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O prefeito de Manaus, David Almeida, 
anunciou, durante a primeira semana de 
outubro, no evento “Valorização do Ser-
vidor”, o pagamento do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb) e o reajuste de 11,13% no 
salário dos servidores da Secretaria Mu-
nicipal de Educação (Semed). O anúncio 
foi feito para mais de 2,5 mil pessoas, no 
auditório do Studio 5, no Distrito Indus-
trial, zona Sul. 

“Nós vamos pagar a data-base, o re-
ajuste, todo o retroativo, de janeiro até 
2021. Vamos pagar para a educação a 
bonificação das escolas, as que alcan-
çarem os índices, o 14º e o 15º salários. 
Além das progressões, o que já estamos 
pagando, é um direito dos profissionais 
da educação. É isso que a administração 
pode fazer por vocês, servidores públi-
cos, para juntos fazermos o melhor por 
Manaus”, enfatizou o prefeito.

Reajuste
Com aporte de R$ 66 milhões para 

atender os mais de 15,5 mil funcionários 
da ativa que têm direito ao benefício, o 

reajuste de 10,94%, passará a contar nos 
vencimentos dos profissionais da edu-
cação, a partir de novembro de 2021, 
sendo composto por 2,05%, retroativo 
de janeiro a abril de 2021 e 8,89%, retro-
ativo a maio de 2021. A adequação atin-
girá também os servidores aposentados 
com direito a paridade. Os percentuais 
são baseados no Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), acumula-

do no período, relativo à data-base dos 
anos de 2019-2020 e 2020-2021. 

O secretário municipal de Educação, 
Pauderney Avelino, destacou que rece-
berão ainda mais benefícios aqueles que 
cumprirem as metas e ajudarem a ele-
var o padrão da educação em Manaus.

“Nós estaremos premiando as escolas 
que atingirem as metas de alfabetização 
dos nossos alunos, e eu tenho certeza 

que todos os nossos profissionais estão 
envolvidos para que possamos atingir 
as metas, para os alunos do 1º, 2º e 3º 
ano fundamental. Vamos também pre-
miar, sem nenhum atraso, aquelas esco-
las que atingirem a meta do Saeb (Sis-
tema de Avaliação da Educação Básica), 
do exame nacional, com 14º e algumas 
com 15º salário. Com esses parâmetros, 
estabelecidos a partir do ano que vem, o 
prefeito irá fazer o pagamento dos prê-
mios”, salientou Pauderney.

O profissional do magistério com 20 ho-
ras, em início de carreira, receberá acumu-
lado, até o fim do ano, o valor aproximado 
de R$ 2.300 e com 40 horas semanais, re-
ceberá o valor aproximado de R$ 4.600.

Para William Alencar, professor de 
língua portuguesa, da escola municipal 
Francisca Pereira, essa ação encerra um 
ciclo de muita expectativa entre os edu-
cadores do município.

“Depois de vários anos e administrações 
que passaram, vamos receber algo que é 
nosso por direito, mas que até então não 
nos tinham dado, que é o rateio da sobra 
do Fundeb. Muito obrigado pela atitude 
do prefeito David Almeida e do secretário 
Pauderney Avelino”, disse.

Repórter: Ricardo Ramos/Semed 

A Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) lançou, na terceira semana de 
outubro, no auditório da Prefeitura de 
Manaus, no bairro Compensa, zona Oeste, 
o Programa Segurança nas Escolas (Pro-
seg), com o objetivo de potencializar a se-
gurança nas 509 unidades escolas. A ação 
vai beneficiar os mais de 250 mil alunos 
da rede de ensino, além de professores, 
gestores e toda a comunidade escolar.

Entre as melhorias estão a moderniza-
ção do sistema de segurança, com o au-
mento das tipologias de A a D e número 
de postos de Agentes de Portaria (AGPs), 
passando de 18 para 145. Além da utiliza-
ção do aplicativo Sasi – Escola e Comuni-
dade Segura, que será usado pela comu-
nidade que vive no entorno das escolas e 
pelos servidores da Semed. 

Este programa contará com o apoio da 
Polícia Militar e Civil, Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP), Casa Militar, Secreta-

ria Municipal do Trabalho, Empreendedo-
rismo e Inovação (Semtepi) e o Centro de 
Controle da Cidade (CCC). 

O secretário municipal de Educação, 
Pauderney Avelino, informou que o Pro-

seg serve para alcançar diversas regiões 
da cidade e agradeceu ao prefeito David 
Almeida, por esta ação inédita.

“Esse trabalho novo e pioneiro da Pre-
feitura de Manaus foi criado para fazer 

frente e combater a criminalidade nas 
redondezas da escola. Queremos apro-
veitar a oportunidade para agradecer ao 
prefeito David Almeida por todo o apoio 
que tem nos dado, para executarmos 
programas desta proporção, esse em es-
pecial, que vai oportunizar um ambiente 
mais seguro e de mais tranquilidade para 
alcançarmos uma educação de qualida-
de nas nossas escolas”, pontuou.

Para o subsecretário de Infraestrutura 
e Logística (Infralog) da Semed, Marcelo 
Campbell, o programa é um resgate e 
cuidado com os alunos das escolas mu-
nicipais e com os colaboradores dessas 
unidades.

“Enfrentamos um grande problema de 
criminalidade na cidade, e a escola tem 
sido vítima desses problemas sociais. En-
tão o programa vem para dar mais segu-
rança aos alunos e aos professores, com 
um sistema de segurança integrado, re-
novado e aperfeiçoado”, destacou.

Semed lança Proseg para potencializar 
segurança nas escolas municipais

Prefeito anuncia pagamento do Fundeb e  
reajuste salarial para profissionais de Educação

Reajuste salarial 

Foto: Ruan Souza/Semcom 

PROSEG

Foto: Marcely Gomes/Semcom

ANO 1, N. 8, Manaus, outubro de 2021

EDUCAÇÃO
 @semed_manaus     /semed.manaus      falasemed@semed.manaus.am.gov.br



2     Outubro/2021

Repórter: Érica Marinho/Semed

Para dar transparência às informações 
referentes ao recurso federal destinado à 
rede municipal de ensino, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (Semed) lançou, na se-
gunda semana de outubro, o portal do Fun-
do de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb). O evento acon-
teceu no auditório da Prefeitura de Manaus, 
no bairro da Compensa, zona Oeste.

