
A educação é um dos laços fortes de cooperação 
franco-amapaense. Um símbolo desta relação é a cria-
ção, em 2018, da Escola Estadual Professora Marly 
Maria e Souza da Silva, primeira unidade escolar de 
classes bilíngues (português e francês) em Macapá, 
projeto idealizado pelo Governo do Amapá em parce-
ria com a Embaixada da França no Brasil.

No dia 4 de julho, segundo e último dia de discus-
sões da XI Reunião da Comissão Mista de Cooperação 
Transfronteiriça (CMT), realizada no auditório do Se-

brae, em Macapá, no eixo educação e cultura, foi acor-
dado que os professores da escola bilíngue terão uma 
formação diferenciada este ano durante intercâmbio 
na Guiana Francesa.

A proposta foi apresentada pela secretária de Es-
tado da Educação, Goreth Sousa, e pelo coordenador 
geral de Formação Continuada do Rectorat, José Festá. 
Eles relataram sobre os avanços da oferta de ensino de 
língua francesa no Amapá e da língua portuguesa na 
França, bem como a formação para professores e a im-
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Governo do Amapá reafirma compromisso pela 
alfabetização de todas as crianças na idade certa

Garantir a alfabetização de todas as crianças ama-
paenses na idade certa é o compromisso assumido pelo 
Governo do Amapá através do Programa Criança Alfa-
betizada, que está entregando 88.246 mil kits pedagógi-
cos para estudantes das escolas públicas da rede estadual 
e municipal. 

A entrega dos materiais foi acompanhada pelo gover-
nador do Amapá, Waldez Góes, que destacou a impor-
tância de trabalhar a alfabetização na fase inicial para que 
os estudantes ingressem mais bem preparados no ensino 
médio. 

“Esse é um programa de Estado que envolveu diversos 
atores para fortalecer o conceito de educação integral, des-
de a educação básica até a formação superior. Trabalhar 
a alfabetização nessa fase inicial garante que essa criança 
não apresente deficiências de aprendizado quando chegar 
mais à frente”, afirmou Góes. 

O material que está sendo distribuído pela Secretaria 
de Estado de Educação (Seed) é composto por livros di-
dáticos para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamen-
tal e kits pedagógicos com instruções em sala de aula para 
professores dessas séries. Ao todo, são 80.931 kits para 
estudantes e 7.315 kits para professores. 

A secretária de Estado da Educação, Goreth Sousa, 
destacou que essa é mais etapa do Programa de Aprendi-
zagem do Amapá onde, além de práticas pedagógicas e de 
gestão a todas as escolas da rede estadual e dos 16 muni-
cípios, também garante incentivos fiscais, para reforçar a 
aprendizagem dos alunos matriculados do 1º ao 5º ano do 
ensino fundamental. 

“Desde que o programa foi lançado, já colocamos em 
prática uma série de iniciativas como a formação conti-
nuada para todos os gestores escolares, coordenadores 
pedagógicos e professores que atuam na alfabetização”, 

ressaltou a secretária. 
Nesta etapa, já receberam os kits as secretarias de Edu-

cação dos municípios de Macapá, Santana, Mazagão e 
Pracuúba. O secretário Municipal de Educação de Maza-
gão, Manoel Souza, comentou sobre a qualidade do ma-
terial, que leva para dentro da sala de aula conteúdos re-
gionalizados. A estimativa é que até o mês de agosto todos 
os municípios amapaenses estejam com o livro didático.

“Através desse programa os nossos alunos têm acesso a 
um material que está dentro da nossa realidade e da nossa 
literatura, foi uma iniciativa muito louvável do governo 
em tomar à frente nesse processo”, ressaltou Souza. 
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Mais de 15 mil kits escolares serão 
distribuídos a estudantes da rede estadual

A partir do dia 4 de agosto, o Governo do Amapá vai 
entregar 15.329 kits de materiais escolares que serão dis-
tribuídos a todos os estudantes matriculados no ensino 
médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e aos es-
tudantes do ensino médio regular da rede estadual que 
estão em situação de vulnerabilidade social.

Os kits estão armazenados na escola estadual Zolito 
de Jesus Nunes, em Macapá, e já estão sendo separados 
para serem repassados às escolas estaduais dos 16 muni-
cípios. Para a entrega, a direção de cada escola entrará em 
contato com os alunos e organizará um cronograma para 
entregar os kits, sem que haja aglomeração. A estimativa é 
que 58 unidade de ensino recebam o benefício, que aten-
derá 6.750 estudantes do ensino médio EJA, e 8.579 alu-
nos em vulnerabilidade social do ensino médio regular.

O objetivo é dar acesso, inclusão e permanência do 
aluno nos seus estudos. Os kits foram adquiridos com re-
cursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE).

Cada kit escolar contém:
3 cadernos universitários;
1 calculadora de bolso;

4 canetas esferográficas;
1 grafite;
1 lápis;
1 régua.
A secretária de Estado da Educação, Goreth Sousa, 

acompanhou nesta segunda-feira, 27, a organização dos 
materiais escolares e acrescentou que a entrega dos itens 
aos estudantes ajudará na aprendizagem em casa em tem-
po de pandemia.

“Assim eles podem acompanhar as aulas pela televisão, 
canal do YouTube, ou outras ferramentas e fazerem suas 
anotações e estudos sem preocupação em comprar o ma-
terial”, frisou a gestora.

Bernardo Picanço é diretor da escola estadual Ruth de 
Almeida Bezerra, localizada no bairro São Lázaro. A uni-
dade de ensino atende 76 estudantes do ensino médio da 
EJA. Para ele, os kits irão ajudar a aliviar o orçamento de 
várias famílias.

“Nossa comunidade é carente e os alunos da EJA, ge-
ralmente, são pessoas mais velhas que trabalham, têm 
família para sustentar e um orçamento fechado. Esses 76 
kits escolares ajudarão nossos alunos”, destacou.
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Aprendizagem em Casa: Governo e Alap oficializam 
programação educativa da rede pública de ensino
O Governo do Estado e a Assembleia Legislativa 

do Amapá (Alap) firmaram, no dia 22 de julho, par-
ceria para a transmissão de conteúdos audiovisuais 
pedagógicos por meio da TV Assembleia. Trata-se 
de uma TV educativa com programação destinada 
a estudantes durante o período de isolamento social 
devido à pandemia de covid-19.

Desde 15 de julho, o sinal é transmitido para a 
região metropolitana, que inclui Macapá, Santana e 
Mazagão, e a programação é veiculada de 8h às 12h e 
de 14h às 18h.

A ação busca garantir a continuidade do processo 
de aprendizagem dos estudantes com alternativas de 
ensino não presencial e, assim, reduzir os impactos da 
pandemia na educação pública.

De acordo com o presidente da Alap, deputado 
Kaká Barbosa, a TV Assembleia cumpre um papel 
importante em contribuir com o ensino de estudan-

tes de todo o estado. Ele acredita no surgimento de 
outros novos projetos voltados à educação no Amapá.

