
                                                            
 

 

 

 

 

 
Santa Catarina 
Professores ganham espaço de formação e  
experimentação em tecnologias educacionais 
 
O Centro de Inovação para a Educação Brasi-

leira (CIEB) e a Universidade Regional de Blu-

menau (FURB) entregaram aos professores o 

primeiro espaço de formação e experimenta-

ção em tecnologia educacional. O  EfeX é um 

conceito de espaço físico para criação e com-

partilhamento de práticas pedagógicas inova-

doras mediadas pela tecnologia.  

 

Voltado a professores das redes públicas, o es-

paço foi concebido para funcionar integrado 

às redes de ensino, permitindo ao professor 

experimentar tecnologias educacionais, ao 

mesmo tempo em que aprimora suas compe-

tências no uso de instrumentos e recursos di-

gitais.  

 

A proposta pedagógica do EfeX contempla, 

ainda, um conjunto inédito de diretrizes de 

formação para os educadores, com conteúdos 

e metodologias alinhadas ao conceito de ex-

perimentação e aprendizagem ativa. O mate-

rial, elaborado em parceria com especialistas 

em tecnologia educacional, está organizado 

em módulos independentes, de temas como 

ensino híbrido, cultura maker, gamificação, 

educomunicação, plataformas adaptativas, re-

cursos digitais para publicação e compartilha-

mento; e avaliação por meio de recursos digi-

tais.  

 

"Esta data está carregada de simbolismo. Um 

presente aos professores no momento em que 

vemos o impacto da tecnologia em sala de 

aula. Que este espaço  possa ser um aliado im-

portante para o professor avançar na customi-

zação das aulas e tornar o uso da tecnologia 

mais simples", destaca o secretário de Estado 

da Educação, Eduardo Deschamps. 
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BRASÍLIA 

 Secretário defende flexibilização do currículo 
em audiência na Câmara dos Deputados 
 

 

O secretário Júlio Gregório Filho (DF) representou 

o Consed na audiência pública que a Comissão de 

Educação da Câmara dos Deputados promove 

nesta terça-feira (17), para discutir a reforma do 

ensino médio e os trabalhos de adoção da Base 

Nacional Comum Curricular nas escolas de todo o 

País. O secretário de Educação Básica do Mec, Ros-

sieli Soares, também participou. 

Em sua fala, o secretário destacou uma preocupa-

ção. “A minha preocupação é que a base não ve-

nha engessar novamente o nosso currículo, colo-

cando uma quantidade muito grande de matérias. 

Temos que ter a coragem de trabalhar a cultura da 

flexibilização, acabando até mesmo com a seria-

ção. Precisamos de mecanismos para mantermos 

os nossos jovens na escola.” 

  



 

 

PIAUÍ 

 App do Pré-Enem corrige redações até o dia 1º 
de novembro 
 
Uma das ferramentas disponibili-

zadas aos alunos para se preparar 

para o Enem é o aplicativo do Pré-

Enem Seduc. Por meio da plata-

forma digital o aluno pode enviar 

sua redação para correção on line. 

 

De acordo com o Superintendente 

de Ensino Superior da Seduc, Ellen 

Gera, os estudantes ainda podem 

enviar suas redações até o dia 1º 

de novembro. "Os alunos podem 

treinar a elaboração de sua reda-

ção e enviar pelo aplicativo até o 

dia 1º de novembro, data em que também será 

realizada a última grande revisão do Pré-Enem 

em Teresina", disse. 

 

O aplicativo é um dos serviços que a Seduc 

oferece aos seus alunos que estão em fase de 

preparação para o Enem, em até 72 horas os 

professores analisam e repassam o texto corri-

gido ao estudante. Por meio do aplicativo, os 

alunos também podem acessar vídeo aulas, 

questões comentadas, e material didático. 

 

Segundo o professor de redação do Pré-Enem 

Seduc Francisco Rufino, desde o lançamento 

do aplicativo, no inicio do ano, ele avalia pelo 

menos 20 redações por dia.  "Essa é uma fer-

ramenta fantástica, bem aceita pelos alunos e 

no ano que vem o aplicativo será aprimorado 

para que o uso seja ainda maior", disse. 