No portal, a sociedade terá acesso às 
receitas, despesas, aplicação do recurso 
por percentual, demonstrativos fi nancei-
ros mensais e ainda ao valor da remunera-
ção dos profi ssionais Semed, por meio de 
gráfi cos autoexplicativos e outras despe-
sas pagas com o recurso, conforme a lei 
nº 14.113/2020, que regulamenta o fundo.

O secretário municipal de Educação, 
Pauderney Avelino, falou sobre a impor-
tância em manter a transparência com o 
dinheiro público. 

“Somos responsáveis pela aplicação 
dos recursos e a sociedade representada 
por órgãos de controle externo, interno 
ou pela própria sociedade civil represen-
tam o rigor da fi scalização, e eu respeito 
e levo isso à sério. Precisamos ter muito 
cuidado com a despesa pública e aplica-
ção dos recursos para fazer os melhores 
investimentos, assim vamos garantir o 
melhor para a educação na nossa cida-

de”, enfatizou.
Para o titular da Secretaria Municipal de 

Finanças e Tecnologia da Informação (Se-
mef), Clécio Freire, a criação do portal é um 
momento histórico para o setor público.

“Esse não é um simples portal de 
transparência, é algo inédito criado por 
uma secretaria. O serviço público é feito 
para servir os nossos patrões, que é a so-
ciedade, o contribuinte que exerce esse 
papel, que paga impostos, que permite 
gerar recursos para que a gente possa 

investir na educação do município. Esse 
vai facilitar e fazer com que o povo te-
nha conhecimento do que é investido na 
educação pública de Manaus”, comentou.

O portal foi criado, também, por reco-
mendação 59ª Promotoria de Justiça de 
Defesa dos Direitos Humanos à Educa-
ção (Prodhed), do Ministério Público do 
Estado (MPE-AM), e em conformidade 
com a lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à 
Informação), que orienta todos os órgãos 
públicos a dar transparência ao seus des-

pesas e receitas.
A promotora em Defesa do Direito em 

Educação, Renata Cintrão, destacou a im-
portância em ter uma ferramenta prática 
de fi scalização.

“Hoje é um momento de comemo-
ração, já que esse trabalho está sendo 
desenvolvido há algum tempo e na pri-
meira apresentação do portal já fi camos 
muito satisfeitos com o que vimos. Nós 
do Ministério Público defendemos a so-
ciedade, então esse portal será usado 
para o benefício da educação do municí-
pio, onde sempre temos respostas posi-
tivas em entender a lei da melhor forma 
possível e, por isso, nós parabenizamos 
os criadores do portal”, afi rmou. 

Conselheiros
Durante o evento tomaram posse 30 

conselheiros do Fundeb, sendo 15 titula-
res e 15 suplentes. Os conselheiros têm 
a responsabilidade de fi scalizar e acom-
panhar os recursos do Fundeb investidos 
na rede municipal de ensino de Manaus.

“Nosso trabalho é acompanhar as ver-
bas do fundo e quanto mais transpa-
rência e fi scalização dos recursos que 
partem do poder público em prol da 
população, melhor. Nós atuamos nesse 
sentido, com uma formação democráti-
ca”, disse o conselheiro Ítalo Mendes.

Transparência

Portal do Fundeb é lançado pela Semed 
assegurando mais transparência

Fotos: Mário Oliveira/Fundo Manaus Solidária

Repórter: Érica Marinho/Semed

Para nortear o planejamento estraté-
gico da administração escolar, a Secre-
taria Municipal de Educação (Semed), 
lançou, na segunda semana de outubro, 
o Programa Gestão na Escola (Progesc), 
que também dará mais transparência 
à educação pública. O evento ocorreu 
no Casarão da Inovação Cassina, na rua 
Bernardo Ramos, Centro.

O Progesc, instituído pela portaria 
nº 0554/2021, de 21 de junho de 2021, 
é uma parceria com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), que 
vai oferecer capacitação aos servido-
res atuantes no programa. De acordo 
com o secretário da Educação, Pauder-
ney Avelino, a iniciativa é uma forma de 
apresentar quanto custa a atuação de 
cada escola.

“O Progesc é uma forma de mostrar 
ao contribuinte, de forma transparente, 
quanto custa uma escola, quanto custa 
os professores, os serviços terceiriza-
dos, a água, a energia, a internet, enfi m, 
tudo o que é necessário para que a es-
cola funcione com qualidade”, pontuou 
o secretário.

A Semed é a terceira maior rede pú-
blica municipal de educação básica do 

país, com mais de 500 unidades de en-
sino, 250 mil alunos e aproximadamente 
16 mil servidores. Segundo o subsecre-
tário de Administração e Finanças (SAF) 
da Semed, Lourival Praia, é necessário 
que haja informações individuais em 
um único programa.

“A Semed é uma rede muito grande 
e precisamos fazer uma gerência indi-

vidual, com custos unitários por escola. 
Nosso sistema atual possui informa-
ções pulverizadas e o Progesc permite 
que a gente monte todas essas infor-
mações em um sistema informatiza-
do integrado, em que todos consigam 
obter os indicadores orçamentários, fi -
nanceiros e pedagógicos em uma única 
plataforma”, pontuou.

Especialista da Educação do BID, 
Ximena Duenas Herrera, assim como 
outros membros do banco, participou 
do lançamento por meio de telecon-
ferência.

“Esse é um processo inovador para a 
cidade, nós só podemos parabenizar o 
prefeito David Almeida, e o secretário 
Pauderney, que vão usar esse recurso 
para investir e transformar os sistemas 
de custos da educação. Nós estamos à 
disposição da Semed e vamos trabalhar 
juntos o bem-estar das escolas de Ma-
naus”, afi rmou Ximena.

Progesc
O Progesc visa subsidiar o proces-

so de planejamento orçamentário e 
fi nanceiro da Semed, que possibilita 
informações internas gerenciais, para 
a medição dos resultados e desempe-
nhos da gestão educacional e fi nancei-
ra, além de melhorar o controle e mo-
nitoramento da aplicação dos recursos 
destinados às escolas. Permite, ainda, 
que o gestor de escola conheça todos 
os custos e despesas e defi na melhor 
as prioridades pedagógicas e opera-
cionais.