“Essa parceria é muito importante para a socieda-
de amapaense e, principalmente para os estudantes 
do nosso estado. Podemos, ainda, discutir novos pro-
jetos como o de revisão mensal dos alunos, mas te-
remos a oportunidade de seguir nessa programação, 
independentemente da pandemia se prolongar”, disse 
o presidente da Alap.

A transmissão das aulas pela TV Assembleia acon-
tece por meio do canal aberto – 57.2. Todas as aulas 
já foram produzidas e estão prontas a serem exibidas. 
Aproximadamente 76% dos estudantes do estado se-
rão alcançados.

De acordo com a secretária de Estado da Educa-
ção, Goreth Sousa, a parceria é mais um instrumento 
para que o ensino alcance o máximo de estudantes 
nesse período de pandemia. Ela defende que é impor-
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Programa Criança Alfabetizada entrega mais de 88 
mil kits pedagógicos às escolas de todo Amapá

O Governo do Estado 
iniciou no dia 20 de julho 
a entrega de 88.246 mil kits 
pedagógicos do Programa 
Criança Alfabetizada. A 
ação é coordenada pela Se-
cretaria de Estado de Educa-
ção (Seed).

O material é composto 
por livros didáticos para alu-
nos do 1º ao 5º ano do ensi-
no fundamental e kits peda-
gógicos com instruções em 
sala de aula para professo-
res dessas séries. Os kits são 
destinados a 555 escolas pú-
blicas da rede estadual e mu-
nicipal para contribuir com 
o objetivo do programa que 
é desenvolvido pelo Estado: 
alfabetizar todas as crianças 
amapaenses na idade certa.

As entregas iniciaram 
para as secretarias de Educação dos municípios de 
Macapá, Santana, Mazagão e Pracuúba, que irão bus-
car os materiais no Núcleo do Programa do Livro Di-
dático (Nuprolid) da Seed.

A expectativa do Programa Criança Alfabetizada 
é que em agosto todas as secretarias municipais de 
Educação estejam com os livros didáticos.

De acordo com a secretária de Estado da Educa-
ção, Goreth Sousa, mesmo diante do momento de 

tante manter ambientes de aprendizagem através de 
uma programação educativa.

“Estamos vivendo um momento desafiador para 
a educação pública no país, então precisávamos nos 
reinventar e buscar alternativas de oferecer aos es-
tudantes a oportunidade de seguir no processo de 
aprendizagem. Daí a importância dessa parceria com 
o poder legislativo e nós ficamos extremamente agra-
decidos por isso”, comentou.

Além da Tv Assembleia, atualmente, a Seed de-

senvolve o portal Aprendizagem em Casa (www.nte.
ap.gov.br/aprendizagememcasa), que reúne platafor-
mas como a Escola Virtual (E-Virtual), ambiente que 
integra o Sistema Integrado de Gestão da Educação 
(SigEduc), Escolas Conectadas, entre outras, disponi-
bilizando milhares de conteúdos e ferramentas edu-
cacionais para os estudantes amapaenses.

Para os estudantes que não possuem acesso à in-
ternet, a secretaria disponibilizou atividades pedagó-
gicas não presenciais distribuídos pelas escolas.
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pandemia, o governo investiu no regime de colabora-
ção com os municípios buscando a melhoria do ensi-
no em todas as escolas do Amapá.

“É importante destacar que o governo do Estado 
está investindo no regime de colaboração, porque o 
objetivo é alfabetizar todas as crianças amapaenses na 
idade certa, sejam elas de escolas estaduais ou mu-
nicipais. E a Seed está organizada para atingir essa 
meta”, pontuou Goreth Sousa.

Para organizar a entrega dos kits pedagógicos, fo-
ram montadas várias equipes com técnicos da Seed e 
representantes da União dos Estudantes Secundaris-
tas do Amapá (Uecsa).

“Estamos cumprindo nosso papel em apoio aos es-
tudantes que serão beneficiados com esses materiais 
didáticos que, com toda certeza, será um divisor de 
águas na educação do Amapá”, disse o presidente da 
Uecsa, Renan Santos.

Programa Criança Alfabetizada
A iniciativa é a segunda etapa do Programa de 

Aprendizagem do Amapá que tem desenvolvido no-
vas práticas pedagógicas e de gestão a todas as esco-
las das redes estadual e dos 16 municípios, aliadas a 
incentivos fiscais, para reforçar a aprendizagem das 
crianças matriculadas no 1 º e 2º ano do ensino fun-
damental.

Os professores que lidam diretamente no processo 
de ensino-aprendizagem do ciclo da alfabetização re-
cebem formação continuada. Todas as diretrizes des-
se programa estão em conformidade com o que está 
estabelecido no Referencial Curricular Amapaense e 
na Base Nacional Comum Curricular.

Segundo a coordenadora do Criança Alfabetiza-
da, Cláudia Silva, as formações auxiliam no aprimo-
ramento da prática da sala aula, oferecendo além de 
metodologias ativas, elaboração de rotinas didáticas 
que inclui o uso eficiente do material didático que 
está sendo distribuído.

“O kit pedagógico faz parte do processo formativo 
de professores. Uma equipe de formadores trabalha 
esse material dentro da proposta de rotina de sala de 
aula, oportunizando o desenvolvimento das aprendi-
zagens essenciais”, explicou Claúdia Silva.

Os professores, além da formação, recebem kits 
pedagógicos que irão auxiliar no planejamento de ati-
vidades que contemplem as habilidades a ser apreen-
didas e consolidadas pelos estudantes.

Utilizando esses materiais, o acompanhamento 
das atividades escolares presenciais e não presenciais, 
conforme a coordenadora ressaltou, serão implemen-
tadas pelas escolas na retomada das atividades escola-
res para o cumprimento do calendário letivo de 2020.
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Estudantes do Amapá contam com 
programação educativa pela TV Assembleia 
Desde 15 de julho, estudantes da rede estadual de 

ensino do Amapá contam com uma programação 
educativa diária exibida pela televisão, por meio do 
canal da TV Assembleia, das 8h às 12h e das 14h às 
18h. 

A implementação do projeto é parte das iniciativas 
da Secretaria de Estado Educação (Seed) para redu-
zir os impactos da pandemia na educação pública e 
oferecer aos estudantes alternativas de aprendizagem 
não presencial. 

A iniciativa é resultado de uma parceria entre Es-
tado e Assembleia Legislativa (Alap) com o projeto 
Vamos Aprender, que disponibiliza, gratuitamente, 
programas educativos para redes de ensino com con-
teúdo dirigido a estudantes de todas as etapas da edu-
cação básica: Educação Infantil, anos iniciais e finais 
do Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

O conteúdo oferecido é resultado de parceria de 
várias instituições, como Canal Futura, Khan Acade-
my, MultiRio, entre outras, que disponibilizaram gra-
tuitamente seus materiais pedagógicos. 