Rufino lembra ainda que este ano o Pré-Enem 

Seduc ampliou o preparo dos alunos na disci-

plina de redação. "Os estudantes tanto da ca-

pital, como do interior tiveram aulas de reda-

ção durante todas as revisões do Pré-Enem, 

ocasião em que tiramos dúvidas, trabalhamos 

temas específicos e os conscientizamos sobre 

a importância da leitura e domínio da língua 

portuguesa no exame", ressaltou. 

 

 

A Seduc dá continuidade aos preparativos 

para o Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) e no próximo dia 28 de outubro a ci-

dade de Uruçuí recebe a revisão do Pré-Enem, 

com as disciplinas de química, física, biologia, 

matemática, língua portuguesa e redação.

 



 

 

DISTRITO FEDERAL 

 

 Estudantes recebem visita especial na Semana 
da Alimentação Saudável 

 

Celebrado no dia 16 de outubro, o Dia Mundial 

da Alimentação marca também o início da Se-

mana da Alimentação Saudável nas escolas 

públicas do Distrito Federal. Diversas ações 

são promovidas nesses dias, como a visita de 

nutricionistas realizada na Escola Classe ETA 

44, na zona rural de Planaltina. 

Muito atentas, as crianças do ensino infantil e 

de 1º ao 5º ano acompanharam a palestra 

apresentada pelas profissionais da coordena-

ção regional de ensino e da diretoria de ali-

mentação escolar. “Mostramos para eles as di-

ferenças entre alimentos in natura, processa-

dos e ultraprocessados, estimulando o con-

sumo dos primeiros para uma alimentação 

mais saudável”, explica a nutricionista Bruna 

Carvalho. 

Após aprenderem sobre as funções e benefí-

cios dos alimentos, os alunos também recebe-

ram uma aula de higiene na hora de preparar 

e servir a comida. Os conhecimentos serão 

usados na próxima semana, quando a unidade 

recebe o projeto Chef e Nutri na Escola. 

Os pequenos alunos do ensino infantil ainda 

puderam desfrutar de uma aula de culinária, 

onde aprenderam com a mão na massa a pre-

parar um cupcake de couve gostoso e saudá-

vel. 

As aulas especiais sobre alimentação não se 

restringem a Planaltina. Em toda a rede, o as-

sunto será abordado em ações temáticas e em 

sala de aula, como forma de fomentar uma 

vida mais saudável entre os jovens.



 

 

DISTRITO FEDERAL 

 

Servidores dão aula para colegas e promovem 
o bem-estar 

 
O trabalho nas escolas muitas vezes é desgas-

tante e torna fundamental um tempo para o 

lazer. Com esse pensamento, a Secretaria de 

Educação lançou nesta segunda-feira (16) o 

projeto Servir, parte do programa “De Bem”. A 

ação promove atividades diversas para servi-

dores da área, cujos professores são colegas 

da própria rede de ensino. 

O projeto piloto começou no mês passado na 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 

e já conta com mais de 100 participantes em 

seis modalidades. “As oficinas são ministradas 

por servidores com horário residual ou volun-

tários. O objetivo é diminuir o índice de adoe-

cimento de nossos profissionais por meio de 

atividades físicas e de lazer” explica a subse-

cretária da Subsecretaria de Gestão de Pes-

soas, Kelly Cristina Ribeiro de Andrade. 

Voluntário, João Rocha dá aulas de violão duas 

vezes por semana na sede da coordenação re-

gional. Segundo ele, a atividade é enriquece-

dora. “É muito gratificante compartilhar um 

conhecimento com os colegas. Vim para dar 

aula, mas na realidade estou fazendo novos 

amigos”, se abre o professor. 

A “aluna” Adelina Benedita Santiago nunca ha-

via feito aula de violão, mas decidiu encarar o 

desafio aos 48 anos de idade. “Sempre tive 

vontade, mas não tinha a oportunidade. 

