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n Minália Trugillo

Após 25 anos, desde sua inauguração, a 
Escola Estadual Professor Lucimar Amoras 
Del Castillo, em Macapá, passou por uma re-
vitalização. A unidade escolar recebeu cerca 
de R$ 350 mil em manutenção civil e elétrica, 
realizada pela Secretaria de Estado da Edu-
cação (Seed). O novo prédio foi entregue no 
fim de abril e no dia 2 de maio, as aulas ini-
ciaram para os 386 alunos do Ensino Funda-
mental II e Ensino Médio.

Apesar do adiamento do início do ano 
letivo, os estudantes da instituição terão ga-
rantidos os 200 dias letivos previstos na Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB). O calendário já 
foi readequado junto à Seed e as aulas refe-
rentes ao ano letivo de 2018 serão mantidas 
até março de 2019.

A obra incluiu troca de telhado, forro, 
pintura geral, manutenção do banheiro e 
passarelas, reparos em janelas e portas, além 
da manutenção de toda a parte elétrica. A 
iluminação da escola – interna e externa – foi 
substituída por lâmpadas de led.

Segundo o diretor da escola, Cléver-
ton Nélio Oliveira de Lima, o estabeleci-
mento funcionava em condições precárias 
e a revitalização era um anseio antigo de 
estudantes e funcionários. Com a entrega 
do novo prédio, a escola iniciará uma campanha 
de valorização e cuidado com o patrimônio pú-
blico, conscientizando os estudantes sobre a im-
portância de manter a escola limpa, organizada e 
sem depredações.

Além da Lucimar Amoras Del Castillo, já pas-
saram por manutenção civil e/ou elétrica, apenas 

em 2018, as escolas Edgar Lino da Silva, Coelho 
Neto, Lauro de Carvalho Chaves, Maria do Socor-
ro Smith, Antônio Cordeiro Pontes, Maria de Na-
zaré, Afonso Arinos, Irineu da Gama Paes, Luci-
mar Amoras, Foz do Rio Matapi, Joaquim Nabuco 
e Antônio Castro Monteiro.

A Seed está executando manutenção predial e 
elétrica em diversas escolas do Estado. Entre elas 

Escola Lucimar Amoras Del Castillo 
é revitalizada após 25 anos



estão as escolas Santa Maria, Maria Cavalcante, 
José de Anchieta, Almirante Barroso, Francisco 
Walcy, Murilo Braga, José de Ribamar Pestana 
(em Santana). 

Nos demais municípios, encontra-se em manu-

tenção predial e/ou elétrica as escolas Independên-
cia e Maria Iracy Tavares de Ferreira Gomes; Joa-
quim Caetano e Vila Velha, em Oiapoque; Mineko 
Hayashida em Laranjal do Jari; Vidal de Negreiros e 
Lucila Brasão, em Tartarugalzinho.
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n Wellington Costa

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulga-
ram os vencedores, por estado, da 3ª edição do con-
curso de redação da Copa Verde. Aqui no Amapá, o 
campeão foi o estudante da rede estadual Werlysson 
Mathias Serrão Caetano. Agora ele vai representar 
o estado na disputa da etapa nacional. O vencedor 
será anunciado no dia 16 de maio, em Belém (PA), no 
jogo final da Copa Verde.

O estudante cursa o 9º ano do ensino funda-
mental na Escola Estadual Professora Maria de Na-
zaré Pereira Vasconcelos, no bairro Pedrinhas, em 
Macapá. Ele foi vencedor da etapa estadual com a 
redação “Água para todo mundo”, na qual retratou 
a importância do consumo consciente da água. No 
texto, ele também falou sobre a vida dos ribeirinhos 
na região amazônica.“Estou muito alegre e ansioso 
para ver o jogo da final. Aos colegas que pretendem 
participar de concursos de redação, eu indico que 
estudem e que leiam bastante, isso faz a diferença”, 
reforçou o estudante.

Werlysson e os demais vencedores dos outros 
estados vão ganhar uma viagem com acompanhante 
para assistir à final da Copa Verde. Também vão rece-
ber mochila, boné, garrafa plástica, camiseta perso-
nalizada, trilogia literária Guerreiros da Amazônia, 
camisa da seleção brasileira e certificado de partici-
pação, assinada pelos ministros do Meio Ambiente e 
da Educação e pelo presidente da CBF.

O Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria 
de Estado da Educação (Seed) foi quem coordenou 
a etapa estadual do concurso. Werlysson Mathias foi 
orientado pela professora Lariza Melo, de língua por-
tuguesa. Ela conta que o bom desempenho do aluno 
deixou todos da escola contentes.  