No total, são 320 programas pedagógicos dispo-

níveis, que envolvem desde vídeos interativos, com 
conteúdo didático e exercícios, até textos e orienta-
ções. Todas as áreas de conhecimento são contempla-
das no conteúdo. 

“A utilização da TV oportunizará o acesso aos con-
teúdos e atividades educativas pela TV a milhares de 
estudantes amapaenses. A estratégia vem somar às já 
lançadas pela Secretaria de Educação diante do cená-
rio de pandemia provocado pelo novo coronavírus, 
o que fez com que as aulas presenciais fossem sus-
pensas”, reforçou a secretária de Educação do Amapá, 
Goreth Sousa. 

A programação exibida pelo canal da TV Assem-
bleia (57.2) terá duração de 8 horas diárias, divididas 
por etapas da educação básica, da seguinte forma: 

8h às 10h - Ensino Médio;
10h às 12h - Ensino Fundamental II;
14h às 16h - Educação Infantil;
16h às 18h - Ensino Fundamental I.
Vamos Aprender
O programa Vamos Aprender foi desenvolvido pela 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educa-
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Governo do Amapá disponibiliza a estudantes 
em casa kits de atividades pedagógicas

Com as dificuldades impostas 
pela pandemia de coronavírus, a 
rede estadual de educação teve que 
fazer adaptações para continuar 
levando o ensino aos seus estudan-
tes. Para isto, a Secretaria de Esta-
do da Educação (Seed) coordena 
a adaptação de métodos digitais 
pelas escolas, que também dispo-
nibilizam aos alunos os materiais 
impressos.

As escolas Mário Quirino, lo-
calizada na zona sul da capital, e 
Maria Iraci Tavares, localizada no 
município de Ferreira Gomes, re-
alizaram ações de entrega dos kits 
com atividades pedagógicas aos 
seus estudantes. 

O objetivo dessas ações realizadas é incentivar os 
estudantes a continuar exercitando suas atividades 
em casa, e atender necessidades de quem enfrenta di-
ficuldades para o acesso durante esse período de sus-
penção das aulas por conta da pandemia.

A aluna Beatriz Leite, 18 anos, que cursa o segun-
do ano do ensino médio na escola Mário Quirino, 
teve seu kit de atividades entregue em casa. Ela falou 
da importância desse olhar com atenção para quem 
está com dificuldade ao acesso nesse momento.

“A escola disponibilizou apostila para alunos que 
não têm internet, têm dificuldades com acesso, e esse 

trabalho que a escola está tendo é muito importan-
te, essencial para os alunos. Nós não estamos sendo 
prejudicados porque temos uma atenção especial dos 
professores e da escola“, diz a aluna.

Os pais, que também são responsáveis por esse 
processo de ensino nesse momento, demonstram sa-
tisfação pelo apoio da escola, como no caso da dona 
de casa Shirlene Chagas, que é mãe da aluna Handrya 
Chagas, estudante da escola Mário Quirino.

“Essas estratégias de ensino elaboradas pela escola 
Mário Quirino são de total relevância para os alunos 
nesse momento. Atitudes são importantes para os es-

ção (Undime) e o Conselho Nacional dos Secretários 
de Educação (Consed), com apoio da Fundação Le-
mann, Fundação Roberto Marinho, do CIEB (Centro 
de Inovação para a Educação Brasileira) e da Unesco. 

Para o presidente da Assembleia Legislativa, de-
putado Kaká Barbosa, essa é mais uma iniciativa da 
Casa de Leis para amenizar os efeitos que o isolamen-

to social tem provocado em toda a população, em es-
pecial aos alunos da rede pública de ensino.

“Todas as ações que possam minimizar os impac-
tos da crise causada pela pandemia têm nosso apoio e 
a transmissão dessas aulas vai beneficiar diretamente 
milhares de estudantes amapaenses que agora podem 
retomar a rotina estudantil sem sair de casa”, resumiu. 
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Com mais de 100 videoaulas, canal da Central do Enem no 
YouTube garante preparação aos estudantes nas férias

O projeto Central do Enem, desenvolvido pela Se-
cretaria de Estado da Educação (Seed), continua dis-
ponibilizando videoaulas gravadas não só aos alunos 
da rede pública como também para qualquer pessoa 
em preparação para o Exame Nacional do Ensino 
médio (Enem) 2020. Só no Amapá, cerca de 7 mil es-
tudantes estão inscritos para prestar as provas. 

O canal no YouTube da Central do Enem já con-
ta com mais de 100 videoaulas com foco voltado ao 
exame. A iniciativa do Governo do Amapá é para ga-

rantir que os alunos não fiquem desassistidos, mesmo 
em período de isolamento social e suspensão das au-
las devido à pandemia da covid-19.  

“Tivemos que nos reestruturar e reorganizar a fim 
de conseguirmos atender nossos estudantes mesmo 
sem o fator presencial”, disse a coordenadora pedagó-
gica da Central, Arnanda Oliveira. 

Anualmente, no Amapá, centenas de alunos da Cen-
tral ingressam nas universidades públicas federal e esta-
dual, além de garantirem bolsas de estudos por meio do 

tudantes e para as medidas de proteção contra o ví-
rus”, disse a dona de casa.

Na escola de tempo integral Maria Iraci Tavares, 
localizada no município de Ferreira Gomes, as ativi-
dades impressas foram entregues em casa aos alunos, 
tendo em vista o reconhecimento da escola do proble-
ma na falta de acesso à internet no município.

O gestor da escola, Alcimar Barbosa, relatou que 
não mediu esforço para ajudar os estudantes neste 
momento.

“Nossos professores não mediram esforços na exe-
cução dos vídeos aulas, vídeo de atividades e em ne-

nhum planejamento que elaboramos, pelo contrário, 
muitos se desdobraram para que as atividades fossem 
produzidas e impressas para atender a necessidade de 
cada aluno em sua casa”, disse o diretor da escola.

Desde o mês de março a rede estadual de en-
sino teve suas atividades pedagógicas presenciais 
suspensas, devido o decreto estabelecido pelo 
governo do estado como forma de prevenção do 
contágio do coronavírus. Desde então, as ativida-
des pedagógicas comeram a ser reelaboradas pro-
curando formas de atender os alunos durante este 
período de isolamento.
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Programa Criança Alfabetizada avalia 
ações no primeiro semestre de 2020

O Programa Criança Alfabetizada fina-
lizou o primeiro semestre de 2020 com a 
realização de ações como webinário e ca-
pacitações online. Lançado em 2019, ele é 
desenvolvido pelo Governo do Amapá, em 
regime de colaboração com as prefeituras, 
para possibilitar ferramentas de alfabeti-
zação a todas as crianças na idade certa.