PROGESC

Secretário Pauderney Avelino lança Progesc 
para dar mais efi ciência à gestão escolar

Foto: Salomão Júnior/Semed
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JISS

Jogos esportivos da Semed têm mais de 
dois mil escritos na edição 2021

Repórter: Emerson Santos/Semed 

Os Jogos de Integração dos Servido-
res da Secretaria Municipal de Educação 
(Jiss) 2021, tiveram mais de 2 mil inscri-
ções. O objetivo dos jogos é oportunizar 
a socialização, a integração e estimular a 
prática esportiva entre os servidores da 
secretaria, por meio de modalidades es-
portivas coletivas e individuais. A abertu-
ra da competição foi realizada no fi m do 
mês de outubro, no anfi teatro do Parque 
Municipal do Mindu, zona Centro-Sul.

Estão envolvidos na ação, a subse-
cretaria de Gestão Educacional, a Divi-
são de Apoio à Gestão Escolar (Dage) e 
a coordenação de esportes da Semed. 
Durante a solenidade de abertura, o se-
cretário de educação, Pauderney Aveli-
no, desejou sucesso a todos os compe-
tidores e mencionou que a expectativa 
para o Jiss é muita positiva.

“Tenho certeza que esse trabalho vai 
dar grandes frutos e fi co feliz porque 
hoje estamos abrindo com muita festa 
os nossos jogos. E que venham as com-
petições, que vençam os melhores, mas 
vamos competir com lealdade, com dis-
ciplina e sucesso a todos”, disse.

O coordenador de Esportes da Semed, 
Ronaldo Barreto, comemora o número de 

inscritos. “Mais de 2 mil pessoas se inscre-
veram nesta edição. Isso é um número 
fantástico, porque a gente nunca teve uma 
participação tão grande assim, só no futsal 
adulto temos 21 equipes que vão competir, 
no tênis de mesa tivemos 85 inscrições. E 
isso em relação às outras edições é bas-
tante expressivo. Então a gente está muito 
feliz com a adesão e participação dos ser-
vidores”, explicou.

Um dos competidores da edição do 

Jogos de 2021 é o professor Júlio Mar-
ques, da Escola Municipal Ouvidor Sam-
paio, localizada no quilômetro 41 da ro-
dovia AM-010. O servidor, que durante 
a solenidade acendeu a pira olímpica, 
destacou que a atividade representa 
um gesto de valorização do servidor da 
rede municipal de ensino.

“Esses jogos são uma valorização dos 
servidores da Semed e também uma 
demonstração de que é importante cui-

dar da saúde. Nós, servidores, devemos 
cuidar do nosso bem-estar, além de in-
centivar a questão social, por meio des-
sa integração porque nossa atuação vai 
muito além do trabalho”, pontuou.

As disputas seguem até o fi nal de no-
vembro, com profi ssionais estatutários, 
temporários, e comissionados, além de 
colaboradores terceirizados ou estagiários, 

Modalidades
Os jogos serão realizados na Vila 

Olímpica de Manaus e Centros Esporti-
vos de Lazer (CEL) da prefeitura. 

A Vila Olímpica de Manaus e Centros 
Esportivos de Lazer (CEL) da Prefeitura 
são as sedes dessa competição, que en-
volve 11 modalidades, sendo as individu-
ais: badminton, dominó, natação, tênis 
de mesa, xadrez, corrida pedestre e ca-
minhada (individuais). As coletivas são o 
basquetebol 3×3, futebol society, futsal, 
queimada e vôlei de praia 4×4. Ambas na 
modalidade masculino e feminino. 

Os servidores classifi cados em 1º, 
2º e 3º lugares, recebem medalhas de 
ouro, prata e bronze, respectivamente. 
Já nas modalidades coletivas, os vence-
dores em 1º, 2º e 3º lugares, receberão 
troféus. 

Foto: Altemar Alcantara / Semcom
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Semed promove ‘Prêmio Servidor+’ para 
homenagear trabalhadores da educação

Repórter: Érica Marinho/Semed

A Secretaria Municipal de Educação 
(Semed), homenageou os trabalhadores 
da educação com o “Prêmio Servidor+”. 
O evento ocorreu na última semana de 
outubro, no auditório da Universidade 
Paulista (Unip), Parque 10, zona Centro-
-Sul. 

A cerimônia teve o objetivo de reco-
nhecer os servidores que, no exercício 
de suas funções específicas, desenvol-
veram ações relevantes e inovadoras, 
que proporcionaram a melhoria da ges-
tão pública municipal, favorecendo as-
sim celeridade dos processos, eficiência 
nos resultados, satisfação para os usuá-
rios e benefícios para a comunidade.  

O secretário municipal de Educação, 
Pauderney Avelino, destacou o valor que 
a gestão do prefeito David Almeida dá 
para a educação de Manaus. “A gestão 
do prefeito David Almeida reconhece o 
mérito daqueles que se comprometem 
e desenvolvem boas práticas na edu-
cação. Esse evento é prova disso e não 
vamos parar por aqui, vamos continuar 
premiando todos aqueles que mostra-
rem sempre esse diferencial”, garantiu 
Pauderney.

Aproximadamente 16 servidores, entre 
auxiliar de biblioteca, psicóloga, assesso-

res pedagógicos e técnicos, secretário 
escolar, assistentes administrativos, che-
fe de departamento, fonoaudióloga, for-
madora da Divisão de Desenvolvimento 
Profissional do Magistério (DDPM) e pre-
sidente do Conselho Municipal de Educa-
ção (CME) receberam a premiação.

Os participantes desenvolveram ati-
vidades nas unidades de ensino ou ad-
ministrativas da rede pública municipal. 
Todos os premiados receberam um no-

tebook e um certificado de reconheci-
mento pelo trabalho.

Para a assessora pedagógica e fono-
audióloga, Maria Pedrett, que atua no 
Complexo Municipal de Educação Espe-
cial (CMEE) André Vidal de Araújo, com 
o Programa de reabilitação auditiva para 
crianças surdas usuárias de Implante 
Coclear (PIC), o programa possibilita o 
suporte às crianças surdas, usuárias do 
implante, matriculadas nas escolas mu-

nicipais, com extensão do serviço à co-
munidade.