O concurso foi realizado nos estados onde acon-
tece a Copa Verde - Tocantins, Mato Grosso do Sul, 
Distrito Federal, Rondônia, Espírito Santo, Pará, Ro-
raima, Mato Grosso, Acre, Amapá e Amazonas - por 
adesão voluntária. As escolas, onde os alunos vence-
dores de cada Estado estudam, vão receber um com-
putador e a trilogia literária Guerreiros da Amazônia.

Aluno da rede estadual vence concurso de 
redação e vai ver a final da Copa Verde
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O estudante Caio Vinícius Lima de Souza, 16 anos, e 
o professor de ciências Aldenir Melo, da Escola Estadual 
Santina Rioli, irão representar o Amapá na Intel-ISEF – 
Feira Internacional de Ciências e Engenharia, que será 
realizada entre os dias 13 e 18 de maio, no estado da Pen-
silvânia, nos Estados Unidos. O governo do Estado in-
centiva e apoia a participação dos amapaenses no evento.

Caio Vinícius e Aldenir conquistaram a vaga ao 
garantir o 6º lugar na Mostra Brasileira de Ciência e 
Tecnologia (Mostratec), realizada em Novo Ham-
burgo, no Rio Grande do Sul, em outubro de 2017, 
ao apresentarem uma proposta ambiental sustentável 
para dessalinizar água, usando energia solar. O proje-
to surgiu a partir da realidade vivida pelas famílias da 
Vila Sicuriju, distrito de Amapá.

“O projeto começou a ser desenvolvido ainda 2016, 
quando vi uma matéria falando das dificuldades do povo 
do Sucuriju em ter água doce, já que lá a vila é banhada 
pelo Oceano Atlântico”, comentou Caio.

O estudante vai para os Estados Unidos com todas as 
despesas pagas, sendo que o governo do Estado garantiu 
os custos com emissão do passaporte, visto e seguro via-
gem. Do professor, o governo custeou as passagens São 
Paulo/Pensilvânia/São Paulo, emissão do passaporte, vis-
to, seguro viagem, alimentação e hospedagem.

“É muito satisfatório esse resultado. O fato de ga-
rantir pesquisa, ensino e extensão também aos alunos 
do ensino fundamental e médio da rede pública, antes 
mesmo de eles chegarem aos bancos das universidades, 
faz o nosso esforço e trabalho valerem a pena. Enquanto 
professor busco alfabetizar cientificamente meus alunos, 
e tem dado certo”, destacou Aldenir.

Aluno e professor representam o 
Amapá em feira de ciências nos EUA
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A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT) divulgou o resultado final da etapa estadual do 
47º Concurso Internacional de Redação de Cartas. 
No Amapá, a vencedora foi Laura dos Santos Rayol, 
11 anos, estudante do 7º ano do ensino fundamental 
na Escola Estadual Professora Josefa Jucileide Amo-
ras Colares, localizada no bairro Nova Esperança, 
Zona Sul de Macapá. A estudante e a escola recebe-
rão certificado e prêmios de R$ 2 mil e R$ 2,5 mil, 
respectivamente.

O tema deste ano foi “Imagine que você é uma 
carta que viaja no tempo. Que mensagem você quer 
deixar para seus leitores?’’. O objetivo do Concurso 
Internacional de Redação de Cartas, promovido anu-
almente pela União Postal Universal (UPU) e realiza-
do no Brasil pelos Correios, é melhorar a alfabetiza-

ção por meio da arte epistolar, incentivando crianças 
e adolescentes a expressarem sua criatividade e apri-
morarem seus conhecimentos linguísticos.

“Eu gosto de escrever para ajudar, principalmen-
te, a minha comunidade. Escrevi esse texto para re-
forçar que a carta ainda é um meio de comunicação 
importante em meio à era tecnológica. Meus pais vão 
guardar o dinheiro do prêmio para investir no futuro 
da minha educação”, comentou a estudante.

No Amapá, além de Laura dos Santos, foram 
classificados, em segundo e terceiro lugares, respec-
tivamente, Elaine Rebeca Guerra Dias, da Escola de 
Gestão Compartilhada Professora Risalva Freitas do 
Amaral, e Giuliana Almeida da Silva dos Santos, da 
escola Conexão Aquarela. É o segundo concurso de 
redação que Elaine Dias participa e tem um bom re-
sultado. As estudantes e as escolas também receberão 
certificados e prêmios em dinheiro.

“Gosto de escrever para ajudar minha comunidade”, 
diz estudante vencedora de concurso
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Estudantes terão espaços próprios para guardar 
materiais escolares e pertences pessoais nas unidades 
de ensino de tempo integral. O Governo do Estado do 
Amapá começou a entregar os armários escolares para 
as Escolas do Novo Saber.

