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OSaiba como concorrer às vagas das 
escolas de gestão compartilhada, 
cívico-militares e bilíngue

Governo do Amapá divulga 
cronograma de matrícula 2022 da 
rede estadual

Confira as datas e horários do sorteio 
de vagas para escolas de Gestão 
Compartilhada, cívico-militar e 
bilíngue

Macapaba: Escolas estaduais Marly 
Maria e Antônio Munhoz homologam 
vagas do sorteio

“Ter minha filha em uma escola de 
gestão compartilhada é uma emoção 
sem precedentes”, diz mãe de 
estudante

https://www.amapa.gov.br/noticia/0301/saiba-como-concorrer-as-vagas-das-escolas-de-gestao-compartilhada-civico-militares-e-bilingue
https://www.amapa.gov.br/noticia/0301/governo-do-amapa-divulga-cronograma-de-matricula-2022-da-rede-estadual
https://www.amapa.gov.br/noticia/1201/confira-as-datas-e-horarios-do-sorteio-de-vagas-para-escolas-de-gestao-compartilhada-civico-militar-e-bilingue
https://www.amapa.gov.br/noticia/1301/macapaba-escolas-estaduais-marly-maria-e-antonio-munhoz-homologam-vagas-do-sorteio
https://www.amapa.gov.br/noticia/1401/ter-minha-filha-em-uma-escola-de-gestao-compartilhada-e-uma-emocao-sem-precedentes-diz-mae-de-estudante
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O Escolas Cívico-Militares: sorteio de 
vagas contemplou estudantes de 
Macapá e Laranjal do Jari

Governo lança edital para professore 
e coordenadores do Programa Criança 
Alfabetizada

Seed orienta gestores escolares sobre 
protocolo sanitário nas escolas e 
finalização do ano letivo

Pré-matrícula 2022: etapa de vagas 
para o Fundamental I e EJA inicia dia 
31 de janeiro

Seed capacita secretários das redes 
pública e privada para a 2ª etapa do 
Censo Escolar

https://www.amapa.gov.br/noticia/1301/escolas-civico-militares-sorteio-de-vagas-contemplou-estudantes-de-macapa-e-laranjal-do-jari
https://www.amapa.gov.br/noticia/1701/governo-lanca-edital-para-professores-e-coordenadores-do-programa-crianca-alfabetizada
https://www.amapa.gov.br/noticia/1901/seed-orienta-gestores-escolares-sobre-protocolo-sanitario-nas-escolas-e-finalizacao-do-ano-letivo
https://www.amapa.gov.br/noticia/2801/pre-matricula-2022-etapa-de-vagas-para-o-fundamental-i-e-eja-inicia-dia-31-de-janeiro
https://www.amapa.gov.br/noticia/2801/seed-capacita-secretarios-das-redes-publica-e-privada-para-a-2-ordf-etapa-do-censo-escolar
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OPlano de Tecnologia Educacional: 

Seed lança consulta pública para 
ouvir estudantes, professores e pais

Gestores e secretários já podem 
realizar cadastro da segunda etapa do 
Censo Escolar 2021

Educação: mais de 10 mil estudantes 
se inscreveram na segunda etapa da 
pré-matrícula

Pré-matrícula 2022: etapa de vagas 
para ingressar do 6º ao 9º ano do 
ensino fundamental e 3ª e 4ª etapas 
da EJA iniciam nesta segunda

Governo do Amapá autoriza obras de 
revitalização na escola Mário David 
Andreazza

https://www.amapa.gov.br/noticia/0102/plano-de-tecnologia-educacional-seed-lanca-consulta-publica-para-ouvir-estudantes-professores-e-pais
https://www.amapa.gov.br/noticia/0302/gestores-e-secretarios-ja-podem-realizar-cadastro-da-segunda-etapa-do-censo-escolar-2021
https://www.amapa.gov.br/noticia/0302/educacao-mais-de-10-mil-estudantes-se-inscreveram-na-segunda-etapa-da-pre-matricula
https://www.amapa.gov.br/noticia/0502/pre-matricula-2022-etapa-de-vagas-para-ingressar-do-6-ordm-ao-9-ordm-ano-do-ensino-fundamental-e-3-ordf-e-4-ordf-etapas-da-eja-iniciam-nesta-segunda
https://www.amapa.gov.br/noticia/0802/governo-do-amapa-autoriza-obras-de-revitalizacao-na-escola-mario-david-andreazza
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O Secretaria da Educação do Amapá 

figura como uma das melhores 
executoras do programa Novos 
Caminhos

Secretaria da Educação vai ampliar 
etapas de ensino na Escola Estadual 
Ariri

Governo do Amapá autoriza obras de 
revitalização na escola Zolito de Jesus 
Nunes

“Estudo, projetos para a vida e 
empreendedorismo fazem parte da 
rotina”, diz aluno da escola de tempo 
integral