“Esse é um programa inovador, que 
atende todos os alunos matriculados na 
rede e que usam implante coclear, com 
isso a gente desmistifica que toda crian-
ça surda precisa usar libras. Isso vem ao 
encontro da nossa bandeira, que é a da 
inclusão. Nós acompanhamos todas as 
crianças que usam o dispositivo para 
que elas aprendam a se comunicar oral-
mente”, explicou a premiada.

Já a formadora da Gerência de Tec-
nologia Educacional (GTE), da Semed, 
Rosiele Guimarães, que criou o projeto 
“Site Gerador de Simulados”, que otimiza 
o trabalho e o tempo dos professores 
na realização de simulados, agradeceu 
o reconhecimento e a valorização dos 
professores pela atual gestão da educa-
ção municipal.

“É louvável a iniciativa dessa nova 
gestão da Semed e, com isso, a gente 
consegue ver muitos professores arre-
gaçarem as mangas e fazerem além do 
que é solicitado ou esperado do servi-
dor. Eu ando em muitas escolas e vejo 
o excelente trabalho que os professores 
desenvolvem, em busca de uma educa-
ção de qualidade para os seus alunos”, 
disse Rosiele.

Valorização

Acompanhamento

Foto: Cleomir Santos/Semed

Repórter: Paulo Rogério/Semed

A Secretaria Municipal de Educação 
(Semed), por meio da subsecretaria mu-
nicipal de Gestão Educacional (SSGE), 
realizou no fim do mês de outubro, o IV 
Painel Integrado da SSGE, no auditório 
do Parque Municipal do Mindu, bairro 
Parque 10, zona Centro-Sul. O objetivo 
do encontro era socializar ações, pro-
cedimentos, resultados dos indicadores 
trabalhados e propor intervenções que 
contemplem as metas não alcançadas 
pelos setores da Subsecretaria.

Os setores administrativos que fa-
zem parte da SSGE fizeram a apre-
sentação de seus trabalhos dentro da 
Semed, como a Gestão Integrada da 
Escola (GIDE), Divisão de Ensino Fun-
damental (DEF), Gerência de Educação 
Indígena (GEEI), Gerência de Educação 
de Jovens e Adultos (GEJA), Divisão de 
Educação Infantil (DEI) e Gerência de 
Creches (GEC).

Na oportunidade, foi apresentado 
um panorama de todas as ativida-
des que estão sendo desenvolvidas 
no que tange ao Plano Municipal de 
Educação (PME) e o Plano de Governo 
do município de Manaus e demais do-

cumentos oficiais que pautam o de-
senvolvimento da Educação Básica de 
Manaus.

O secretário de educação, Pauderney 
Avelino, afirmou que foi um momento 

de reflexão do trabalho realizado nos 
primeiros meses de sua administração, 
mas que serve até de parâmetro para 
outras Secretarias.

“Do início do ano até aqui nós esta-

mos consertando, agindo no sentido 
de reduzir os danos, mas nós estamos 
avançando. Temos o compromisso de 
fazer uma educação com qualidade, 
porque o tempo é relativamente cur-
to, nós não podemos desperdiçar. Nós 
não estamos medindo esforços para 
entregar na nossa gestão educacio-
nal tudo que for necessário para que 
possamos ter um bom desempenho”, 
disse.

O subsecretário de Gestão Educacio-
nal (SSGE), Dr. Carlos Guedelha, enalte-
ceu o esforço de todos os profissionais 
que trabalham nos diversos setores em 
prol da qualidade do processo de ensi-
no aprendizagem.

“Nós temos vários departamentos, 
temos as subsecretarias, as divisões, 
as gerências, as coordenações, em que 
essas diversas ramificações nos trazem 
uma riqueza muito grande. Em nosso 
tema do ano letivo, que ensina para 
nós, família e escola andam juntas na 
construção da educação em prol de 
uma Manaus melhor para se viver. Esse 
tema canaliza todas as nossas ações, as 
nossas metas para as quais temos esse 
compromisso”, concluiu.

SSGE realiza IV Painel Pedagógico na  
Secretaria Municipal de Educação

Fotos: Salomão Júnior/Semed
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Repórter: Érica Marinho/Semed 

Para avaliar as habilidades e compe-
tências desenvolvidas pelos estudantes 
nos componentes curriculares de língua 
portuguesa e matemática, a Secretaria 
Municipal de Educação (Semed) realizou, 
na primeira semana de outubro, a Avalia-
ção de Desempenho do Estudante (ADE), 
que envolveu alunos dos 1° ao 5° anos do 
ensino fundamental e do 1º ao 3º ano e 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) da 3ª 
e 4ª fases. 

A ADE é uma avaliação realizada nos 
moldes do Sistema de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb), prova nacional que 
compõe a nota do Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica (Ideb), que 
acontece no mês de novembro. A ação é 
coordenada pela Divisão de Avaliação e 
Monitoramento (DAM) da Semed. 

De acordo com o chefe da DAM, Anézio 
Mar, a ação é uma forma de verificar e 
contribuir com os avanços da aprendiza-
gem dos alunos da rede.

“Nós esperamos que essa avaliação 
contribua com o processo de ensino-
-aprendizagem das escolas e que seja 
uma ferramenta para os professores em 
sala de aula, nos processos de interven-
ção pedagógica e nos planos de ação. As 
avaliações também têm contribuído na 

criação de políticas públicas dentro da 
secretaria, isso tudo busca um avanço na 
qualidade de ensino, que é uma das prio-
ridades do prefeito David Almeida, e do 
secretário Pauderney Avelino”, afirmou 
Anézio.

Na escola municipal José Carlos Mar-
tins Mestrinho, no bairro Nossa Senho-

ra das Graças, zona Centro-Sul, mais de 
cem alunos do 4º e 5º anos fizeram a 
avaliação. A unidade atende 362 alunos e 
na turma do 5º ano, 29 alunos estiveram 
presentes, faltando apenas um. “Todos os 
alunos e familiares entenderam a pro-
posta da ADE, nesse período de prepa-
ração fizemos vários simulados com es-

tatísticas. Estamos preparados para essa 
avaliação, apenas um aluno faltou e aqui 
na escola a melhor turma será premiada 
com algum passeio”, explicou o professor 
Reinaldo Ferreira.