Quando vi o projeto, logo me inscrevi. E com 

apenas seis aulas, já consigo tocar três músi-

cas. É muito divertido”, conta a servidora.



 

 

DISTRITO FEDERAL 

 

 Embaixadores dos Jogos Escolares da  
Juventude inspiram atletas 
 
 

Enquanto já treina para disputas de marcha atlética de 2018, Caio Bonfim é acompanhado por jovens 

de Sobradinho. Com a única medalha do Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 

(bronze nos 20 quilômetros de marcha atlética) ele compartilha a experiência no percurso do Estádio 

Augustinho Lima, da região administrativa. 

Bonfim será um dos embaixadores dos Jogos Escolares da Juventude na etapa de 15 a 17 anos, que 

ocorrerá em Brasília de 16 a 25 de novembro. 

Ele entregará medalhas aos vencedores de atletismo e fará palestras sobre a própria história. “Eu 

mesmo já participei de jogos escolares. É um evento que traz oportunidades. Quero inspirar as cri-

anças para que elas também possam aproveitar isso.” O medalhista é apenas um dos 13 embaixa-

dores confirmados para os jogos até o momento. 

Segundo o gerente de Educação Física e Desporto Escolar, da Secretaria de Educação, Luís Maurício 

Montenegro, além das funções principais, os embaixadores farão um plantio de mudas para com-

pensar os gastos de gás carbônico durante os Jogos Escolares. 



 

 

DISTRITO FEDERAL 

 
 

 Governador recebe representantes de creches 
conveniadas 

 

Líderes do Conselho de Entidades de Promo-

ção de Assistência Social (Cepas), que repre-

senta creches conveniadas do Executivo local, 

foram recebidos pelo governador de Brasília, 

Rodrigo Rollemberg, na manhã desta se-

gunda-feira (16). O encontro ocorreu no Palá-

cio do Buriti. 

Os representantes das organizações filantrópi-

cas e sem fins lucrativos pleiteiam alteração na 

forma de repasse de recursos. 

O governador propôs a criação de um grupo 

de trabalho com seis integrantes: dois do Ce-

pas, dois da Secretaria de Educação, um da 

Casa Civil e um da Procuradoria-Geral do Dis-

trito Federal (que será o consultor legal). 

A comissão tem 30 dias para apresentar pro-

postas às mudanças solicitadas. 

 

Pagamento às creches aguarda repasse do Te-

souro 

De acordo com a Secretaria de Educação, o pa-

gamento às creches aguarda o repasse do Te-

souro, que será disponibilizado até o fim da 

semana. Por mês, o governo destina aproxima-

damente R$ 16 milhões a essas unidades. 

A pasta tem convênios com 59 instituições, e 

cada unidade recebe pelo número de alunos 

atendidos. Para a faixa etária de até 3 anos, o 

valor é de R$ 747,53 por criança e, para a de 4 

e 5 anos, de R$ 640,74. 

Segundo a Educação, as conveniadas atendem 

11,6 mil crianças de até 5 anos. Os salários e 

demais encargos trabalhistas dos funcionários 

são de responsabilidade dessas entidades. 

 

 



 

 

BAHIA 

 

 Começam as inscrições para a 7ª Feira de 
Empreendedorismo, Ciência e Inovação  

 
Os estudantes e professores orientadores do 

Ensino Fundamental II, do Ensino Médio e da 

Educação Profissional e Tecnológica da rede 

estadual de ensino já podem submeter seus 

projetos de iniciação científica à 7ª edição da 

Feira de Empreendedorismo, Ciência e Inova-

ção (7ª FECIBA), promovida pela Secretaria da 

Educação do Estado da Bahia. As inscrições 

para a submissão dos trabalhos começaram 

nesta segunda-feira (16) e seguem até o dia 30 

de novembro, e podem ser feitas através do 

preenchimento do formulário disponível no 

Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br). 