Educação: mais de 8 mil estudantes 
se inscreveram na terceira etapa da 
pré-matrícula

https://www.amapa.gov.br/noticia/0902/secretaria-da-educacao-do-amapa-figura-como-uma-das-melhores-executoras-do-programa-novos-caminhos
https://www.amapa.gov.br/noticia/0902/secretaria-da-educacao-vai-ampliar-etapas-de-ensino-na-escola-estadual-ariri
https://www.amapa.gov.br/noticia/1002/governo-do-amapa-autoriza-obras-de-revitalizacao-na-escola-zolito-de-jesus-nunes
https://www.amapa.gov.br/noticia/1102/-ldquo-estudo-projetos-para-a-vida-e-empreendedorismo-fazem-parte-da-rotina-rdquo-diz-aluno-da-escola-de-tempo-integral
https://www.amapa.gov.br/noticia/1102/educacao-mais-de-8-mil-estudantes-se-inscreveram-na-terceira-etapa-da-pre-matricula
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OPré-matrícula 2022: etapa inicia dia 

14 de fevereiro para o ensino médio 
integral e parcial, EJA e EJATEC

EJATec: Governo lança primeiro curso 
profissionalizante para turmas de 
jovens e adultos

“Escola de tempo integral oportuniza 
ao estudante momentos de partilha, 
convívio e aprendizado”, diz 
professora da Escola do Novo Saber

Governo do Amapá abre edital para 
bolsistas dos Programas de Formação 
Continuada

Alunos da Escola Augusto dos Anjos 
alcançam notas entre 700 a 960 
pontos no exame 2021

https://www.amapa.gov.br/noticia/1102/pre-matricula-2022-etapa-inicia-dia-14-de-fevereiro-para-o-ensino-medio-integral-e-parcial-eja-e-ejatec
https://www.amapa.gov.br/noticia/1402/ejatec-governo-lanca-primeiro-curso-profissionalizante-para-turmas-de-jovens-e-adultos
https://www.amapa.gov.br/noticia/1602/-ldquo-escola-de-tempo-integral-oportuniza-ao-estudante-momentos-de-partilha-convivio-e-aprendizado-rdquo-diz-professora-da-escola-do-novo-saber
https://www.amapa.gov.br/noticia/1602/governo-do-amapa-abre-edital-para-bolsistas-dos-programas-de-formacao-continuada
https://www.amapa.gov.br/noticia/1702/alunos-da-escola-augusto-dos-anjos-alcancam-notas-entre-700-a-960-pontos-no-exame-2021
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O Criança Alfabetizada: governo entrega

75 mil kits pedagógicos aos 16 
municípios

Escola Gabriel de Almeida Café celebra 
sucesso dos estudantes no Exame 
Nacional do Ensino Médio

Pré-matrícula 2022: prazo para 
segunda chamada de vagas 
remanescentes inicia nesta
quarta-feira, 23

Criança Alfabetizada: Governo do 
Amapá entrega material pedagógico 
regionalizado para o município
de Santana

Novo Saber: Governo do Amapá 
entrega espaços revitalizados da 
escola Jesus de Nazaré

‘Com nova estrutura e método 
inovador, iremos ainda mais longe’, 
diz funcionária da Escola do
Novo Saber Jesus de Nazaré

https://www.amapa.gov.br/noticia/1802/crianca-alfabetizada-governo-entrega-75-mil-kits-pedagogicos-aos-16-municipios
https://www.amapa.gov.br/noticia/2202/escola-gabriel-de-almeida-cafe-celebra-sucesso-dos-estudantes-no-exame-nacional-do-ensino-medio
https://www.amapa.gov.br/noticia/2202/pre-matricula-2022-prazo-para-segunda-chamada-de-vagas-remanescentes-inicia-nesta-quarta-feira-23
https://www.amapa.gov.br/noticia/2402/crianca-alfabetizada-governo-do-amapa-entrega-material-pedagogico-regionalizado-para-o-municipio-de-santana
https://www.amapa.gov.br/noticia/2502/novo-saber-governo-do-amapa-entrega-espacos-revitalizados-da-escola-jesus-de-nazare
https://www.amapa.gov.br/noticia/2502/-039-com-nova-estrutura-e-metodo-inovador-iremos-ainda-mais-longe-039-diz-funcionaria-da-escola-do-novo-saber-jesus-de-nazare
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OGoverno revitaliza prédio 
administrativo da Secretaria de 
Estado de Educação

“É um sonho realizado”, diz morador 
de comunidade que ganhou escola 
revitalizada e com laboratórios

Novo Saber: Governador Waldez 
entrega Escola Santos Dumont 
revitalizada, em Santana

Escola de Gestão Compartilhada 
realiza segunda edição de projeto 
para troca e doação de uniformes 
escolares