O programa repassa novas práticas peda-
gógicas e de gestão a todas as escolas da rede 
estadual e municipal, aliadas a incentivos fis-
cais, para reforçar a aprendizagem dos alu-
nos do 1º ao 2º ano do ensino fundamental.

Entre as ações desenvolvidas, está a ca-
pacitação de professores e coordenadores 
da linha de frente da aprendizagem que, 
desde março, receberam cursos presenciais 
e, com a suspensão das atividades devido à 
covid-19, online. A formação via web en-
volveu fóruns, palestras, seminários com a 
participação de colaboradores nacionais.

De acordo com a coordenadora do pro-
grama, Cláudia Silva, o encontro de ava-
liação visa planejar um segundo semestre 
ainda mais produtivo.

“O objetivo é realizar uma retomada as ações de 

planejamento, organização, capacitação, formação, 
participação, acompanhamento, engajamento, comu-
nicação e colaboração, avaliando inclusive a imple-

Enem nas intuições de ensino superior particular. 
O projeto conta com 23 docentes que estão divi-

didos nas áreas de Ciências Humanas e suas Tecno-
logias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Lin-
guagens, Códigos e suas Tecnologias; e Matemática e 
suas Tecnologias; além da Redação. 

Dicas 
Ainda durante as férias, professores disponibiliza-

rão dicas de assuntos que são previstos cair na prova. 
Cada vídeo possui entre 30 e 40 minutos e são publi-

cados nas terças, quartas e quintas-feiras. 

Central do Enem 
É um projeto do Governo do Amapá, coordenado 

pela da Secretaria de Estado da Educação (Seed), que 
funciona desde 2016 com o objetivo de atender estudan-
tes da 3ª série do ensino médio e 2ª etapa da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA/Ensino Médio), regularmente 
matriculados na rede estadual, além de alunos egressos. 
A eles é ofertado aulas extracurriculares, em contra tur-
no, que os auxiliarão na preparação para o Enem.
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Parceria entre Governo, Sesc Amapá e Cruz 
Vermelha destina kits de higiene bucal a estudantes

O Governo do Estado firmou parceria com o Ser-
viço Social do Comércio (Sesc/AP) e a Cruz Verme-
lha Brasileira para disponibilizar gratuitamente 120 
mil kits de higiene bucal aos estudantes da rede pú-
blica estadual de ensino.

A cerimônia de assinatura do termo de coopera-
ção técnica foi realizada no auditório do Sesc Centro, 
em 22 de junho, em um evento restrito, respeitando 
a regras de distanciamento para evitar aglomeração.

O evento contou com a participação da secretária 
de Estado da Educação, Goreth Sousa, e Eliezir Vi-
terbino, presidente da Fecomércio Amapá, represen-
tante do Sesc Amapá, e o presidente nacional da Cruz 
Vermelha Brasileira, Julio Cals.

“Essa parceria entre a Secretaria de Educação e a 
Cruz Vermelha é uma forma de mostrar a seriedade 
e eficiência do trabalho dos envolvidos, garantindo 
um olhar social aos estudantes que necessitam desse 
apoio”, relatou o presidente da Fecomércio Amapá.

Os kits de higiene bucal são disponibilizados para 
as crianças e jovens estudantes da rede estadual de 
ensino regularmente matriculados. A Secretaria de 

Educação (Seed) é a responsável em disponibilizar 
para a equipe do Sesc Amapá a listagem atualizada 
dos alunos.

A secretária Goreth Sousa relatou a satisfação da 
parceria com o Sesc Amapá e a Cruz Vermelha.

“Estou muito feliz pelo momento importante que 
a educação está vivendo no estado. Para a política 
educacional essa parceria é a forma de mostrar com-
promisso e atenção a todos os estudantes do nosso 
estado”, disse a secretária entusiasmada.

mentação do processo formativo online com profes-
sores alfabetizadores”, disse Cláudia Silva.

Quem participa das formações do programa já 
consegue imaginar os benefícios da qualificação, 
como conta a professora Heloiza Araújo, da Escola 
Estadual José Rodrigues Cordeiro, em Calçoene.

“A minha formação no magistério foi muito dis-
tante da realidade de uma sala de aula. Então, fazer 
uma formação com todo esse conhecimento sobre 
psicogênese da escrita e letramento, nos dá uma visão 
panorâmica da aprendizagem de nossos alunos. Vejo 
que fica mais fácil perceber a evolução de cada aluno”, 
comenta a professora.

Formação online
A necessidade de mudança expressiva na or-

ganização do trabalho trouxe desafios para a for-
mação dos educadores. Foi necessário se habitu-
ar às novas tecnologias para seguir com a meta 
de qualificação.

Além da elaboração de rotinas de atividades não 
presenciais para estudantes da educação infantil e ci-
clos de alfabetização disponibilizadas na plataforma 
Aprendizagem em Casa, todos os envolvidos com o 
programa, de forma colaborativa e integrada, trouxe-
ram inovação para contemplar as formações online dos 
professores.

“A mobilização e o engajamento realizadas pelos 
coordenadores municipais possibilitou o desenvolvi-
mento de competências profissionais para a prática 
de sala aula e trocas de experiência com professores 
alfabetizadores em todo o Estado”, finalizou Claudia.
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Iniciativas educacionais do Amapá são apresentadas 
em reunião virtual sobre colaboração na alfabetização

Em junho, o Governo do Amapá participou da 
1ª Reunião Técnica Virtual com os oito estados da 
Parceria pela Alfabetização em Regime de Colabo-
ração (Parc). Durante o encontro, foram compar-
tilhadas experiências para fortalecer o programa, 
principalmente neste momento de pandemia pela 
covid-19.

As discussões iniciaram com a apresentação 
dos programas do Amapá: Colabora Educação e 
o Criança Alfabetizada. A secretária de Educação, 
Goreth Sousa, destacou a linha do tempo de cada 

uma das iniciativas, pontuando a adesão dos 16 
municípios amapaenses ao regime de colaboração 
no estado.

“A adesão dos municípios do Amapá mostrou o 
quanto a estratégia é importante para o desenvol-
vimento da política educacional do nosso estado. 
Precisamos que todos os gestores estejam conecta-
dos e trabalhando em prol da alfabetização de nos-
sos estudantes”, destacou Goreth.

Em sua apresentação, a secretária reforçou ain-
da a atuação do governador Waldez Góes junto ao 



legislativo amapaense, aprovando leis que instituí-
ram o Prêmio Criança Alfabetizada, a Bolsa de In-
centivo para os professores formadores e a lei que 
prevê mudanças na arrecadação do ICMS para to-
dos os municípios, sendo parte do valor distribuí-
do com base nos índices de áreas como educação.

“O incremento proposto pelo programa Criança 
Alfabetizada busca possibilitar que os municípios 
desenvolvam ações necessárias para obter bons re-
sultados na Educação”, disse a secretária.

