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O Governo do Estado realizou nesta sexta-feira, 11, o primeiro dia do 
Aulão Show da Central do Enem. O evento que aconteceu no Estádio 
Zerão reuniu mais de 5 mil estudantes neste primeiro dia de revisão.

O Aulão Show é coordenado pela Secretaria de Estado da Educação 
(Seed), com o Projeto Central do Enem, que realiza aulas preparatórias 
para estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), que, em 2022, acontece nos dias 13 e 20 de novembro.

Aulão Show da Central Enem reúne
mais de 5 mil estudantes para revisão
no Estádio Zerão

https://www.amapa.gov.br/noticia/1111/aulao-show-da-central-enem-reune-mais-de-5-mil-estudantes-para-revisao-no-estadio-zerao


A Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da 
Educação do Amapá tem o prazer de anunciar a 15ª edição 
do Jornal Digital Educação Amapá. Nosso intuito é divulgar o 
que tem sido feito na gestão educacional do estado, levando 
conhecimento e informação. Veja o que aconteceu na primeira 
quinzena de novembro nesta edição.
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Nesta sexta-feira, 11, aconteceu o primeiro dia de Aulão Show da Central 
do Enem - preparatório gratuito do Governo do Amapá para estudantes da 
rede estadual. Coordenado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), 
o evento reuniu mais de 5 mil estudantes para uma super revisão para o 
Exame Nacional do Ensino Médio – Enem 2022.

É comum estudantes ainda terem dúvidas sobre qual curso de graduação 
escolher, ou ficarem tensos com a proximidade do Enem. Para dar esse su-
porte, foi reservado no aulão show a Feira de Profissões, espaço pensado 
para o aluno ter contato com faculdades do Amapá e conhecerem mais so-
bre o mercado de trabalho, profissões, cursos de ensino superior, além de 
um momento de lazer durante os intervalos da revisão.

Aulão show: Estudantes tiram dúvidas 
sobre graduações na Central do Enem

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1611/aulao-show-estudantes-tiram-duvidas-sobre-graduacoes-na-central-do-enem
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A Secretaria de Estado da Educação (Seed) encerra, nesta terça-feira, 
1º, o ciclo de formações para professores sobre Letramento Literário e 
os objetivos e critérios da aplicação do Sistema Permanente de Ava-
liação da Educação Básica do Amapá (Sispaeap). Participam educado-
res de 1º e 2º ano das redes estadual e municipal de ensino.

O Sispaeap é uma ação estratégica do Programa Criança Alfabetizada 
e tem o objetivo de mensurar os índices educacionais no Amapá - os 
resultados da avaliação são estratégicos pois auxiliam na elaboração 
de políticas públicas de ensino e incidem sobre a distribuição do ICMS 
aos municípios. Este ano, o exame acontece nos dias 9 e 10 de no-
vembro.

Criança Alfabetizada: Governo forma 
professores para aplicação do Sispaeap 2022

https://www.amapa.gov.br/noticia/0111/crianca-alfabetizada-governo-forma-professores-para-aplicacao-do-sispaeap-2022
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A Secretaria de Estado da Educação (Seed) capacitou nesta segunda-
-feira, 7, os gestores e coordenadores pedagógicos de Macapá para 
aplicação das provas do Sistema Permanente de Avaliação da Educa-
ção Básica do Amapá (Sispaeap), previstas para serem aplicadas nos 
dias 9 e 10 de novembro para crianças do 2º, 5º e 9º das redes esta-
dual e municipais de ensino.

O Sispaeap é uma ação estratégica do Programa Criança Alfabetizada 
e tem o objetivo de mensurar os índices educacionais no Amapá - os 
resultados da avaliação são estratégicos pois auxiliam na elaboração 
de políticas públicas de ensino e incidem sobre a distribuição do ICMS 
aos municípios. 

Criança Alfabetizada: Governo forma 
gestores para a aplicação de provas do 
Sispaeap 2022

https://www.amapa.gov.br/noticia/0711/crianca-alfabetizada-governo-forma-gestores-para-a-aplicacao-de-provas-do-sispaeap-2022
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O Governo do Estado inicia nesta quarta-feira, 9, a aplicação das pro-
vas do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ama-
pá (Sispaeap). Até a quinta-feira, 10, serão avaliados mais de 26 mil 
estudantes do 2°, 5° e 9° ano do ensino fundamental da rede pública 
nos 16 municípios.

Cada prova contém cerca de 40 questões objetivas de língua portu-
guesa e matemática. No dia 9, o exame será para as turmas do 5º e 9º 
ano, e no dia 10, sexta-feira, será para o 2º ano.

Governo do Estado inicia avaliação 
permanente para estudantes da educação 
básica amapaense

https://www.amapa.gov.br/noticia/0911/governo-do-estado-inicia-avaliacao-permanente-para-estudantes-da-educacao-basica-amapaense
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Vem aí o III Festival de Bandas e Fanfarras do Amapá! O edital de 
Chamada Pública já está disponível no site da Secretaria de Estado de 
Educação (Seed), acesse aqui!

O festival acontece em 26 de novembro, voltado para escolas públicas 
da rede estadual. O objetivo é estimular a criação de bandas marciais; 
promover o intercâmbio entre os integrantes para aprimorar métodos 
e técnicas; desenvolver vocações e aptidões; e incentivar a musicali-
dade, a participação comunitária, o respeito e o civismo.

Governo lança edital de Chamada Pública 
para o III Festival de Bandas e Fanfarras do 
Amapá

https://www.amapa.gov.br/noticia/0111/governo-lanca-edital-de-chamada-publica-para-o-iii-festival-de-bandas-e-fanfarras-do-amapa
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O Governo do Amapá publicou, nesta sexta-feira, 11, o edital do Pro-
cesso Seletivo Simplificado Interno para preenchimento de vagas e 
formação de cadastro reserva de pedagogos e professores, para atua-
ção no Sistema Organizacional e Modular de Ensino (SOME), da Secre-
taria da Educação (Seed).

O certame é exclusivo para profissionais do quadro de pessoal perma-
nente do estado e/ou do ex-Território Federal do Amapá.

Governo do Estado abre processo seletivo 
interno para atuação no sistema de ensino 
modular

https://www.amapa.gov.br/noticia/1111/governo-do-estado-abre-processo-seletivo-interno-para-atuacao-no-sistema-de-ensino-modular


Click Educação

Equipe da Secretaria de Estado da Educação participa 

de palestras visando a transição de governo.

Equipe da Seed recebe representante franceses para 

reunião de cooperação entre os países.

Primeiro dia do Aulão Show da Central do Enem
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