Data-base: reajuste linear mantém 
salário dos professores acima do piso 
nacional

https://www.amapa.gov.br/noticia/0303/governo-revitaliza-predio-administrativo-da-secretaria-de-estado-de-educacao
https://www.amapa.gov.br/noticia/0403/-ldquo-e-um-sonho-realizado-diz-morador-de-comunidade-que-ganhou-escola-revitalizada-e-com-laboratorios
https://www.amapa.gov.br/noticia/0403/novo-saber-governador-waldez-entrega-escola-santos-dumont-revitalizada-em-santana
https://www.amapa.gov.br/noticia/0403/escola-de-gestao-compartilhada-realiza-segunda-edicao-de-projeto-para-troca-e-doacao-de-uniformes-escolares
https://www.amapa.gov.br/noticia/0503/data-base-reajuste-linear-mantem-salario-dos-professores-acima-do-piso-nacional
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O Pronatec Prisional: Governo seleciona 
professores bolsistas e profissionais 
para atuação na equipe técnica

Governo do Amapá anuncia medidas 
de flexibilização e retorno 100% 
presencial das aulas nas redes pública 
e privada

Volta às aulas: escolas da rede 
estadual iniciam calendário letivo 
nesta segunda-feira, 7

Governo lança Plano Estadual de 
Educação para pessoas privadas 
de liberdade e egressos do sistema 
penitenciário

Travessia: Governo amplia programa 
para reduzir atraso e abandono 
escolar nas comunidades tradicionais

https://www.amapa.gov.br/noticia/0703/pronatec-prisional-governo-seleciona-professores-bolsistas-e-profissionais-para-atuacao-na-equipe-tecnica
https://www.amapa.gov.br/noticia/0703/governo-do-amapa-anuncia-medidas-de-flexibilizacao-e-retorno-100-presencial-das-aulas-nas-redes-publica-e-privada
https://www.amapa.gov.br/noticia/0703/volta-as-aulas-escolas-da-rede-estadual-iniciam-calendario-letivo-nesta-segunda-feira-7
https://www.amapa.gov.br/noticia/1103/governo-lanca-plano-estadual-de-educacao-para-pessoas-privadas-de-liberdade-e-egressos-do-sistema-penitenciario
https://www.amapa.gov.br/noticia/1403/travessia-governo-amplia-programa-para-reduzir-atraso-e-abandono-escolar-nas-comunidades-tradicionais
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OEjatec: Governo do Amapá promove 
aula inaugural para estudantes de 
cursos profissionalizantes nesta terça

Travessia: Governo e Unicef 
oficializam a expansão do programa 
para alcançar comunidades 
tradicionais

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

Governo entrega Escola Maria 
Angélica, na Fazendinha, totalmente 
revitalizada

Volta às aulas: Governo do Amapá 
assegura transporte fluvial para mais 
de 7 mil estudantes ribeirinhos

https://www.amapa.gov.br/noticia/1403/ejatec-governo-do-amapa-promove-aula-inaugural-para-estudantes-de-cursos-profissionalizantes-nesta-terca
https://www.amapa.gov.br/noticia/1403/travessia-governo-e-unicef-oficializam-a-expansao-do-programa-para-alcancar-comunidades-tradicionais
https://www.amapa.gov.br/noticia/1603/governo-do-amapa-da-a-estudantes-dupla-possibilidade-de-certificacao-com-o-ejatec
https://www.amapa.gov.br/noticia/1703/governo-entrega-escola-maria-angelica-na-fazendinha-totalmente-revitalizada
https://www.amapa.gov.br/noticia/1803/volta-as-aulas-governo-do-amapa-assegura-transporte-fluvial-para-mais-de-7-mil-estudantes-ribeirinhos-nbsp-
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O Governo do Amapá abre processo 
seletivo para gestores das Escolas do 
Novo Saber

Com retorno das aulas presenciais, 
Programa E-paz trabalha valorização 
e acolhimento dos educadores

Conheça o programa que oferece 
aperfeiçoamento nos Estados Unidos 
para professores de inglês

Projeto piloto auxilia professores do 
Amapá a trabalharem a recomposição 
das aprendizagens dos estudantes

Governo do Amapá entrega nova 
Escola de Gestão Compartilhada 
Militar no Igarapé da Fortaleza

https://www.amapa.gov.br/noticia/2303/governo-do-amapa-abre-processo-seletivo-para-gestores-das-escolas-do-novo-saber
https://www.amapa.gov.br/noticia/2103/com-retorno-das-aulas-presenciais-programa-e-paz-trabalha-valorizacao-e-acolhimento-dos-educadores
https://www.amapa.gov.br/noticia/2403/conheca-o-programa-que-oferece-aperfeicoamento-nos-estados-unidos-para-professores-de-ingles
https://www.amapa.gov.br/noticia/2503/projeto-piloto-auxilia-professores-do-amapa-a-trabalharem-a-recomposicao-das-aprendizagens-dos-estudantes
https://www.amapa.gov.br/noticia/2803/governo-do-amapa-entrega-nova-escola-de-gestao-compartilhada-militar-no-igarape-da-fortaleza
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OGoverno do Amapá abre chamada 
pública com 1682 vagas para seis 
centros profissionalizantes da rede 
estadual

Governo homenageia professores-
autores e leitores críticos do 
Programa Criança Alfabetizada

Programas Amapá Jovem e Travessia 
se unem para garantir permanência 
de estudantes na sala de aula