Já na escola municipal Waldir Garcia, no 
São Geraldo, zona Centro-Sul, que atende 
231 alunos do 1º ao 5º ano, comparece-
ram 76 alunos no primeiro dia. De acordo 
com a gestora da unidade, Lúcia Cortez, 
toda a equipe escolar, alunos e familiares 
são preparados para a avaliação e para 
todos os momentos da vida.

“Nós não preparamos as crianças ape-
nas para uma prova, mas para a vida, en-
tão a escola já tem a preocupação com 
essa intencionalidade pedagógica, que 
envolve também as famílias e toda a 
equipe escolar. Aqui existe um trabalho 
coletivo e compartilhado com a aprendi-
zagem das crianças, a avaliação é leva-
da a sério e garante o direito a todos de 
aprender”, ressaltou a diretora.

A aluna Katherine Fontaine, 11, do 5º 
ano, disse que não teve dificuldade em 
responder a avaliação. “Por ser um assun-
to que a gente já estudou bastante, achei 
muito fácil. Em português tive um pouco 
mais de dificuldade, mas já respondi às 
provas”, disse a aluna.

Cultura Maker

Semed Manaus e Icbeu realizam ‘Expedição 
Maker’ em escola da zona rural

Repórter: Andrew Ericles/Semed 

Com o objetivo de usar a tecnologia 
como um recurso que facilite as práticas 
educacionais, a Secretaria Municipal de 
Educação (Semed), realizou, em parceria 
com o Instituto Cultural Brasil Estados 
Unidos (Icbeu), na terceira semana de 
outubro, o projeto “Expedição Maker”.  A 
ação que consiste em ensinar a cultura 
maker, movimento de incentivo à cria-
ção no estilo “faça você mesmo”, ocor-
reu na escola municipal Professora Te-
reza Cordovil Guimarães, localizada no 
bairro Tarumã, zona rural.

A iniciativa envolveu professores, as-
sessores da Divisão Distrital Zonal (DDZ) 
Rural e alunos do turno vespertino que 
participaram de oficinas em cinco salas 
voltadas às áreas da inovação, susten-
tabilidade e tecnologia. Os estudantes 
conheceram a cultura maker, que pos-
sui como ideia central o “do it yourself”, 
que significa “faça você mesmo”, a fim 
de estimular a solução de problemas do 
cotidiano, por meio da proatividade e 
criatividade.

Para o chefe da Divisão de Gestão da 
Tecnologia da Informação (DGTI) da Se-
med, Tiago Pereira, essas oficinas são o 
momento de praticar ideias para esti-

mular o conhecimento e aprender sobre 
novos recursos tecnológicos.

 “Com essa ação em parceria com o 
Icbeu conseguimos proporcionar por 
meio de gadgets, que são equipamen-
tos eletrônicos, para os alunos fazerem 
o manuseio, como construir robôs, uti-
lizar ipads, tablets e demais softwares. 
Um momento para os alunos trabalha-

rem e conhecerem essa cultura. Além 
disso, estudos comprovam que a partir 
da prática é que se ganha mais conheci-
mento”, frisou.

 Os temas abordados nas oficinas fo-
ram: aldeia criativa, utilizando materiais 
eletrônicos; educação maker; horta 
automatizada construída com mate-
riais de baixo custo e recicláveis; lógica 

computacional; e iluminação com to-
que artesanal.

Beneficiados
Na oficina dos professores, houve a 

entrega simbólica de lembranças para 
celebrar essa parceria. A gestora da es-
cola responsável por atender 450 alunos 
do ensino fundamental I e II, professo-
ra Fernanda Freitas, acredita que ações 
como essa contribuem bastante na me-
lhoria do aprendizado dos alunos em 
sala de aula.

“Estou feliz e grata com essa ativida-
de, porque é importante implantarmos 
essa cultura maker, que tem como pila-
res criar, fazer, compartilhar e presente-
ar. Assim o aluno aprende a criar coisas 
novas que não fazem parte do seu dia a 
dia, como um robô, além de pensar di-
ferente e tentar solucionar problemas. 
Essa atividade só tem a agregar na edu-
cação dos nossos alunos”, enfatizou.

 A aluna Stefany Nascimento, 10 anos, 
do 4° ano, gostou de ter participado das 
oficinas.  “Essas oficinas foram muito le-
gais, e isso é importante para o nosso 
futuro, porque precisamos da tecnolo-
gia para o nosso aprendizado”, concluiu.

Avaliação

Semed realiza Avaliação de Desempenho do 
Estudante para potencializar a educação

Foto: Eliton Santos/Semed

Foto: Cleomir Santos/Semed
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Educadores da Secretaria Munici-
pal de Educação (Semed) receberam, 
na segunda semana de outubro, o Di-
ploma de Honra ao Mérito da Câmara 
Municipal de Manaus (CMM), na sede do 
Legislativo municipal, no Santo Antônio, 
zona Oeste. A solenidade foi realizada 
em alusão ao Dia do Professor. Os ho-
menageados foram indicados pelos ve-
readores Fransuá Matos, Professora Ja-
cqueline Pinheiro e Professor Samuel. A 
proposta foi aprovada por unanimidade 
pelos parlamentares da CMM.

O secretário municipal de Educação, 
Pauderney Avelino, agradeceu o empe-
nho dos professores na rede munici-
pal de ensino. “Preciso dizer o quanto 
vocês são importantes neste contexto 
da sociedade. O professor é constru-
tor de vidas. Quantas vezes vou a uma 
escola e me emociono com o carinho 
dos professores com seus alunos. Que-
ro prestar minha homenagem a todos 
os professores, que foram firmes e são 
importantes. Estou muito agradecido 
pelo trabalho que foi realizado ao lon-

go da vida, sobretudo nesta pandemia”, 
destacou.

Suporte
Este ano, a prefeitura beneficiou os 

professores com a implantação do Au-
xílio Conectividade, que destina R$ 70 

no contracheque para o educador con-
tratar um pacote de internet, além do 
anúncio do reajuste salarial de 11,13% 
com os pagamentos do retroativo.