O encontro é uma realização da Fundação Le-

mann, Associação Bem Comum e Instituto Natura. 
Além do Amapá, houve ainda a socialização das 
experiências dos estados de Sergipe, Alagoas, Ma-
ranhão, Pernambuco, Espírito Santo e Piauí.

Participação também da vice-governadora do 
Ceará, Izolda Cela; o superintendente executivo 
da Seduc Sergipe, professor José Ricardo de San-
tana; o professor e pesquisador da Fundação Ge-
túlio Vargas/SP, Fernando Abrucio; e a executiva 
de Desenvolvimento da Educação de Pernambu-
co, Ana Selva.

Escola de Pesca de Santana recebe veículo 
para auxiliar nas atividades de campo

No início de junho, o Cen-
tro Integrado de Formação 
Profissional em Pesca e Aqui-
cultura do Amapá (Cifpa), 
no município de Santana, foi 
contemplado com uma van 
executiva. O veículo vai au-
xiliar gestores, professores e 
estudantes nas atividades pe-
dagógicas do Centro.

A aquisição do transporte 
se deu através de uma parce-
ria entre o Governo do Esta-
do e a Prefeitura de Santana, 
depois de pedidos realizados 
pela coordenação para um 
transporte que pudesse aju-
dar a escola a participar de 
eventos e exposições, consi-
derando a dificuldade de locomoção.

Para Everaldo Borges Matos, diretor do Cifpa, 
o veículo irá ajudar a escola a levar suas atividades 
para outras pessoas, auxiliando na locomoção dos 
estudantes.

“Com esse transporte vamos poder continuar 
ofertando cursos e oficinas em vários municípios 
do Amapá. Como a maioria dos cursos é da área 

ambiental, fazemos muitas aulas de campo e vi-
sitas técnicas, nos deslocamos bastante para par-
ticipar de eventos e exposições em todo estado’’, 
disse o diretor.

A entrega ocorreu em frente à sede da Prefei-
tura Municipal de Santana, com uma cerimônia 
para poucas pessoas, levando em consideração to-
dos os cuidados recomendados pelas autoridades 
de saúde, como o distanciamento devido e o uso 
de máscaras.

Macapá-AP, Julho de 2020.
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Plataforma gratuita oferece apoio 
emocional a educadores durante isolamento
Os professores do Estado contam com o suporte 

da Plataforma Digital Vivescer. Trata-se de um canal 
virtual livre e gratuito, onde os educadores têm acesso 
a suporte socioemocional durante a quarentena pro-
vocada pela covid-19. 

Para utilizar a ferramenta, basta acessar vivescer.
org.br e realizar o cadastro.

A plataforma vai oferecer aos professores ferra-
mentas de apoio socioemocional, por meio de cur-
sos divididos em jornadas de aprendizagem com foco 
no autocuidado; autoconhecimento; e nas mudanças 
práticas da educação.

Neste primeiro momento, serão disponibilizados 
aos professores, quatro cursos de formação, cada com 
32 horas de duração. Eles possuem o objetivo de auxi-
liar os profissionais a fortalecerem suas áreas mentais, 
físicas e sociais durante o isolamento social. Todos os 
cursos terão certificados na conclusão. 

O foco da Vivescer é o trabalho com ferramentas 
exclusivas que ajudem o professor a equilibrar sua 
mente, corpo, emoções e vincular-se ao seu propósito 
de vida, tendo em vista os problemas socioemocio-
nais vividos neste período.

Os cursos são autoinstrucionais e podem ser reali-
zados por professores de todas as etapas e modalida-
des de ensino.

A plataforma também oferece uma comunidade 
de suporte na qual os professores têm a oportunidade 
de trocar experiências profissionais e materiais edu-
cacionais, com educadores de todo Brasil.

As secretarias de educação de todo o Brasil podem 
disponibilizar aos seus professores a utilização da pla-
taforma para a utilização.

Plataforma Vivescer
A plataforma Vivescer existe desde 2018 e foi criada 

pelo Instituto Península. Ela  trabalha formando par-
cerias entre o Consed e as secretarias de educação de 
todo o Brasil. Na plataforma, estão disponíveis recur-
sos para o desenvolvimento da educação e do fortale-
cimento do ensino nas escolas públicas de todo o país

Instituto Península
O Instituto Península é uma organização social 

que trabalha no desenvolvimento de estudos e ferra-
mentas voltados para o campo da educação, cultura e 
esporte, sempre pensando em criar ações para ajudar 
os professores a desenvolverem seus campos de en-
sino, trabalhando métodos físicos, intelectuais, emo-
cionais e sociais. Para que os profissionais da educa-
ção estejam sempre preparados para o fortalecimento 
da educação em todo o Brasil.



Governo do Estado apresenta em palestra online 
dados da avaliação da educação básica no Amapá

O Governo do Amapá, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação (Seed), em parceria 
com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação 
da Universidade de Juíz de Fora (CAEd/UFJF), 
apresentou, em junho, os dados da avaliação da 
alfabetização realizada em 2019 pelo Sistema 
Permanente de Avaliação da Educação Básica 
do Estado do Amapá (Sispaeap).

A apresentação aconteceu por meio de um we-
binário – palestra online – que contou com a par-
ticipação de secretários municipais, coordenadores 
municipais e parceiros do programa Criança Al-
fabetizada, como a Fundação Lemann, o Instituto 
Natura, a Associação Bem Comum e a Undime 
Amapá, além de técnicos e especialistas do CAEd/UFJF.

De acordo com a secretária de estado da Educação, Go-
reth Sousa, as ações do regime de colaboração firmado entre 
o Governo do Estado e as Prefeituras dos 16 municípios são 
fundamentais para garantir os direitos de aprendizagem e de 
alfabetização na idade certa.

“A avaliação é um instrumento fundamental para o 
direcionamento das ações pedagógicas. A apropriação 
dos resultados possibilita tanto o acompanhamento do 
progresso dos estudantes quanto formulação de estraté-
gias para melhoria do desempenho e efetiva aprendiza-
gem dos estudantes”, disse a secretária.

O Regime de colaboração foi instituído com objetivo de 
viabilizar e fomentar a colaboração entre a rede estadual e as 
redes municipais de ensino, a partir do diálogo permanente e 
ações conjuntas voltadas ao fortalecimento da aprendizagem e 
à melhoria dos indicadores educacionais do Amapá.

Um dos parceiros da Seed, o CAEd/UFJF, realizou, em 
2019, a avaliação de Língua Portuguesa e Matemática com 
alunos do 2º ano do ensino fundamental, das redes estadual 
e municipais. Na rede estadual foram avaliados 3.186 estudan-
tes, correspondendo a uma taxa de participação de 84,1%; nas 
redes municipais a taxa de participação foi 82,5%, no total de 
6.793 estudantes avaliados.