Governo do Amapá inaugura o 
Centro de Inovação para imersão de 
profissionais da educação na cultura 
digital

https://www.amapa.gov.br/noticia/2803/governo-do-amapa-abre-chamada-publica-com-1682-vagas-para-seis-centros-profissionalizantes-da-rede-estadual
https://www.amapa.gov.br/noticia/2903/governo-homenageia-professores-autores-e-leitores-criticos-do-programa-crianca-alfabetizada
https://www.amapa.gov.br/noticia/3103/programas-amapa-jovem-e-travessia-se-unem-para-garantir-permanencia-de-estudantes-na-sala-de-aula-nbsp-
https://www.amapa.gov.br/noticia/3103/governo-do-amapa-inaugura-o-centro-de-inovacao-para-imersao-de-profissionais-da-educacao-na-cultura-digital
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Mais de 9 mil estudantes da rede 
estadual podem solicitar isenção para 
o Enem 2022

Central do Enem: Governo ativa novas 
escolas polos e preparação inicia 
nesta quarta-feira

Governo reforça a aprendizagem dos 
estudantes do ensino fundamental

Governo do Amapá inicia avaliação 
permanente de alunos da rede 
pública 2022

Educação: governo sanciona lei que 
cria cargos efetivos para educadores 
indígenas

https://www.amapa.gov.br/noticia/0704/mais-de-9-mil-estudantes-da-rede-estadual-podem-solicitar-isencao-para-o-enem-2022
https://www.amapa.gov.br/noticia/1804/central-do-enem-governo-ativa-novas-escolas-polos-e-preparacao-inicia-nesta-quarta-feira
https://www.amapa.gov.br/noticia/1404/governo-reforca-a-aprendizagem-dos-estudantes-do-ensino-fundamental
https://www.amapa.gov.br/noticia/0404/governo-do-amapa-inicia-avaliacao-permanente-de-alunos-da-rede-publica-2022
https://www.amapa.gov.br/noticia/1904/educacao-governo-sanciona-lei-que-cria-cargos-efetivos-para-educadores-indigenas
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preparação para o exame 2022 em 
escolas polos

Governo repassa compensação 
no valor de R$10 milhões para 
municípios priorizarem a educação 
básica

Cândido Portinari realizará evento em 
alusão ao dia do desenhista

https://www.amapa.gov.br/noticia/2004/central-do-enem-estudantes-iniciam-preparacao-para-o-exame-2022-em-escolas-polos
https://www.amapa.gov.br/noticia/2104/governo-repassa-compensacao-no-valor-de-r-10-milhoes-para-municipios-priorizarem-a-educacao-basica
https://www.amapa.gov.br/noticia/2804/candido-portinari-realizara-evento-em-alusao-ao-dia-do-desenhista


16

M
A

IO
Estudantes de Escolas do Novo Saber 
representam o Amapá no projeto 
Porta Vozes do Ensino Médio Integral

Governo do Estado abre inscrições 
para 10ª edição da Feira de Ciência e 
Engenharia do Amapá

Novo Saber: Governo realiza formação 
para fortalecer o protagonismo de 
estudantes nas escolas

AnCoragem: ações de recomposição 
da aprendizagem são trabalhadas em 
escolas do Jari

Estudantes participam do projeto 
“Rapunzel Solidária” para doação de 
cabelo

https://www.amapa.gov.br/noticia/0205/estudantes-de-escolas-do-novo-saber-representam-o-amapa-no-projeto-porta-vozes-do-ensino-medio-integral
https://www.amapa.gov.br/noticia/0505/governo-do-estado-abre-inscricoes-para-10-ordf-edicao-da-feira-de-ciencia-e-engenharia-do-amapa
https://www.amapa.gov.br/noticia/0405/novo-saber-governo-realiza-formacao-para-fortalecer-o-protagonismo-de-estudantes-nas-escolas
https://www.amapa.gov.br/noticia/0705/ancoragem-acoes-de-recomposicao-da-aprendizagem-sao-trabalhadas-em-escolas-do-jari
https://www.amapa.gov.br/noticia/1105/estudantes-participam-do-projeto-ldquo-rapunzel-solidaria-rdquo-para-doacao-de-cabelo
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Escolas amapaenses levam projetos 
ambientais e empreendedores para 
Congresso Internacional de Educação, 
em São Paulo

Governo convoca 207 profissionais da 
educação do cadastro reserva do PSS 
2020

Estão abertas as matrículas para o 
Centro Mundo Azul, em Santana

ICMS Educação do Amapá é destaque 
em seminário que reúne gestores de 
11 estados brasileiros

Governo do Amapá abre edital para 
bolsistas dos Programas de Formação 
Continuada

https://www.amapa.gov.br/noticia/1305/escolas-amapaenses-levam-projetos-ambientais-e-empreendedores-para-congresso-internacional-de-educacao-em-sao-paulo
https://www.amapa.gov.br/noticia/1805/governo-convoca-207-profissionais-da-educacao-do-cadastro-reserva-do-pss-2020
https://www.amapa.gov.br/noticia/1705/estao-abertas-as-matriculas-para-o-centro-mundo-azul-em-santana
https://www.amapa.gov.br/noticia/1805/icms-educacao-do-amapa-e-destaque-em-seminario-que-reune-gestores-de-11-estados-brasileiros
https://www.amapa.gov.br/noticia/2005/governo-do-amapa-abre-edital-para-bolsistas-dos-programas-de-formacao-continuada
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Inscrições para o Encceja 2022 
começam nesta terça-feira, 24

