com os professores 
de intervenção e atendimento, e o de 
Psicologia, que está fazendo um aten-
dimento individual com os alunos que 
têm necessidade ou querem conversar 
sobre algum assunto específico”, infor-
mou a coordenadora do curso de Pe-
dagogia, Juliana Coutinho Borges.

Repórter: Andrew Ericles/Semed

A Secretaria Municipal de Educação 
(Semed), realizou, na terceira semana 
de novembro, o encontro “Documen-
tação pedagógica: partilhas e diálogos 
docentes em creches”, que visou dia-
logar e socializar sobre as experiências 
dos professores das creches, a partir da 
pandemia da Covid-19 e do Guia de Arte. 
O evento ocorreu no auditório Deputa-
do Belarmino Lins, na Assembleia Legis-
lativa do Estado do Amazonas (Aleam), 
bairro Flores, zona Centro-Sul.

O momento de partilhas e diálogos foi 
a segunda etapa desse processo. A pri-
meira, que iniciou em agosto deste ano, 
ocorreu em cada Divisão Distrital Zonal 
(DDZ) com ações de produção escrita e 
exposição oral.

O secretário municipal de Educação, 
Pauderney Avelino, destacou como a 
documentação pedagógica auxiliará nas 
ações voltadas às creches de Manaus.

“Esse evento é muito importante para 
a gestão do prefeito David Almeida, por-
que reúne as observações e relatos dos 
professores do ensino infantil, sobre o 
que aconteceu durante a pandemia, que 
serão compilados e transformados em 

um documento, para que nós possamos 
tomar conhecimento do que aconte-
ceu e o que podemos fazer, para unir os 
olhares da família e professores, portan-
to é um trabalho para avaliarmos o pas-
sado e projetarmos o futuro”, enfatizou.

O subsecretário de gestão educacio-
nal, professor Carlos Guedelha, explicou 
como o documento pedagógico resul-

tará em impactos positivos para as ex-
periências pedagógicas da educação 
infantil.

“Os nossos professores compartilha-
ram as suas ações exitosas, porque en-
tendemos que esse instrumento é um 
registro para criarmos uma memória 
das atividades realizadas. É por meio 
dos registros que as histórias são guar-

dadas, onde ficará à disposição de de-
mais professores e pais. Com esse en-
contro, atingimos o nosso objetivo, que 
é fortalecer a todos, por intermédio da 
troca de experiências”, pontuou.

A gerente de creches da Semed, pro-
fessora Wissilene Brandão, comentou 
como essa partilha de experiências esti-
mulará as práticas educacionais.

“Com esse encontro, socializamos e 
promovemos a escrita de autoria inte-
lectual dos professores, a partir do olhar 
sobre as crianças. Assim, importa mui-
to apresentarmos para os demais pro-
fissionais das creches e acadêmicos as 
práticas sobre documentação pedagó-
gica, porque precisamos refletir sobre as 
necessidades individuais das crianças, 
voltadas para o seu desenvolvimento 
integral”, enfatizou.

Participantes
O encontro reuniu gestores das cre-

ches, professores, assessores, chefes 
das Divisões Distritais Zonais (DDZs), e 
acadêmicos. Todas as setes DDZs da Se-
med apresentaram seus relatos e per-
cepções. 

Diálogo

Prefeitura realiza encontro sobre experiências 
dos professores das creches municipais

Parceria

Prefeitura de Manaus e faculdade 
Santa Tereza realizam ação social
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