As escolas Tiradentes, Raimunda Virgolino e José 
Firmo do Nascimento, localizadas na capital, foram as pri-
meiras a receberem os mobiliários. Na Tiradentes, foram 
entregues 24 armários modulares. A Escola José Firmo re-
cebeu nove módulos e, para a Escola Raimundo Virgolino, 
foram disponibilizadas 15 armários. Cada armário modu-
lado possui 16 compartimentos, revestidos em aço.

A entrega de armários será proporcional ao núme-

ro de alunos que estudam na modalidade de ensino in-
tegral. A Secretaria de Estado da Educação (Seed) fez a 
aquisição de 200 armários modulares para serem distri-
buídos nas unidades escolares estaduais, priorizando as 
Escolas do Novo Saber. O investimento é de R$ 175 mil, 
do Tesouro Estadual.

Para o estudante Raick Sousa, que cursa o 2ª ano na 
Escola Tiradentes, a chegada desse material era bastante 
aguardada por todos os alunos que passam o dia inteiro 
no estabelecimento de ensino. “Estávamos aguardando 
muito esses armários, pois temos nove aulas por dia, e 
trazemos de casa vários materiais, carregando excesso 
de peso na mochila. Agora, vai facilitar bastante, pois 
temos um espaço para guardar nossas coisas”, conside-
rou Sousa.

Governo começa a entregar 
armários para Escolas do Novo Saber
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O Governo do Estado 
do Amapá (GEA) lançou 
no último dia 7 de maio, 
o edital do processo sele-
tivo para preenchimento 
de 40 vagas e formação 
de cadastro reserva para 
atendentes e supervisores 
do Super Fácil Educação. 
O período para a realiza-
ção das inscrições será do 
dia 8 a 12 de maio, exclu-
sivamente no site www.processoseletivo.ap.gov.br. O 
edital também está disponível no site da Secretaria de 
Estado da Educação.

A seleção será exclusiva para servidores do quadro 
efetivo da Seed, compreendendo professor (1ª ao 5º ano), 
professor de disciplinas extintas e auxiliar educacional. 
Serão 40 vagas imediatas, 37 para atendentes e três para 
supervisores. O mesmo número será disponibilizado 

para formação de cadastro 
reserva.

O servidor interessa-
do em concorrer a uma 
das vagas, deverá estar em 
pleno desenvolvimento 
de suas atividades labo-
rais, e caso investido em 
cargo/função em comis-
são, deverá apresentar sua 
exoneração até a data de 
matrícula no curso de for-
mação, sob pena de elimi-
nação. O candidato deverá 

ter disponibilidade para desempenho das atividades de 
segunda a sábado, eventualmente podendo ser desloca-
do da sede em que está lotado. O Super Fácil Educação, 
previsto para inaugurar ainda neste semestre, vai funcio-
nar no Complexo Administrativo da Seed, seguindo a 
mesma sistemática da Rede Super Fácil. O espaço vai dar 
atendimento mais humanizado e celeridade nos serviços 
prestados aos servidores da educação.

GEA lança edital do processo seletivo 
para o Super Fácil Educação
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Com o intuito de reforçar o aprendizado e aplicar 
melhores estratégias para o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), o Governo do Estado do Amapá 
(GEA) lançou nesta quinta-feira, 3, no Teatro das Ba-
cabeiras, o “Projeto Enem 2018: as oportunidades só 
surgem se você as cria”.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Estado 
da Educação (Seed), em parceria com as secretarias 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social (Sims) 
e da Juventude (Sejuv), é destinado a estudantes do 
3º ano do ensino médio da rede pública estadual e 
oferta aulas, junto a uma equipe de professores expe-
rientes no certame, para capacitar quem deseja con-
quistar uma vaga, bolsa, ou financiamento no ensino 

superior.
São 20 professores efetivos do Estado que partici-

pam do projeto. Eles vão desenvolver uma metodolo-
gia de ensino voltada exclusivamente para o Enem. As 
aulas serão realizadas por área de conhecimento, que 
são: ciências da natureza e suas tecnologias; ciências 
humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas 
tecnologias; matemática e suas tecnologias e redação.

Este ano, além dos aulões que ocorrem perio-
dicamente no Teatro das Bacabeiras, serão oferta-
dos quatro polos de ensino: Projeto Minha Gente, 
Centro Cultural Franco Amapaense, Centro de 
Educação Profissional do Amapá (CEPA) e Escola 
Estadual Gabriel de Almeida Café, todos na capi-
tal. O Projeto Enem 2018 vai atender também es-
tudantes do Amapá Jovem.

Governo do Amapá lança curso preparatório 
gratuito para o Enem 2018
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