Novo Saber: Governo abre processo 
seletivo interno para profissionais da 
Educação

Censo Escolar 2022: Governo 
promove evento de formação para 
gestores e secretários escolares

Centro Mundo Azul vai oferecer 
atendimentos educacionais e clínicos 
às pessoas com autismo

Profissionaliza Amapá: alunos 
realizam ação social alusiva ao dia do 
massoterapeuta

https://www.amapa.gov.br/noticia/2305/inscricoes-para-o-encceja-2022-comecam-nesta-terca-feira-24
https://www.amapa.gov.br/noticia/2405/novo-saber-governo-abre-processo-seletivo-interno-para-profissionais-da-educacao
https://www.amapa.gov.br/noticia/2505/censo-escolar-2022-governo-promove-evento-de-formacao-para-gestores-e-secretarios-escolares
https://www.amapa.gov.br/noticia/2505/centro-mundo-azul-vai-oferecer-atendimentos-educacionais-e-clinicos-as-pessoas-com-autismo
https://www.amapa.gov.br/noticia/2605/profissionaliza-amapa-alunos-realizam-acao-social-alusiva-ao-dia-do-massoterapeuta
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Governo inaugura Centro de 
Referência em Autismo, em Santana

Criança Alfabetizada: primeira 
formação presencial de 2022 reúne 
professores da rede estadual

Governo lança Revista de 
Sistematização da Política 
Colaborativa do Amapá

https://www.amapa.gov.br/noticia/2505/governo-inaugura-centro-de-referencia-em-autismo-em-santana
https://www.amapa.gov.br/noticia/2705/crianca-alfabetizada-primeira-formacao-presencial-de-2022-reune-professores-da-rede-estadual
https://www.amapa.gov.br/noticia/2705/governo-lanca-revista-de-sistematizacao-da-politica-colaborativa-do-amapa-nbsp-


20

JU
N

H
O No Amapá, mais de 78 mil estudantes 

participam da 1ª fase da Olimpíada 
Brasileira de Matemática

Escola Estadual Antônio Castro 
promove ação em razão ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente

Avalia Aí: Governo aplicará avaliação 
diagnóstica para estudantes do 
Ensino Médio

Cerimônia de aposição de luvas marca 
a valorização do ensino militar na 
Escola Antônio Messias

Inclusão, qualidade e equidade: 
Amapá inicia a IV Conferência 
Estadual de Educação

https://www.amapa.gov.br/noticia/0706/no-amapa-mais-de-78-mil-estudantes-nbsp-participam-da-1-ordf-fase-da-olimpiada-brasileira-de-matematica
https://www.amapa.gov.br/noticia/0806/escola-estadual-antonio-castro-promove-acao-em-razao-ao-dia-mundial-do-meio-ambiente
https://www.amapa.gov.br/noticia/0906/avalia-ai-governo-aplicara-avaliacao-diagnostica-para-estudantes-do-ensino-medio
https://www.amapa.gov.br/noticia/1106/cerimonia-de-aposicao-de-luvas-marca-a-valorizacao-do-ensino-militar-na-escola-antonio-messias
https://www.amapa.gov.br/noticia/1406/inclusao-qualidade-e-equidade-amapa-inicia-a-iv-conferencia-estadual-de-educacao
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JU
N

H
OSecretaria de Educação treina 

gestores e secretários para o Censo 
Escolar 2022

Escola Bilíngue Marly Maria conquista 
o 1º lugar em Concurso Estadual de 
Cultura Francesa

https://www.amapa.gov.br/noticia/2306/secretaria-de-educacao-treina-gestores-e-secretarios-para-o-censo-escolar-2022
https://www.amapa.gov.br/noticia/2706/-nbsp-escola-bilingue-marly-maria-conquista-o-1-ordm-lugar-em-concurso-estadual-de-cultura-francesa
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JU
LH

O Escola Estadual em Mazagão Velho 
encerra módulo de ensino com 
Mostra de trabalhos artísticos e 
empreendedores

Governo do Amapá apresenta 
Plano de Retomada das aulas do 2º 
semestre de 2022

Secretaria de Educação realiza 
encontro com gestores escolares de 
Macapá e Santana

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1711/escola-estadual-em-mazagao-velho-encerra-modulo-de-ensino-com-mostra-de-trabalhos-artisticos-e-empreendedores
https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/0610/governo-do-amapa-apresenta-plano-de-retomada-das-aulas-do-2-ordm-semestre-de-2022
https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/2712/secretaria-de-educacao-realiza-encontro-com-gestores-escolares-de-macapa-e-santana
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T
OMais de 115 mil estudantes da rede 

estadual retornam às salas de aula 
nesta quarta-feira, 3

Governo do Amapá abre chamada 
pública com 416 vagas para seis 
centros profissionalizantes
da rede estadual