Os dados apurados pelo sistema de avaliação serão dispo-
nibilizados para as secretarias municipais de Educação com 
opções de consulta “por município”, “por escola”, “por turma” e 

“por estudante”. Ainda, segundo a Seed, os indicadores educa-
cionais do estado do Amapá são desafiadores, no entanto, com 
as políticas educacionais implantadas em regime de colabora-
ção, a exemplo do Programa Criança Alfabetizada, é possível 
avançarmos para melhorar esses resultados.

Para a palestrante do webinário e representante do 
Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Universidade 
de Juíz de Fora (CAEd/UFJF), Drª Lina Kátia de Olivei-
ra, os dados poderão redimensionar planejamentos feitos 
para a educação do estado.

“Os dados dessa avaliação terão o objetivo de subsidiar 
políticas públicas para a educação básica e redimensionar 
o planejamento escolar. O Amapá tem tudo para melho-
rar a educação, porque o caminho foi traçado, agora é 
continuar trabalhando”, pontuou Kátia de Oliveira.

A implantação do Sistema Permanente de Avaliação 
da Educação Básica do Amapá – o Sispaeap – possibilita 
uma análise detalhada dos resultados da avaliação e com-
preensão dos indicadores educacionais.

Programa Criança Alfabetizada
O Regime de Colaboração da Educação do Estado do 

Amapá – Programa Criança Alfabetizada, foi instituído pela 
Lei nº 2.448, de 2 de dezembro de 2019, e uma das metas es-
tabelecidas no programa é alfabetizar 100% das crianças na 
idade certa. A estratégia para o fortalecimento da aprendiza-
gem contempla: Material Didático Complementar; Formação 
Continuada para os Profissionais da Educação; Cooperação e 
Incentivo aos Municípios; Monitoramento e Avaliação.

Macapá-AP, Julho de 2020.
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Consulta pública: 86% dos estudantes 
que responderam à pesquisa tiveram acesso 

ao ensino não-presencial
A Consulta Pública realizada pelo Governo do Estado 

no fim do mês de junho indicou que 86% dos estudantes 
da rede pública do Amapá tiveram acesso às atividades 
não-presenciais. Pais ou responsáveis e servidores públi-
cos da educação também opinaram e os resultados irão 
contribuir para a retomada das aulas presenciais.

De acordo com os dados da consulta, ao todo, foram 
17.467 contribuições, sendo 51% de pais e/ou responsá-
veis, 30% de estudante da rede estadual, 19% de servidor 
da rede estadual de ensino. Houve registro de contribui-
ções de todos os municípios do Amapá.

“É importante destacar a percepção dos estudan-
tes, pais e professores. A construção do plano de re-
tomada das atividades deve ser colaborativa e parti-
cipativa, considerando sempre os dados dos órgãos 
de saúde”, destacou Ryan Muller, coordenador da 
Educação Básica da Seed.

Ferramentas usadas
A consulta apontou, ainda, que as ferramentas di-

gitais mais usadas para auxiliar na educação durante a 
pandemia foram as redes sociais, como Instagram, Face-
book e WhatsApp, além do Google Classroom.

• 6.576 disseram usar o telefone celular
• 2.873 usaram o livro didático
• 2.006 o caderno pedagógico
• 1.350 o notebook
• 964 o computador
• 600 disseram não usar nenhum recurso

Dificuldades dos estudantes
• Para acompanhar os conteúdos: 48,16%
• Falta de internet: 32,51%
• Dificuldades de ter um ambiente de estudos: 32,89%
• Falta de comunicação com os professores: 29,99%
• Falta de computador/notebook para acompa-

nhar: 29,99%
• Falta de celular para acompanhar as atividades: 

14,90%
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• Falta de habilidade em acessar às atividades: 21,36%
• Falta de apoio familiar: 5,59%

Já para as famílias dos alunos:
• 41,07% disse que a falta de internet foi a dificuldade 

mais presente
• 20,87% não sabem como orientar os filhos na reso-

lução das atividades
• 15,23% disseram que as atividades não despertaram 

interesse.
Profissionais da Educação
Sobre terem participado de algum encontro virtual 

para planejamento e orientações pela equipe gestora da 
escola, 71% dos profissionais da educação responderam 
SIM, seguido de 24% que discordam e outros 5% que 
preferiram não responder.

A consulta questionou o educador sobre a utilização 
de alternativas para as atividades pedagógicas não-pre-
senciais e grande parte considera que buscar plataformas 
e ferramentas para melhorar seu trabalho é essencial.

Ainda, segundo aponta a consulta, a maioria dos pro-
fissionais de educação estão satisfeitos com a interação 
que o ambiente virtual de aprendizagem promove entre 
professores e alunos. E que tem sido possível atender os 
estudantes em suas dúvidas.

As informações coletadas irão subsidiar o Plano de 
Retomada das Atividades Presenciais. Para o retorno 
das aulas presenciais, os estudantes destacaram a impor-
tância do uso de álcool em gel; Equipamentos de Prote-
ção Individuais (EPI’s), medidor de temperatura digital; 
implantação de lavabos nas escolas; além de disponibili-
dade de internet e equipamentos tecnológicos.

Secretária de Estado da Educação
Maria Goreth da Silva e Sousa

Secretária Adjunta de Políticas de Educação
Neurizete Oliveira Nascimento

Secretária Adjunta de Apoio à Gestão
Keuliciane Moraes Baia

Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
Dannielson Thomptson de Souza Miranda

Chefe de Gabinete
Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira

Jornalismo
Wellington Costa
Caroline Mesquita
João Marcos Chaves
Valdeí Balieiro

Fotografia
Erich Macias
Pedro Gomes

Diagramação
Marcio Bezerra



‘Chegou em boa hora’, diz mãe de estudante 
que recebeu o Kit Merenda em Casa

Reunimos neste especial, matérias publicadas no portal da 
Secretaria de Educação, referentes as ações de distribuição 
do Kit Merenda em Casa, nos meses de abril, maio e junho.

O Governo do Amapá iniciou nesta segunda-feira, 
20, a distribuição do Kit Merenda em Casa – uma ces-
ta de 11 alimentos integrantes da merenda escolar que 
atenderá todos os 120 mil alunos da rede pública esta-
dual.

Assim, os estudantes poderão continuar mantendo 
a alimentação escolar mesmo durante a suspensão das 
aulas devido à pandemia de Covid-19. O Governo do 
Estado investiu R$ 6,2 milhões na aquisição dos ali-
mentos.

Mais de 970 toneladas de alimentos serão entregues 
para as famílias dos alunos até o dia 25 de abril. A dis-
tribuição acontece nas escolas e segue medidas de pre-
venção ao coronavírus. 

O programa beneficia mais de 800 alunos na Escola 

Estadual Ruth Bezerra, zona Norte de Macapá. Com 
filas controladas e obedecendo todas as normas de 
higiene e distanciamento entre as pessoas, os pais se 
identificam e, em seguida, recebem o kit.