O presidente da Comissão de Edu-
cação da CMM, vereador Fransuá Ma-
tos, parabenizou os homenageados e 

afirmou que a gestão David Almeida, 
em relação à educação, tem se mos-
trado atenciosa com o desenvolvi-
mento dos alunos e valorização dos 
professores.

“Devemos olhar a educação como 
engrenagem, mas o professor é o es-
sencial para que o processo funcione. 
O professor tem parte na formação do 
cidadão. Vejo que o prefeito David Al-
meida tem uma atenção especial para a 
educação e vejo na equipe do secretá-
rio Pauderney Avelino uma vontade de 
acertar, e o que estiver ao nosso alcan-
ce faremos o possível, nesta Casa Legis-
lativa, para ajudar no desenvolvimento 
da educação”, disse o parlamentar.

O assessor de Infraestrutura da Divi-
são Distrital Zonal (DDZ) Oeste, Alexan-
dre Maquiné, comentou como essa ini-
ciativa incentiva os professores da rede 
municipal de ensino.

“É louvável esse momento dedicado 
a cada um de nós, idealizado por essa 
Casa Legislativa e aqui, estamos repre-
sentando todos os nossos colegas, por-
que todos são merecedores”, destacou.

Homenagem

Professores da Semed são homenageados 
na Câmara Municipal de Manaus

Foto: Robervaldo Rocha/ CMM

Repórter: Andrew Ericles/Semed 

Para trabalhar a construção do 
aprendizado de modo diversificado, 
aprimorar as habilidades e competên-
cias dos estudantes, a Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semed), realizou, na 
última semana de outubro, a “I Estação 
Descritor: atitude, conhecimento e es-
tudos”. A finalidade foi proporcionar aos 
alunos do 5° e 9° anos, momentos para 
valorizar o conhecimento, conforme a 
perspectiva de saber e fazer dos estu-
dantes. A escola municipal Izabel Anga-
rita, localizada no bairro Japiim 2, zona 
Sul, foi a sede dessa atividade.

Em dois dias de atividades, a ação en-
volveu alunos do 5° ano de 18 escolas e 
do 9° ano de 9 escolas da Divisão Dis-
trital Zonal Sul. 

A chefe da DDZ Sul, professora Je-
cicleide Nascimento, destacou como 
o evento de caráter lúdico e dinâmi-
co visa incentivar o aprendizado dos 
alunos participantes em prol da prova 
do Saeb.

“Existe um trabalho de interação e 
harmonia entre as escolas, para que to-
dos possam buscar as melhores notas 
na avaliação. Estamos trabalhando o 
conhecimento e a proficiência do aluno 
em língua portuguesa e matemática, 
porque as outras variáveis da cons-
trução do Saeb, que compõem a nota 
do Ideb (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica), são trabalhadas em 
outro momento com gestores e peda-
gogos”, pontuou.

Conforme o gestor da escola anfi-
triã, José Cláudio, essa atividade con-
tribui para a socialização dos alunos. 
“Esse evento é de extrema importân-
cia, porque faz com que os alunos se 
preparem mais para o Saeb e também 
traz um aprendizado para os alunos no 
seu cotidiano escolar, além de ser uma 

competição salutar, onde, na verdade, 
todos os alunos participantes são ga-
nhadores, porque todos se esforçaram 
e fizeram o possível para estar aqui”, 
frisou.

Estações
Na quadra da escola, foram dispostas 

nove estações, que são estandes com-
postos por aplicadores, onde foram 
desenvolvidas atividades, problemas e 

dinâmicas. Em cada estação, as escolas 
participantes eram representadas por 
três alunos, que se revezavam e partici-
param de tarefas com conteúdo de ge-
ometria; charadas; variação linguística; 
resolução de problemas; relações entre 
textos; recursos expressivos e efeitos 
de sentido; aritmética; implicações do 
suporte e do gênero textual; tangran; 
procedimentos de leitura.

Participantes
A professora Samara Ribeiro, da es-

cola Professor José Wandemberg, lo-
calizada no Japiim 1, comentou como 
é realizado o trabalho em sala de aula 
antes desse evento. “Fizemos uma 
preparação com simulados desde as 
aulas no formato on-line e atividades 
lúdicas em sala de aula, e conforme 
solicitado, inscrevemos os alunos com 
melhores notas e desempenho”, des-
tacou.

Uma das representantes da escola 
Izabel Angarita, a aluna Ana Luiza, do 
5° ano, achou esta primeira etapa um 
sucesso. “É uma atividade muito legal, 
para despertar o nosso conhecimen-
to, e estou muito feliz em participar e 
representar a minha escola”, ressaltou.

Na ocasião, houve a premiação com 
medalha, troféu e lembranças aos alu-
nos destaques.

Conhecimento

Semed Manaus promove I Estação  
Descritor com alunos da DDZ Sul

Foto: Eliton Santos/Semed
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Repórter: Érica Marinho/Semed 

A Secretaria Municipal de Educação 
(Semed), em parceria com as empresas 
3M e Bayer, inaugurou, no fim do mês 
de outubro, a “Casinha de Livros” nas es-
colas municipais Frei Mário Monacelli de 
Grelo, na zona Leste; Áureo Nonato, na 
zona Norte; Canaã 2, localizada na co-
munidade Julião, zona rural ribeirinha.  A 
produção cultural das casinhas é desen-
volvida pela CEC Brasil. 

O objetivo do projeto é promover e 
ampliar a importância da leitura dentro 
do universo simbólico de comunidades 
e grupos sociais, formando leitores com 
consciência de leitura para o futuro, dis-
ponibilizando e possibilitando acesso a 
publicações que sejam objetos de dese-
jo, e de difícil acesso.

O secretário de Educação, Pauderney 
Avelino falou sobre a importância da es-
cola ter um espaço lúdico para o desen-
volvimento da leitura e aprendizagem.

“Toda ação que contribua para a edu-
cação de Manaus, que some com o tra-
balho realizado pela gestão do prefeito 
David Almeida, é muito bem-vinda. Esta-
mos bastante satisfeitos em inaugurar 
essas casinhas em nossas escolas, pois, 
é nesse espaço lúdico que as crianças 

terão conhecimento sobre a literatura 
infantil”, declarou o secretário.