Seed promove lives para tirar dúvidas 
sobre material didático do Amapá

Regime de Colaboração da Educação: lei 
permite cessão de escolas, servidores e 
transferência de recursos financeiros
para os municípios

Abertas as inscrições para o 1º 
Encontro Sobre Educação e Trabalho

Governo do Amapá e Senai ofertam 
270 vagas em cursos técnicos para 
estudantes do ensino médio

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/0610/mais-de-115-mil-estudantes-da-rede-estadual-retornam-as-salas-de-aula-nesta-quarta-feira-3
https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1110/governo-do-amapa-abre-chamada-publica-com-416-vagas-para-seis-centros-profissionalizantes-da-rede-estadual
https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1711/seed-promove-lives-para-tirar-duvidas-sobre-material-didatico-do-amapa
https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1711/regime-de-colaboracao-da-educacao-lei-permite-cessao-de-escolas-servidores-e-transferencia-de-recursos-financeiros-para-os-municipios
https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1711/abertas-as-inscricoes-para-o-1-ordm-encontro-sobre-educacao-e-trabalho
https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1711/governo-do-amapa-e-senai-ofertam-270-vagas-em-cursos-tecnicos-para-estudantes-do-ensino-medio


24

S
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R
O Estudantes das comunidades da 

Pedreira e Pacuí participam do Desfile 
Cívico Estudantil 2022

Escolas da rede estadual iniciam 
a programação do Desfile Cívico 
Estudantil 2022

Criança Alfabetizada: Governo 
distribui cadernos de orientações 
pedagógicas aos municípios

Feira de Ciências e Engenharia do 
Amapá inicia nesta quarta-feira, 21

Projetos vencedores da Feira de 
Ciências desse ano são anunciados 
em Cerimônia de Encerramento

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/0610/estudantes-das-comunidades-da-pedreira-e-pacui-participam-do-desfile-civico-estudantil-2022
https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/0610/escolas-da-rede-estadual-iniciam-a-programacao-do-desfile-civico-estudantil-2022
https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/2110/crianca-alfabetizada-governo-distribui-cadernos-de-orientacoes-pedagogicas-aos-municipios
https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/2110/feira-de-ciencias-e-engenharia-do-amapa-inicia-nesta-quarta-feira-21
https://www.amapa.gov.br/noticia/2309/projetos-vencedores-da-feira-de-ciencias-desse-ano-sao-anunciados-em-cerimonia-de-encerramento
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OCasa Inteligente é tema de oficina da 

10ª edição da Feceap

Material didático em Libras é cedido 
ao Centro de Atendimento ao Surdo

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1711/casa-inteligente-e-tema-de-oficina-da-10-ordf-edicao-da-feceap
https://www.amapa.gov.br/noticia/2909/material-didatico-em-libras-e-cedido-ao-centro-de-atendimento-ao-surdo
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O Amapá forma gestores e 
coordenadores para o Programa 
Criança Alfabetizada nos 16 
municípios

Governo do Estado investe R$ 2,2 
milhões em revitalização da escola 
Zolito Nunes, em Macapá

Projeto FrancEcolab: pela 2ª vez, 
estudantes da Escola Marly Maria 
conquistam prêmio internacional 

Governo do Amapá anuncia data de 
início da Chamada Escolar 2023

Secretária Goreth Sousa toma posse 
como membro do Conselho Estadual 
de Educação

https://www.amapa.gov.br/noticia/0510/amapa-forma-gestores-e-coordenadores-para-o-programa-crianca-alfabetizada-nos-16-municipios
https://www.amapa.gov.br/noticia/0910/governo-do-estado-investe-r-2-2-milhoes-em-revitalizacao-da-escola-zolito-nunes-em-macapa
https://www.amapa.gov.br/noticia/1110/projeto-francecolab-pela-2-ordf-vez-estudantes-da-escola-marly-maria-conquistam-premio-internacional-nbsp-
https://www.amapa.gov.br/noticia/1310/governo-do-amapa-anuncia-data-de-inicio-da-chamada-escolar-2023
https://www.amapa.gov.br/noticia/1410/secretaria-goreth-sousa-toma-posse-como-membro-do-conselho-estadual-de-educacao


27

O
U

T
U

B
R

OProjeto de escola estadual é 
selecionado para representar a região 
norte na etapa nacional de Olimpíada 
Brasileira

Governo realiza capacitação para 
militares recém-contratados que irão 
atuar nas escolas cívico-militares

Governo capacita técnicos de 
secretarias municipais de Educação 
para aplicação do Sispaeap