A autônoma Amiris Soares, 37 anos, tem dois filhos 
no colégio. Chefe de família, ela considera que a con-
tribuição chegou em um momento importante e vai 
garantir mais alimentos na mesa.

“Todos os dias tento colocar comida na mesa, mas 
quando recebemos ajuda é sempre um alívio. O kit 
chegou em boa hora”, disse a autônoma.

Diarista e mãe de duas alunas do Ruth Bezerra, San-
dra Ramos, 37 anos, conta que o auxílio vai aliviar o 
orçamento da família.

 

ESPECIAL
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“Tenho filhas que precisam se alimentar todos os 
dias, por isso considero que essa ajuda veio em um 
momento ideal e alivia o orçamento de casa”, pontuou 
Sandra. 

De acordo com a secretária de Estado da Educação 
(Seed), Goreth Sousa, 100% da rede pública estadual 
de ensino será contemplada com o Kit Merenda em 
Casa. Ela reforça que é fundamental os pais ficarem 
atentos aos cronogramas da escola de seus filhos, che-
gar no horário e obedecer as normas de distanciamen-
to entre pessoas.

“É muito importante que todos os pais e responsá-
veis saibam que nem um filho, nem uma criança, jo-
vem ou adulto ficará sem seu kit merenda. Inclusive, se 
algum estudante, por algum motivo, não puder ir até a 
escola, nós iremos até a residência do aluno para fazer 
a entrega dos alimentos”, pontuou a secretária.

 
Como faço para receber o kit?
As escolas estão divulgando o cronograma de reti-

rada por meio das redes sociais e por telefone. Caso 
ainda não saiba o cronograma, entre em contato com 
a escola para verificar o dia e horário de receber o kit 
merenda em casa do estudante. O responsável deve ir 
no dia indicado da turma do aluno, no horário esta-
belecido, e levar  o documento oficial de identificação 
pessoal e do estudante.

Caso o responsável seja do grupo de risco, ele pode 
entregar seus documentos pessoais e do estudante para 
um parente fazer a retirada. É importante levar sua 
própria caneta para assinar o termo de recebimento do 
kit, evitando desta forma o manuseio de objeto de uso 
coletivo.

Kit Merenda em Casa
O Kit Merenda em Casa foi montado pelo Núcleo 

de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado da 
Educação (NAE/Seed) e nele consta: Açucar (1 kg), 
Arroz (2 kg), Feijão (1kg), Óleo (900 ml), Macarrão 
(500 gr), Sardinha (4 lt), Leite em pó (400 gr),  Biscoi-
to doce (400 gr), Biscoito Salgado (400 gr), Goiabada 
(500 gr) e Flocos de milho (1pc).
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Kit Merenda em Casa: Mais de 20 mil alunos são 
beneficiados em Santana

As distribuições do 
Kit Merenda em Casa, 
do Governo do Amapá, 
seguem nas escolas esta-
duais em todos os mu-
nicípios. Na quarta-feira, 
22 abril, o auxílio chegou 
em Santana, que contabi-
liza mais de 20 mil estu-
dantes beneficiados.

O benefício faz parte 
do plano de ação que dis-
ponibiliza alimentação a 
crianças e jovens da rede 
estadual de ensino du-
rante o período de isola-
mento social, principal 
medida de prevenção a 
Covid-19. Ao todo 120 
mil podem ser atendidos.

Com as aulas suspensas, a dona de casa Neuza Go-
mes conta estar preocupada com a alimentação dos 
dois filhos, matriculados na Escola de Tempo Integral 

Alberto Santos Dumont, no bairro Elesbão. Para ame-
nizar a crise, a família recebeu dois kits.

“A ajuda veio em boa hora, graças a Deus. O Gover-
no do Estado está mostrando que dá assistência para 
os estudantes. Isso é importante também para nós, as 
mães”, relatou, emocionada.

Outra família santanense beneficiada é da dona de 
casa Erinalva de Paula, 43 anos, que é mãe do aluno 
Ariel, 15 anos, que o 1° ano do ensino médio na Escola 
Estadual Barroso Tostes, localizada no bairro Central 
do município.

“O Kit Merenda em Casa vai ajudar bastante nes-
se momento. Essa entrega do governo é favorável para 
toda essa situação que vivemos. É necessário em mui-
tas casas por aí”, disse Erinalva.

O benefício é composto por itens da merenda esco-
lar dos estudantes, entre eles:

• Arroz (2 kg)
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• Feijão (1kg)
• Óleo (900 ml)
• Macarrão (500 g)
• Sardinha (4 latas)
• Açúcar (1 kg)
• Leite em pó (400 g)
• Biscoito doce (400 g)
• Biscoito Salgado (400 g)
• Goiabada (500 g)
• Flocos de milho (1 pacote)
Kit Merenda em Casa
A ação vai distribuir cerca de 978 

toneladas de alimentos para famílias de 
estudantes da rede estadual. Nos dois 
primeiros dias foram mais de 45 mil 
alunos atendidos.

Para receber o kit os pais ou respon-
sáveis precisam se dirigir as escolas em que a criança 
ou jovem está matriculado, seguindo a recomendação 
do uso de máscaras e portando documentação de iden-
tificação com foto.

Com orientações aos pais e alunos para evitar aglo-
meração, equipes da Secretaria de Estado da Educação 
(Seed) seguem na distribuição dos kits até o dia 25 de 

abril em todo o Amapá.
Durante a entrega é adotado medidas de segurança 

e higienização, como a recomendação de manter dis-
tanciamento de 1,5 metros na fila, o uso de máscaras e 
a disponibilidade de álcool em gel 70%.

 
Pacote de medidas
Para diminuir os impactos causados pela pandemia, 

o Governo do Amapá montou 
um pacote de medidas sociais 
que garante assistência a popula-
ção. São mais de R$ 12 milhões 
sendo investidos.

• Pagamento de auxílio finan-
ceiro no valor de R$ 240 para 21 
mil famílias que não recebem 
nenhum benefício social – Bol-
sa Família ou Renda Para Viver 
Melhor –, mas que estão na lis-
ta de espera do Cadastro Único 
(CadÚnico)

• Pagamento da conta de água 
para 16 mil famílias na Tarifa Social

• Entrega de kit de merenda 
escolar para 120 mil estudantes 
da rede estadual. 
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Kit Merenda em Casa volta a beneficiar 120 mil 
alunos e inclui cerca de 3 mil novos matriculados

Na segunda etapa do Kit Merenda em Casa, o Go-
verno do Amapá anunciou que fará a entrega do be-
nefício para cerca de 123 mil estudantes, entre os que 
já foram beneficiados e também novos matriculados 
na rede estadual de ensino.

De acordo com a Secretária de Estado da Educação 
(Seed), as entregas dos alimentos perecíveis e também 
não perecíveis iniciam a partir do 18 de maio. Foram 
utilizados R$ 6,2 milhões do Tesouro do Estado para 
a compra dos itens.