Estrutura
As casinhas são compostas inteira-

mente por materiais recicláveis, além de 
mesas, cadeiras, teatro de fantoches e 
acervo com 500 livros. O acervo é varia-
do, com livros de contos de fada, fábulas, 
contos populares brasileiros, indígenas, 

africanos e infantojuvenis.
Além dos campeões de leitura, há 

obras que levantam discussões neces-
sárias à sociedade como o respeito às 
diferenças, empoderamento feminino 
e meio ambiente. Há também jogos de 
tabuleiro, livros em braile e áudio books.

De acordo com a coordenadora da 
CEC Brasil, Natália Rolim, todo o projeto 
é financiado pelas empresas 3M e Bayer. 

“A CEC Brasil realiza toda a produção de 
projetos que sejam vinculados à educa-
ção. A Bayer e a 3M são as patrocinadoras 
e nós realizamos a ação, são mais de dez 
casinhas espalhadas pelo Brasil e o nosso 
maior interesse é implantar mais casinhas 
como essas nas escolas”, falou Natália.

A escola Frei Mário Monacelli atende 
585 alunos com idades entre 4 e 15 anos, 
matriculados no ensino infantil e ensino 
fundamental do 1º ao 9º ano. A profes-
sora do 2º ano, Rosa Amélia da Silva, dis-
se que a casinha é um estímulo a mais 
para desenvolver a leitura nas crianças.

“Essa casinha vai desenvolver ainda 
mais o estímulo à leitura e à criatividade 
das crianças. Os meus alunos gostam 
muito das fábulas e tudo isso tem na 
casinha, que veio em um momento ne-
cessário”, mencionou a educadora.

Projeto
A atende à Lei nº 12.244, de 24 de maio 

de 2010, que estabelece a obrigatorieda-
de de haver uma biblioteca em institui-
ções de ensino de todo o país. O projeto 
também auxilia no processo educacio-
nal, na redução do analfabetismo e na 
formação de um público consumidor de 
cultura.

Semed e parceiros lançam ‘Desvendar Esporte’ 
para incentivar práticas desportivas

Leitura

Prefeitura e empresas nacionais inauguram 
‘Casinha de Livros’ em escolas da Semed

Foto: Eliton Santos/Semed

Repórter: Andrew Ericles/Semed 

Para estimular o aprendizado sobre as 
práticas esportivas e a importância da 
sustentabilidade, a Secretaria Municipal 
de Educação (Semed), lançou, na tercei-
ra semana de outubro, em parceria com 
a concessionária Águas de Manaus e o 
Instituto Incentivar, o projeto “Desven-
dar Esporte”, que será desenvolvido em 
sete escolas da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed). A solenidade ocor-
reu na sede administrativa da conces-
sionária na avenida André Araújo, bairro 
Aleixo, zona Centro-Sul.

O projeto tem o objetivo de transfor-
mar as escolas em oficinas de esporte 
e sustentabilidade nos próximos meses, 
por meio da criação dos próprios ma-
teriais com matérias-primas recicláveis 
como garrafas PET, pneus, sacolas plás-
ticas, papelão e roupas, que serão trans-
formadas em dardos, trampolins, arcos 
e outros equipamentos a fim de serem 
utilizados nas disputas esportivas.

As modalidades esportivas desenvol-
vidas serão o atletismo e a ginástica 
rítmica, em que cerca de 420 alunos, 
com idades entre 10 e 14 anos, do 5° 
ao 9° ano, estarão envolvidos. Todas as 
sete Divisões Distritais Zonais (DDZs) 
da Semed terão uma escola participan-

do dessa ação.
O diretor do Departamento Geral dos 

Distritos, Júnior Mar, destacou como essa 
iniciativa contribuirá para as ações da 
educação.

“A Prefeitura de Manaus tem um gran-
de privilégio em fazer essa parceria com 
a Águas de Manaus e com o Instituto 
Incentivar. Com esse projeto estamos 
levando esporte e sustentabilidade para 
sete escolas da nossa rede municipal de 

ensino, sendo algo muito bom, porque 
trabalhar com esportes faz bem para o 
corpo e a mente, além de ter um viés de 
sustentabilidade”, explicou.

Segundo o diretor-presidente da Águas 
de Manaus, Thiago Terada, as práticas es-
portivas são um recurso para incentivar 
as crianças.

“Visamos criar benefícios concretos 
para a rede municipal de educação, vis-
to que neste ano teve Olimpíadas, então 

trazer um projeto que ressalte a impor-
tância dos esportes na vida das crianças 
impulsiona a inovação. Por outro lado, 
quando as iniciativas pública e privada 
estão imbuídas no mesmo objetivo, de 
melhorar a vida do cidadão com a pres-
tação de serviços, conseguimos atingir 
metas maiores e melhores”, destacou.

Etapas
O projeto tem 12 meses de duração, di-

vididos nas seguintes etapas: treinamen-
to dos professores; seleção das escolas; 
avaliação; primeiro contato e “mãos à 
obra”, fase em que os alunos serão esti-
mulados, de maneira orientada, a organi-
zar equipes, formatos, regras e materiais. 
Por fim, o “ano esportivo” terminará em 
um festival de encerramento, que se as-
semelha aos jogos olímpicos com o in-
tuito de envolver as equipes de todas as 
escolas participantes, utilizando as ferra-
mentas construídas ao longo do projeto.

Projeto
O Desvendar Esporte acontece pela 

primeira vez em Manaus, sendo ideali-
zado pelo Instituto Incentivar, por meio 
da Lei Federal de Incentivo ao Esporte da 
Secretaria Especial de Esporte do Minis-
tério da Cidadania.

Parcerias

Foto: Marcely Gomes/Semcom
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Como parte das ações do Outubro Rosa, 
a Secretaria Municipal de Educação (Se-
med) realizou na primeira semana do mês, 
a palestra ‘Mulheres Salvem as Suas Ma-
mas’ de forma online pelo Youtube com o 
palestrante Dr. Gerson Antônio dos Santos 
Mourão, atual Diretor Presidente da FCE-
CON, Médico Ginecologista, Mastologista e 
Oncologista.