Aulão Show da Central do Enem 
tem edição especial no município de 
Amapá

Qualifica Mais, Emprega Mais’: 
Governo seleciona professores para 
atuação em cursos de formação inicial 
e continuada

https://www.amapa.gov.br/noticia/2010/projeto-de-escola-estadual-e-selecionado-para-representar-a-regiao-norte-na-etapa-nacional-de-olimpiada-brasileira
https://www.amapa.gov.br/noticia/1910/governo-realiza-capacitacao-para-militares-recem-contratados-que-irao-atuar-nas-escolas-civico-militares
https://www.amapa.gov.br/noticia/1810/governo-capacita-tecnicos-de-secretarias-municipais-de-educacao-para-aplicacao-do-sispaeap
https://www.amapa.gov.br/noticia/2110/aulao-show-da-central-do-enem-tem-edicao-especial-no-municipio-de-amapa
https://www.amapa.gov.br/noticia/2010/qualifica-mais-emprega-mais-governo-seleciona-professores-para-atuacao-em-cursos-de-formacao-inicial-e-continuada
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O ‘Qualifica Mais, Emprega Mais’: 
Governo do Amapá oferta vagas 
para cursos de formação inicial e 
continuada em 5 municípios

Aulão Show do Projeto Central do 
Enem reuniu estudantes em edição 
especial no município de Amapá

Chamada Escolar Unificada 2023 já 
contabiliza mais de 21 mil inscritos; 
saiba como fazer

Central do Enem: Governo do Amapá 
inicia aplicação de simulados para 
estudantes da rede estadual

Escola Estadual de Porto Grande 
representa o Amapá em Mostra 
Internacional de Ciência e Tecnologia

https://www.amapa.gov.br/noticia/2010/qualifica-mais-emprega-mais-governo-do-amapa-oferta-vagas-para-cursos-de-formacao-inicial-e-continuada-em-5-municipios
https://www.amapa.gov.br/noticia/2410/aulao-show-do-projeto-central-do-enem-reuniu-estudantes-em-edicao-especial-no-municipio-de-amapa
https://www.amapa.gov.br/noticia/2410/chamada-escolar-unificada-2023-ja-contabiliza-mais-de-21-mil-inscritos-saiba-como-fazer
https://www.amapa.gov.br/noticia/2610/central-do-enem-governo-do-amapa-inicia-aplicacao-de-simulados-para-estudantes-da-rede-estadual
https://www.amapa.gov.br/noticia/2610/escola-estadual-de-porto-grande-representa-o-amapa-em-mostra-internacional-de-ciencia-e-tecnologia
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R

OIniciativa oferece teste de proficiência 
internacional a professores de língua 
inglesa do Amapá

Governo homenageia ex-secretários 
de Educação do Amapá

Amapá conquista três prêmios em 
Mostra Internacional de Ciência e 
Tecnologia, no Rio Grande do Sul

Cerimônia de Aposição das Luvas 
marca nova etapa para mais de 350 
estudantes de Santana

https://www.amapa.gov.br/noticia/2610/iniciativa-oferece-teste-de-proficiencia-internacional-a-professores-de-lingua-inglesa-do-amapa
https://www.amapa.gov.br/noticia/2710/governo-homenageia-ex-secretarios-de-educacao-do-nbsp-amapa
https://www.amapa.gov.br/noticia/3110/amapa-conquista-tres-premios-em-mostra-internacional-de-ciencia-e-tecnologia-no-rio-grande-do-sul
https://www.amapa.gov.br/noticia/2910/cerimonia-de-aposicao-das-luvas-marca-nova-etapa-para-mais-de-350-estudantes-de-santana
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R
O Governo lança edital de Chamada 

Pública para o III Festival de Bandas e 
Fanfarras do Amapá

Criança Alfabetizada: Governo 
forma professores para aplicação do 
Sispaeap 2022

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

Central do Enem 2022: programação 
terá ‘Aulão Show’ e Feira das 
Profissões para estudantes 

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

https://www.amapa.gov.br/noticia/0111/governo-lanca-edital-de-chamada-publica-para-o-iii-festival-de-bandas-e-fanfarras-do-amapa
https://www.amapa.gov.br/noticia/0111/crianca-alfabetizada-governo-forma-professores-para-aplicacao-do-sispaeap-2022
https://www.amapa.gov.br/noticia/0711/crianca-alfabetizada-governo-forma-gestores-para-a-aplicacao-de-provas-do-sispaeap-2022
https://www.amapa.gov.br/noticia/0711/central-do-enem-2022-programacao-tera-aulao-show-e-feira-das-profissoes-para-estudantes-nbsp-
https://www.amapa.gov.br/noticia/0911/governo-do-estado-inicia-avaliacao-permanente-para-estudantes-da-educacao-basica-amapaense
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R
OGoverno do Estado abre processo 

seletivo interno para atuação no 
sistema de ensino modular

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

Chamada Escolar Unificada 2023: 
Prazo para realização do processo 
encerra nesta quinta-feira, 17

Governo entrega prédio revitalizado 
da Escola Alzira Santos, em 
Tartarugalzinho