  

A 7ª FECIBA tem como objetivo despertar nos 

estudantes o gosto e o interesse pela pesquisa 

científica, desenvolver a capacidade criativa de 

raciocínio lógico, o protagonismo estudantil e 

o espírito empreendedor por meio de projetos 

de experimentação científica. Além disso, a 

feira busca, ainda, revelar talentos, valorizando 

a criatividade na elaboração e execução dos 

projetos de pesquisa, que visem solucionar 

problemas reais da comunidade local e des-

pertar vocações, por meio da inovação educa-

cional. 

 



 

 

BAHIA 

Estudantes pesquisam e apresentam projetos 
sobre a diversidade cultural 

 

Estudantes do Colégio Estadual Bertholdo Ci-

rilo dos Reis, em Salvador, estão promovendo 

o projeto interdisciplinar “Eu, tu, ele e retrato 

de nós!”. A atividade tem como objetivo traba-

lhar questões sobre a diversidade cultural e a 

história dos bairros do Subúrbio Ferroviário de 

Salvador. A iniciativa visa, ainda, promover o 

protagonismo estudantil e o sentimento de 

pertencimento dos estudantes quanto ao local 

onde vivem, por meio de brincadeiras, batalha 

de hip-hop, desfiles, apresentações musicais e 

produções audiovisuais. 

Para a ação, as turmas foram transformadas 

em equipes e cada uma levou o nome de um 

bairro do subúrbio, local onde fica localizado 

o colégio. “O que queremos revelar com esta 

atividade é que o subúrbio é um caldeirão cul-

tural. Levamos os estudantes a refletir sobre 

quem ele é, partindo do lugar onde vive, sua 

identidade, curiosidades, diversidade e assim 

trabalhar a valorização do local”, explica o di-

retor da unidade, Antonio Abreu. 

O estudante Matheus Carvalho, 19, 4º ano do 

curso Técnico em Administração, fez parte da 

equipe “Petropik”, que apresentou curiosida-

des sobre o bairro do Lobato. “Gostei muito do 

projeto, pois aprendi muito sobre o subúrbio 

e sua história. Me incentivou muito a pesquisar 

mais sobre minha cidade”, declara. 

 



 

 

BAHIA 

Santo Antônio de Jesus sedia etapa territorial 
dos jogos estudantis 

 

As etapas classificatórias e final dos Jogos Es-

tudantis da Rede Pública (JERP) das escolas es-

taduais situadas no Núcleo Territorial de Edu-

cação de Santo Antônio de Jesus começaram 

nesta terça-feira (17) e prosseguem até dia o 

dia 31/10, envolvendo 860 estudantes de 19 

municípios. Os participantes disputam jogos 

em diversas modalidades esportivas, como fu-

tsal, basquete, handebol, voleibol e xadrez, no 

Instituto Federal da Bahia (IFBA) e no Ginásio 

Municipal Waldemar Pinto de Queiroz, na ci-

dade de Santo Antônio de Jesus. Projeto estru-

turante pedagógico da Secretaria da Educação 

do Estado da Bahia, o JERP visa fortalecer a 

prática esportiva no currículo da Educação Bá-

sica.  

O estudante Flávio Santana, 16, 2º ano do Co-

légio Estadual Luciano Passos, em Cruz das Al-

mas, fala, com ansiedade e muita expectativa, 

sobre a sua participação na competição, na ca-

tegoria Futsal Masculino. “Jogo desde os 14 

anos e o meu sonho é vir a ser jogador de fu-

tebol profissional. O JERP é uma oportunidade 

muito importante na minha vida porque está 

me proporcionando novas experiências e é 

uma porta para outros desafios”.  

 

 



 

 

BAHIA 

Estudantes participam de ação contra o  
câncer de mama em Valença 

 

No mês de combate ao câncer de mama, os 

estudantes do curso técnico em Enfermagem 

do Centro Estadual de Educação Profissional 

(CEEP) em Saúde do Leste Baiano, localizado 

emValença (a 272 km de Salvador), estão par-

ticipando de  visitas técnicas à unidade móvel 

do Rastreamento do Câncer de Mama, que 

está no município. A atividade integra o Saúde 

sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de 

Mama, um programa do Governo do Estado, 

coordenado pela Secretaria da Saúde do Es-

tado (SESAB) para a realização da mamografia 

– exame que detecta precocemente o câncer 

de mama. 