O objetivo principal é alertar as mulhe-
res e a sociedade sobre a prevenção e o 
diagnóstico precoce do câncer de mama. 
A campanha busca chamar a atenção da 
população e incentivar a realização dos 
exames preventivos, tais como: o autoe-
xame, para que a doença seja detectada 
o mais precocemente possível e que se 
busque atendimento médico quando per-
ceber um possível sintoma de câncer de 
mama.

O subsecretário municipal de Adminis-
tração e Finanças da Semed, Lourival Praia, 
destacou a importância do evento dentro 
do contexto de valorização da qualidade 
de vida do servidor.

“Nós podemos ver que na gestão do 
prefeito David Almeida, valorizar a vida dos 
nossos servidores é uma questão crucial. 
Com isso, sabemos da importância que 
o mês de outubro tem para trazer à tona 
esses cuidados que precisamos ter com a 
nossa saúde”, disse o subsecretário

A Chefe da Gerência de Desenvolvimen-
to do Servidor, Wânia Braga, comentou so-

bre as ações que a secretaria desenvolve 
em prol da saúde dos servidores.

“Todos os anos a secretaria de educação 
trabalha para a prevenção de saúde do 
servidor então nós já temos um plano de 
ação para trabalhar em melhorar a quali-
dade de vida. Com isso, devemos fazer par-
te desta campanha e estar imbuídos nesta 
causa que é muito nobre e que contribui 
muito para a disseminação de informação 
e de redução de casos no município e na 
nossa secretaria”, disse Wânia Braga.

Palestra
Durante a abordagem da temática, o Dr. 

Gerson Antônio ressaltou que a qualquer 

sinal das patologias a mulher deve pro-
curar  ajuda médica, porque o diagnósti-
co  precoce é determinante para realizar  
tratamento adequado para  evitar a morte 
de pessoas que venham a ter  câncer. “É 
importante saber que esses dois tipos de 
câncer têm cura se a pessoa for diagnos-
ticada no início da doença, mas para isso é 
necessário que a qualquer sinal a mulher 
procure um médico. É importante tam-
bém que a mulher conheça seu corpo e 
tenha o hábito de fazer o autoexame no 
caso do câncer de mama e fazer o preven-
tivo no caso do câncer de colo de útero 
ao menos uma vez por ano”, destacou o 
médico.

Repórter: Paulo Rogério/Semed 

A escola municipal José Sobreira do 
Nascimento, localizada na comunidade 
Nossa Senhora de Fátima, no Rio Negro, 
zona Ribeirinha, realizou na terceira se-
mana de outubro, a solenidade de for-
matura de 29 alunos do 5º e 16 alunos 
do 9º ano do ensino fundamental. A pro-
gramação contou com a presença das 
professoras, funcionários, pais, respon-
sáveis, representantes da Divisão Distri-
tal Zonal (DDZ) Rural.

A diretora Maria Ozenilda de Lima, dis-
se que a escola atende alunos na moda-
lidade da Educação Infantil, do 1º ao 9º 
ano e da Educação de Jovens e Adultos 
(Eja), mas ficou muito feliz ao ver a reali-
zação de todo um trabalho pedagógico 
com os alunos da zona Ribeirinha.

“Estou extremamente orgulhosa e emo-
cionada. Só de observar os olhos brilhan-
tes e emocionados de nossos alunos, pais 
e familiares, de proporcionar esses mo-
mentos. Mostrando sempre, que através 
da educação e conhecimento os mesmos 
podem chegar onde quiserem. É o maior 
objetivo alcançado que se pode ter. Eu e 
minha equipe realizamos esses momen-
tos únicos com muita satisfação.

Agradecimento
A agente de saúde na comunidade, 

Gerusa Farias da Silva, 40, mãe da alu-
na do 9º ano, Rafaela, Farias da Silva, 14, 
que mora na comunidade Nossa Senho-
ra de Fátima, ficou emocionada ao ver a 
formatura da sua filha, mas agradeceu 
a escola por fazer parte da vida escolar 
dos três filhos que passaram na escola.

“Hoje quero deixar meu agradecimen-
to a todos sem exceção. Meus dois filhos 
foram alfabetizados nessa escola. Na 

formatura eu me emocionei bastante, 
porque foi a escola, na qual meus filhos 
estudaram e ano que vem não faço mais 
parte desse grupo. Agradeço a diretora 
pela preocupação que tiveram, principal-
mente nesses dois últimos anos, porque 
não foi fácil com a questão da pandemia. 
Muito obrigado por tudo, pelo esforço, 
preocupação e paciência”, disse.

Orgulho
Para o aluno do 5º ano, Calebe da Silva 

Freitas, 11, foi um sacrifício muito grande, 
mas se diz com a missão cumprida de 
finalizar uma etapa importante dos seus 
estudos, mesmo com tantas dificuldades.

“Foi muito gratificante fazer parte des-
sa formatura. Foi uma vitória, em meio a 
tempos tão difíceis. Sinto-me muito fe-
liz em ter passado para a segunda etapa 
do ensino fundamental. Agradeço pela 
dedicação dos professores e servidores 
da escola José Sobreira do Nascimento”, 
completou.

A aluna do 9º ano, Rafaela Farias da Sil-
va, 14, agradeceu aos educadores e fun-
cionários da escola pela acolhida e ajuda 
em sua passagem na unidade de ensino. 
Ela afirmou que é algo que vai ficar mar-
cado para sempre em sua vida.

“A formatura representou uma grande 
vitória, pois passamos por várias etapas 
educacionais nos últimos anos com a 
pandemia. Tivemos que nos adaptar ao 
ensino remoto para estudar e aprender. 
Graças a Deus, deu tudo certo, e somos 
campeões de chegamos na última etapa 
do ensino fundamental. Estamos prepa-
rados para o ensino médio. Eu agradeço 
aos professores, meus pais e a Deus que 
nos ajudou a chegar até aqui”, concluiu.

Reconhecimento

Escola municipal José Sobreira do Nascimento 
realiza formatura dos alunos do 5º e 9º ano

Prevenção

Semed realiza palestra para  
servidores sobre ‘Outubro Rosa’
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