Amapá debate políticas educacionais 
com equipe Transição do Governo 
Federal

https://www.amapa.gov.br/noticia/1111/governo-do-estado-abre-processo-seletivo-interno-para-atuacao-no-sistema-de-ensino-modular
https://www.amapa.gov.br/noticia/1111/aulao-show-da-central-enem-reune-mais-de-5-mil-estudantes-para-revisao-no-estadio-zerao
https://www.amapa.gov.br/noticia/1611/chamada-escolar-unificada-2023-prazo-para-realizacao-do-processo-encerra-nesta-quinta-feira-17
https://www.amapa.gov.br/noticia/2011/governo-entrega-predio-revitalizado-da-escola-alzira-santos-em-tartarugalzinho
https://www.amapa.gov.br/noticia/1811/amapa-debate-politicas-educacionais-com-equipe-transicao-do-governo-federal
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O Amapá apresenta experiências 

educacionais em debate internacional 
sobre desenvolvimento do capital 
humano

Professor vítima da covid-19 é 
homenageado com nome da primeira 
escola do Conjunto Miracema

Governo inaugura primeira escola do 
Conjunto Habitacional Miracema

Busca Ativa: gestores escolares fazem 
treinamento para atuar na prevenção 
ao abandono escolar

https://www.amapa.gov.br/noticia/2111/amapa-apresenta-experiencias-educacionais-em-debate-internacional-sobre-desenvolvimento-do-capital-humano
https://www.amapa.gov.br/noticia/2411/professor-vitima-da-covid-19-e-homenageado-com-nome-da-primeira-escola-do-conjunto-miracema
https://www.amapa.gov.br/noticia/2411/governo-inaugura-primeira-escola-do-conjunto-habitacional-miracema
https://www.amapa.gov.br/noticia/2211/busca-ativa-gestores-escolares-fazem-treinamento-para-atuar-na-prevencao-ao-abandono-escolar
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ONo Amapá, Semana da Consciência 

Negra tem programação educativa e 
cultural

Programa de Língua Inglesa mapeia 
perfil de professores que lecionam 
para as séries no Ensino Fundamental 
II no Amapá

https://www.amapa.gov.br/noticia/2511/no-amapa-semana-da-consciencia-negra-tem-programacao-educativa-e-cultural
https://www.amapa.gov.br/noticia/2511/programa-de-lingua-inglesa-mapeia-perfil-de-professores-que-lecionam-para-as-series-no-ensino-fundamental-ii-no-amapa
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O Delegação de 25 professores de 

língua francesa do Amapá concluem 
Estágio Amazônico, em Caiena

Governo do Amapá empossa 132 
novos professores e pedagogos para 
atuarem no sistema modular

Criança Alfabetizada: Governo do 
Amapá vai premiar escolas com 
melhores índices educacionais

Governo do Amapá premia 20 
escolas com os melhores índices de 
alfabetização

Prêmio Criança Alfabetizada: Escola 
de Mazagão conquista o 1º lugar no 
Amapá

https://www.amapa.gov.br/noticia/0312/delegacao-de-25-professores-de-lingua-francesa-do-amapa-concluem-estagio-amazonico-em-caiena
https://www.amapa.gov.br/noticia/0912/governo-do-amapa-empossa-132-novos-professores-e-pedagogos-para-atuarem-no-sistema-modular
https://www.amapa.gov.br/noticia/1212/crianca-alfabetizada-governo-do-amapa-vai-premiar-escolas-com-melhores-indices-educacionais
https://www.amapa.gov.br/noticia/1412/governo-do-amapa-premia-20-escolas-com-os-melhores-indices-de-alfabetizacao
https://www.amapa.gov.br/noticia/1412/premio-crianca-alfabetizada-escola-de-mazagao-conquista-o-1-ordm-lugar-no-amapa
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OGoverno inaugura Centro de Educação 

Profissional em Arte e Cultura Bi 
Trindade, em Santana

A importância dos grêmios estudantis 
nas escolas da rede estadual do 
Amapá

Governo inaugura Escola Estadual 
Colônia de Água Branca, em Serra do 
Navio

https://www.portal.ap.gov.br/noticia/2712/governo-inaugura-centro-de-educacao-profissional-em-arte-e-cultura-bi-trindade-em-santana
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/2812/a-importancia-dos-gremios-estudantis-nas-escolas-da-rede-estadual-do-amapa
https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/3012/governo-inaugura-escola-estadual-colonia-de-agua-branca-em-serra-do-navio


Antônio Waldez Góes da Silva
Governador do Estado do Amapá

Jaime Domingues Nunes
Vice-governador do Estado do Amapá

Maria Goreth da Silva e Sousa
Secretária de Estado da Educação

Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira
Chefe de Gabinete da Seed

Neurizete de Oliveira Nascimento
Secretária Adjunta de Políticas de Educação

Dannielson Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas

Keuliciane Moraes Baia
Secretária Adjunta de Apoio à Gestão

Siga as redes sociais do Governo do Amapá clicando no ícone

http://www.facebook.com/governo.ap
http://twitter.com/governodoamapa
http://www.instagram.com/governoamapa/
http://www.youtube.com/channel/UC_t5kDI7Esbg9ftn2Y8CP6A
https://www.amapa.gov.br/

