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O governador Clécio Luís empossou na tarde desta sexta-feira, 13, 
em cerimônia realizada no auditório do Sebrae/AP, a pedagoga Sandra 
Maria Martins Cardoso Casimiro como secretária de Estado da Educa-
ção. A nova gestora possui extensa carreira na área educacional.

Sandra Casimiro é servidora pública do estado e do município de Ma-
capá. Já atuou como secretária municipal de Educação, subsecretária 
de Educação, diretora de departamento de ensino e coordenadora do 
Plano Municipal de Educação de Macapá.

Sandra Casimiro é empossada como 
secretária de Estado da Educação

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1601/sandra-casimiro-e-empossada-como-secretaria-de-estado-da-educacao


A Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da 
Educação do Amapá tem o prazer de anunciar a 1ª edição do 
Jornal Digital Educação Amapá de 2023. Nosso intuito é divulgar 
o que tem sido feito na gestão educacional do estado, levando 
conhecimento e informação. Veja como foi o começo da nova 
gestão da pasta, nesta edição.
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A dona de casa Natacha Gonçalves comemorou a conquista de uma vaga 
para a filha Agatha Cristina, de 6 anos, na Escola Estadual Marly Maria de 
Souza, que fica no Conjunto Macapaba e oferece ensino bilingue, em por-
tuguês e francês. A unidade de ensino foi a primeira a realizar o sorteio de 
vagas para as escolas específicas, que acontece nos dias 5 e 6 de janeiro.

“Estou feliz, pois, no ano passado, a Agatha estudou no bairro Brasil Novo 
e eu pagava R$80 por semana com o transporte particular. Agora, não te-
rei essa despesa, pois ela vai estudar perto de casa”, disse a dona de casa.

“Minha filha terá ensino de qualidade e 
perto de casa”, diz mãe durante sorteio de 
vagas em escolas específicas

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1001/-ldquo-minha-filha-tera-ensino-de-qualidade-e-perto-de-casa-diz-mae-durante-sorteio-de-vagas-em-escolas-especificas
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O Governo do Estado inicia nesta segunda-feira, 9, a etapa de con-
firmação de matrículas para os alunos contemplados nos sorteios de 
vagas das escolas estaduais dos conjuntos Miracema e Macapaba; de 
Gestão Compartilhada; Cívico-Militar; Bilíngue e Ejatec.

O prazo segue até 12 de janeiro. Nesse período, pais ou responsáveis 
devem apresentar a documentação necessária nas unidades.

Prazo para matrícula nas escolas de Gestão 
Compartilhada, Cívico-Militares, Bilíngues 
e Educação de Jovens e Adultos Técnico 
Profissionais inicia dia 9

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1001/prazo-para-matricula-nas-escolas-de-gestao-compartilhada-civico-militares-bilingues-e-educacao-de-jovens-e-adultos-tecnico-profissionais-inicia-dia-9
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A partir de 16 de janeiro, o Governo do Amapá inicia o período de 
pré-matrícula das etapas e modalidades da Educação Básica no site 
www.escolapublica.ap.gov.br. Pais e responsáveis com dificuldade em 
acessar a internet podem realizar o procedimento presencialmente 
em 15 escolas - pólo distribuídas em Macapá e Santana, de acordo 
com o cronograma.

Governo disponibiliza 15 escolas estaduais 
para realização presencial da Pré-Matrícula 
2023

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1601/governo-disponibiliza-15-escolas-estaduais-para-realizacao-presencial-da-pre-matricula-2023
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O Governo do Estado inicia nesta segunda-feira, 2, o período de pré-
-matrícula na rede estadual de ensino. Conforme a Chamada Escolar 
2023, o cronograma é dividido em cinco etapas, a primeira acontece 
de 2 a 4 de janeiro e é voltada para as escolas específicas.

Governo inicia pré-matrícula nas escolas 
estaduais nesta segunda, 2; confira o 
cronograma

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1001/governo-inicia-pre-matricula-nas-escolas-estaduais-nesta-segunda-2-confira-o-cronograma
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O Governo do Amapá inicia nesta segunda-feira, 16, a pré-matrícula e 
a matrícula para estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e 
1ª e 2ª Etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para garantir a vaga, é preciso fazer a pré-matrícula, que é online e, 
logo em seguida, confirmar a matrícula direto na escola. Confira o pas-
so a passo.

