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Governo do Amapá dá a estudantes dupla
possibilidade de certificação com o Ejatec

Agora estudantes do Amapá têm a oportunidade de retomar os estudos,
concluir em menos tempo e ainda ter uma formação profissional.
Na noite de terça-feira, 15, no auditório da Secretaria de Estado da Educação (Seed), aconteceu a aula inaugural do programa Ejatec, o Novo Ensino
Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), aliado à formação profissional da rede estadual do Amapá.
O Ejatec é um projeto elaborado e gerenciado pelo Núcleo de Educação de
Jovens e Adultos da Seed, em parceria com a Fundação Itaú – Educação e
Trabalho. Nesta 1ª etapa, oferta a formação do ensino médio da EJA com o
curso de Técnico em Informática, na modalidade semipresencial, nas escolas Ruth Bezerra e Paulo Melo, em Macapá. Ao todo, 180 estudantes são
atendidos no programa piloto.

Editorial
A Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da
Educação do Amapá tem o prazer de anunciar a 10ª edição
do Jornal Digital Educação Amapá. Nosso intuito é divulgar o
que tem sido feito na gestão educacional do estado, levando
conhecimento e informação. Com esta edição fechamos o mês
de março junto com as águas poéticas de Tom Jobim.
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Governo entrega Escola Maria Angélica, na
Fazendinha, totalmente revitalizada

O Governo do Amapá entregou, na última quinta-feira, 17, a Escola Estadual Maria Angélica Pereira Góes revitalizada para os moradores do
bairro da Fazendinha, em Macapá. O investimento da manutenção é
de R$1,1 milhão e contempla as estruturas civil e elétrica da unidade
de ensino.
A Escola Maria Angélica foi inaugurada em abril de 1997. A professora
Darcilene Bastos, que trabalha no local desde sua inauguração, frisa
que toda a comunidade escolar estava ansiosa pela entrega da obra.
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Volta às aulas: Governo do Amapá assegura
transporte fluvial para mais de 7 mil
estudantes ribeirinhos

O caminho de muitos estudantes amapaenses até a escola passa por
rios, igarapés e lagos – paisagens comuns da realidade amazônica. Para
atender este público, o Governo do Amapá assegura 463 transportes
fluviais a 7.156 alunos ribeirinhos que dependem exclusivamente
deste meio de locomoção para frequentar as aulas.
As embarcações – conhecidas como catraia - comportam até 12 alunos,
têm coletes salva-vidas e outros equipamentos necessários em caso
de emergência, priorizando a segurança dos pequenos. O incentivo
faz parte das medidas de fortalecimento e acesso à educação de qualidade.
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Com retorno das aulas presenciais, Programa
E-paz trabalha valorização e acolhimento dos
educadores

O retorno 100% presencial das atividades escolares pode ser confuso tanto para professores quanto para estudantes. Pensando nisso, o
programa Educação para Paz (E-Paz) reuniu, nesta segunda-feira, 21,
com educadores da Escola Estadual Tiradentes para um momento de
acolher o profissional. Na dinâmica, houve distribuição de flores, troca
de palavras e escuta entre professores.
Para a professora Rosemar Foro, docente de Biologia, o momento ajuda a entender o que os estudantes precisam nesse retorno presencial
em que tudo está igual, mas também diferente de como era antes da
pandemia.
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Governo do Amapá abre processo seletivo
para gestores das Escolas do Novo Saber

O Governo do Amapá iniciou nesta quarta-feira, 23, as inscrições para
seleção de gestores das Escolas do Novo Saber Augusto Antunes e
Raimunda dos Passos, em Santana e Macapá. As vagas imediatas e de
cadastro reserva são de diretor, diretor adjunto e secretário escolar.
Todos os candidatos devem ter conhecimento prévio da metodologia
pedagógica e de gestões adotadas nas Escolas do Novo Saber, disponibilizada no edital do certame. As inscrições vão até dia 24 de março.
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Governo do Amapá entrega nova Escola de
Gestão Compartilhada Militar no Igarapé da
Fortaleza

O Governo do Amapá entregou, nesta segunda-feira, 28, a nova Escola
Estadual de Gestão Compartilhada Igarapé Fortaleza, que foi ampliada
e revitalizada, para a comunidade Igarapé da Fortaleza, em Santana.
O investimento é de R$1,5 milhão, proveniente do tesouro estadual.
A unida escolar, que é administrada desde 2020 pela Polícia Militar do
Amapá (PM/AP) e pela Secretaria de Estado da Educação, possui 90
servidores civis e 22 militares no quadro de funcionários da instituição, tende 527 estudantes do Ensino Fundamental anos finais e 308
estudantes do Ensino Médio.
O início das aulas no novo modelo de ensino culminou com o começo
da pandemia, portanto os estudantes da escola militar tiveram apenas
aulas remotas nesse período. Agora, com os espaços totalmente revitalizados, os estudantes vão desfrutar de um novo ambiente.
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Governo do Amapá abre chamada pública
com 1682 vagas para seis centros
profissionalizantes da rede estadual

O Governo do Amapá abriu inscrições e estabeleceu normas para a
chamada pública unificada a candidatos dos cursos de qualificação
profissional, formação inicial e continuada.
As capacitações são ofertadas pelos Centros de Educação Profissional
e Técnica da rede estadual de ensino, localizados em Macapá e Santana. São 1682 vagas disponíveis.
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