A iniciativa possibilita que os estudantes viven-

ciem situações características do futuro exercí-

cio profissional e também possam ampliar a 

compreensão sobre o papel social do técnico 

em Enfermagem. Juntamente com outros co-

legas, a estudante Ivaneide dos Santos 34, 3º 

semestre, está participando da atividade no 

serviço móvel, que acontece até esta quinta-

feira (19), na Praça da República, no centro da 

cidade e deverá atender três mil mulheres na 

faixa etária de 50 a 69 anos para a realização 

da mamografia.  

Para Ivaneide dos Santos observar o atendi-

mento às mulheres é um novo aprendizado. “É 

muito gratificante testemunhar uma ação de 

prevenção para conscientizar as mulheres so-

bre o câncer de mama. Aprendi a analisar o 

exame, observar as imagens, mas não cheguei 

a ver nenhuma alterada, o que me deu um alí-

vio”, conta. 



 

 

PERNAMBUCO 

Estudantes pesquisam e apresentam projetos 
sobre a diversidade cultural 

 

Na data em que se comemora o Dia dos Pro-

fessores, 493 mestres da Rede Estadual estive-

ram presentes no Classic Hall, em Olinda, in-

centivando e passando confiança aos estudan-

tes que se preparam para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem). No último domingo (15), 

241 escolas das 16 Gerências Regionais de 

Educação (GRE), e quase cinco mil estudantes 

de 16 municípios pernambucanos participa-

ram do Aulão do Projeto Educação, realizado 

pela Rede Globo Nordeste. 

Cada escola contou com a participação de dois 

professores acompanhantes que foram home-

nageados pela equipe organizadora do aulão. 

“Hoje, por ser nosso dia, esse aulão se torna 

muito mais importante. Estão nos prestigi-

ando, juntamente com nossos estudantes” fa-

lou emocionada a professora de matemática 

Joseane de Fátima, da Escola de Referência 

Herculano Bandeira, localizada em Paudalho. 

Na ocasião, os estudantes tiveram aulas com 

20 professores convidados, entre eles Fer-

nanda Bérgamo (Redação), Vicente Santos 

(Português), Flávia Suassuna (Literatura), Lula 

Couto e Paulo Chaves (História), Marcello Me-

nezes e Wagner Costa (Matemática) dentre 

outros. 

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/523/15.10.17 Aul%c3%a3o da Globo_Cred Gil Menezes (236).JPG


 

 

PERNAMBUCO 

PGM lança edital para intercâmbio na  
Alemanha 
 

Foram abertas as inscrições para sele-

ção de cinco estudantes de nível médio 

da Rede Pública Estadual para participar 

do programa de intercâmbio internaci-

onal na Alemanha, por meio do Pro-

grama Ganhe o Mundo (PGM). Os estu-

dantes selecionados irão cursar um se-

mestre letivo em escola de nível médio, 

com data de embarque prevista para o 

primeiro trimestre de 2018. As inscri-

ções devem ser realizadas até às 18h 

desta terça-feira (17). O edital completo 

com os anexos encontra-se disponível 

aqui. 

Para se inscrever, o estudante precisa 

estar regularmente matriculado no 

curso de língua alemã promovido pela 

Secretaria de Educação do Estado, estar cur-

sando o segundo ano do ensino médio em 

2017 e ter alcançado a frequência mínima de 

75% nas aulas regulares. Além de ter, no mí-

nimo, 14 anos de idade até o dia primeiro de 

janeiro de 2018 e, no máximo, 17 anos até o 

dia 30 (trinta) de setembro de 2018. 