A primeira meta estipulada pela pasta foi atender 
120 mil alunos, mas um novo levantamento mostrou 
que houve crescimento no número de matriculados, 
assim o benefício foi ampliado para atender a todos.  

“Diante ao aumento no número de alunos em 
comparação ao ano passado, quase 123 mil kits fo-
ram entregues. Agora, a expectativa é bater essa nova 
meta”, disse a secretária adjunta da Seed, Keuli Baia.

Cada gestor escolas ficará responsável por divulgar 
o cronograma de entregas na página oficial da Seed 
nas redes sociais, assim como também a aquisição e 
logística de entrega dos alimentos.

Os gestores vão entrar em contato com os pais ou 
responsáveis de alunos que não foram buscar os kits 

merenda dos filhos. As escolas rurais e de difícil aces-
so possuirão um cronograma estendido.

Para famílias que possuem dois ou mais matricu-
lados na rede estadual, o benefício também será for-
necido a cada um desses alunos. Os kits são para uso 
específico do estudante e não podem ser repassados.

Kit Merenda em Casa
O Kit Merenda em Casa foi montado pelo Núcleo 

de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado da 
Educação (NAE/Seed), sob orientação do Conselho 
de Alimentação Escolar. Cada kit será composto por:

• Açúcar (1 kg)
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• Arroz (2 kg)
• Feijão (1kg)
• Óleo (900 ml)
• Macarrão (500 g)
• Sardinha (4 latas)
• Leite em pó integral (400 g)
• Biscoito doce (400 g)
• Biscoito Salgado (400 g)
• Farinha de Tapioca (500 g)
• Flocos de milho (1 pacote)

 
Durante a aquisição dos itens, a Seed destaca que a 

escola precisará atentar para algumas observações. O 
“leite em pó integral” não poderá ser substituído por 
“composto lácteo”.

Outro item, como a “sardinha em conserva” po-
derá ser substituída por feijão ou leite em pó integral. 
Sendo assim, para cada duas latas desse produto po-
dem ser trocadas por um quilo de feijão ou 400 gra-
mas de leite em pó integral.

Transportadores escolares auxiliam na distribuição 
do Kit Merenda em Casa às famílias ribeirinhas
A entrega do Kit Merenda em 

Casa nas localidades rurais do Estado 
conta com o reforço dos transporta-
dores escolares que prestam serviço 
à Secretaria de Educação (Seed). São 
857 transportadores que têm ajudado 
às equipes a chegarem até a casa dos 
estudantes, principalmente aos que 
moram em áreas de difícil acesso.

Ao raiar do dia, Marco Luiz Ribei-
ro prepara o veículo para as entregas. 
O banner fixado na Kombi do trans-
portador, identifica que o carro é 
ponto de distribuição dos alimentos. 
Ele roda os ramais da comunidade do 
Porto do Céu e demais áreas rurais 
de Santana fazendo as entregas com 
a equipe de professores. 

“Eu trabalho transportando alunos nesta comuni-
dade, mas poder participar na distribuição dos kits às 
famílias carentes tem uma gratificação muito maior, o 
da solidariedade”, diz Marco Ribeiro.

Hoje, cerca de 30 mil estudantes da rede estadu-
al são atendidos com transporte escolar terrestre ou 
aquático. Entre as famílias atendidas está a da dona 

de casa Hosana Oliveira, 33 anos. Mãe de seis filhos, 
quatro deles estudam na Escola Estadual Quilombola 
David Miranda, e tiveram direito ao kit merenda. Ela 
recebeu os mantimentos em casa. 

“Estávamos praticamente sem nada. Sem tra-
balhar nesse momento, e tentando viver com o que 
conseguimos tirar dessa terra, então, receber esses 
alimentos foi muito bom. Não tenho palavras para 
descrever”, disse Hosana Oliveira.
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Os kits que a Hosana recebeu foram entregues 
pelo Raimundo Dário de Souza, 57 anos. Catraieiro 
e transportador escolar há 40 anos, ele conta que au-
xiliar na distribuição tem a mesma importância que 
transportar alunos diariamente para a escola. 

“É muito importante esse trabalho que está sendo 
realizado. É tão importante quanto transportar alunos 
como eu faço todos os dias. Agora, com a paralisação 
das aulas, sigo aqui ajudando de qualquer forma”, fa-
lou Raimundo Dário.

Assim com a escola David Miranda, que atende 
170 estudantes, outras diversas unidades escolares 
optaram em fazer a entrega na casa do estudante, já 
que muitos só contam com o transporte escolar para 
se deslocar. 

“Abastecemos o veículo e a lancha, e partimos 
para realizar a entrega dos kits diretamente na casa 
dos nossos estudantes. É mais prático e seguro, já que 
muitos não têm como se deslocar até o colégio nesse 
momento. Aproveitamos, também, para entregar as 
atividades escolares para os estudantes”, reforçou Ma-
ria do Socorro Silva, diretora da escola quilombola.
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O Governo do Amapá iniciou a terceira etapa 
do Kit Merenda em Casa que beneficia mais de 120 
mil estudantes da rede pública estadual e, até esta 
quarta-feira, 24, já foram entregues mais de 41 mil 
kits. A entrega início na segunda-feira, 22.

As escolas estão montando os cronogramas, que 
também estão disponíveis no portal da Secretaria 
de Estado da Educação (Seed). Nesta etapa, são R$ 
6,5 milhões de investimentos do Tesouro Estadual 
para distribuição das cestas.

Para Lena Maria Flexa, de 37 anos, mãe de 
três estudantes da escola Estadual Jesus de Na-
zaré, receber o kit é um reforço na alimentação 
de seus filhos.

“Posso dizer que não esperava essa ajuda, mas 
ela veio e está na terceira etapa enquanto não nor-
maliza as aulas. Acho ruim quem reclama desse 
benefício, mas eu não. Eu agradeço, porque, pela 

terceira vez, terei um reforço na alimentação das 
minhas filhas”, disse Lena.

Além de Karla Vitória, Ana Carolina e Maria 
Isabele, todas estudantes da Escola Estadual Jesus 
de Nazaré, Lena Flexa, que recebeu três kits Meren-
da em Casa, está aguardando a quarta filha.

“Estou desde o início da pandemia tendo de fi-
car em casa por conta da minha gravidez. O recur-
so financeiro diminuiu e tenho três filhas para ali-
mentar, além desta que está vindo. Graças a Deus 
que recebemos apoio nesse momento difícil que eu 
sei que vai passar”, comentou a mãe, que é operado-
ra de caixa e está de licença maternidade.

Todo estudante da rede estadual terá direito a 
um Kit Merenda em Casa. O benefício é para uso 
específico do aluno e não pode ser repassado. Nas 
escolas rurais e de difícil acesso, haverá um crono-
grama de entrega estendido.

‘Pela terceira vez terei um reforço na alimentação das 
minhas filhas’, diz mãe ao receber Kit Merenda em Casa