2ª etapa de pré-matrícula e matrícula nas 
escolas estaduais inicia em 16 de janeiro; 
confira o passo a passo

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1601/2-ordf-etapa-de-pre-matricula-e-matricula-nas-escolas-estaduais-inicia-em-16-de-janeiro-confira-o-passo-a-passo
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A partir desta terça-feira, 17, o Governo do Amapá começa a entregar 
os kits didáticos para as escolas municipais e estaduais dos 16 muni-
cípios do estado, por meio do “Criança Alfabetizada”, um programa de 
Governo que tem como meta a alfabetização na idade certa.

A distribuição será feita de forma gradativa pela Secretaria de Estado 
de Educação (Seed). Inicialmente, serão atendidos os municípios de 
Macapá e Santana, por concentrarem a maior demanda de alunos.

A previsão é que todas as escolas públicas dos 16 municípios recebam 
seus kits até antes do início do ano letivo, previsto para o dia 23 de 
fevereiro.

Governo do Amapá inicia entrega de 75 
mil kits de livros didáticos para as escolas 
públicas dos 16 municípios

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1701/governo-do-amapa-inicia-entrega-de-75-mil-kits-de-livros-didaticos-para-as-escolas-publicas-dos-16-municipios
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Os candidatos aprovados no Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos (Encceja) já podem solicitar seus 
certificados ou declarações parciais de proficiência no Ensino Médio 
na Secretaria de Estado da Educação do Amapá (Seed/AP).

A avaliação é aplicada pelo Inep, porém a emissão de certificados e 
declarações são de responsabilidade das Secretarias Estaduais de 
Educação e Institutos Federais, que firmam termo de adesão.

Aprovados no Encceja já podem solicitar os 
certificados na Seed; saiba como fazer o 
pedido

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1801/aprovados-no-encceja-ja-podem-solicitar-os-certificados-na-seed-saiba-como-fazer-o-pedido
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Na manhã desta quarta-feira, 18, o Governo do Amapá realizou o pri-
meiro encontro de gestores de 2023. A ação foi organizada pelo Nú-
cleo de Apoio Educacional 08 (NAE-08), que pertence à Secretaria de 
Estado da Educação (Seed).

O primeiro encontro de gestores de 2023, promovido pelo NAE 08, 
além de visar a formação continuada dos professores, gestores e pe-
dagogos, serve como um planejamento prévio de ações que serão de-
senvolvidas ao longo do ano nas instituições de ensino.

Primeiro encontro de gestores 2023 
acontece nesta quarta-feira, 18

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1801/primeiro-encontro-de-gestores-2023-acontece-nesta-quarta-feira-18
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Nesta sexta-feira, 13, o Governo do Amapá, por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (Seed), se reuniu com a presidência e diretoria do 
Sindicato dos Servidores Públicos em Educação no Amapá (Sinsepeap) 
para a socialização dos documentos que atestam a descentralização 
dos recursos financeiros repassados à Secretaria.

A descentralização dos recursos vai acontecer por meio da abertura 
de contas vinculadas ao CNPJ da Seed, onde será repassado os valores 
constitucionais referentes a 5% e 25% destinados à educação, orde-
nando todos os recursos da educação estadual.

Governo descentraliza recursos da Educação 
e garante autonomia financeira para a Seed

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1901/governo-descentraliza-recursos-da-educacao-e-garante-autonomia-financeira-para-a-seed


Click Educação

A Secretaria de Educação visita a Escola Estadual Le-

vindo Alves dos Santos na Ilha de Santana.

Secretaria de Educação oficializa com diretores e pre-

sidência do SINSEPEAP a autonomia financeira da 

Pasta.

Secretaria de Educação reúne com o Sindicato dos Transportadores Escolares

Secretaria de Educação reúne com o prefeito de Ma-zagão para tratar sobre o regime de colaboração entre Estado e Municípios.

Seed visita a escola Nossa Senhora de Nazaré, na Ilha 

de Santana.
Seed visita a escola Osvaldina Ferreira, na Ilha de San-tana.
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