Nesta primeira seleção para o intercâmbio na 

Alemanha, os estudantes selecionados sairão 

das cinco escolas estaduais que já oferecem os 

cursos de idioma alemão. São elas: Escola de 

Referência em Ensino Médio (EREM) Joaquim 

Távora, EREM Silva Jardim, EREM Ageu Maga-

lhães, EREM Ginásio Pernambucano-Aurora e 

EREM Ginásio Pernambucano-Cabugá. As ins-

crições são gratuitas e o formulário de inscri-

ção está disponível na secretaria dessas unida-

des de ensino. 

O preenchimento correto deste formulário 

será considerado como uma etapa de caráter 

classificatório. A segunda etapa é a realização 

de uma prova de idioma alemão para todos os 

inscritos. Caso o estudante tenha certificação 

cedida pelo instituto que ministra as aulas do 

idioma será atribuído 1,5 ponto à sua nota. Na 

terceira etapa os estudantes serão ranquea-

dos, em ordem decrescente, com base no so-

matório de rendimento em língua portuguesa 

e em matemática dos dois primeiros bimestres 

de 2017, da nota da prova em língua alemã, e 

dos pontos atribuídos aos estudantes certifica-

dos pelo instituto que ministra as aulas de ale-

mão. 

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/523/PGM _ALEMANHA.jpg


 

 

AMAPÁ 

Inscrições para seleção interna para Escolas 
do Novo Saber seguem até dia 20 

 

No período de 16 a 20 de outubro, a Secretaria 

de Estado da Educação (Seed) vai receber, de 

forma presencial, as inscrições para o processo 

seletivo interno para suprimento de carência e 

formação de cadastro-reserva de professores 

para atuação nas Escolas do Novo Saber 

(tempo integral), em Macapá e Santana. O cer-

tame é restrito para servidores efetivos e está-

veis da rede estadual de ensino, além de servi-

dores do quadro federal. 

São 30 vagas ofertadas para professores das 

áreas de arte, filosofia, física, química, língua 

portuguesa e literatura, matemática e língua 

estrangeira (inglês) e cadastro-reserva para os 

cargos de diretor, diretor adjunto e pedagogo. 

Os candidatos devem apresentar na sala de 

Gerência de Escolas em Tempo integral, loca-

lizada na Seed, os documentos exigidos no 

Edital nº009/2017. 

Entre os requisitos para os cargos de professor 

e pedagogo, os candidatos deverão cumprir 

40 horas de trabalho na escola para a qual fo-

rem designados. É vedada a inscrição de pro-

fessores horistas, contrato administrativo ou 

professores efetivos com vínculo de 20 horas. 

Aos cargos de diretor e diretor adjunto é ne-

cessário comprovar habilitação em administra-

ção escolar, supervisão escolar e orientação 

educacional, ou possuir especialização em 

gestão escolar. 

O processo de seleção se dará por análise do-

cumental, entrevista e curso de formação, to-

dos de caráter eliminatório. O resultado final 

do processo seletivo está previsto para o dia 8 

de novembro. 



 

 

AMAPÁ 

Governo trabalha com meta de 100% de 
adimplência dos Caixas Escolares 

 

O Governo do Amapá tem intensificado os tra-

balhos para reverter a inadimplência dos cai-

xas escolares da rede estadual de ensino. Em 

2017, o índice foi positivo, dando um salto de 

93% de inadimplência para 93% de adimplên-

cia. Entre as medidas adotadas para reverter 

esse quadro está o processo criterioso de con-

dução dos caixas. 

A situação se agravou ainda na gestão ante-

rior, quando o número de caixas escolares ina-

dimplentes chegou a mais de 90%, em conse-

quência dos bloqueios judiciais dos repasses 

de merenda e manutenção. Desde 2015, 

quando o governador Waldez Góes assumiu, 

foi o criado um grupo de trabalho para tratar 

do assunto e mudar o quadro de inadimplên-

cias. 

Desde então, membros da Controladoria-Ge-

ral do Estado (CGE), Procuradoria-Geral do Es-

tado (PGE), Secretaria de Estado da Educação 

(Seed), Centro de Gestão da Tecnologia da In-

formação (Prodap), Ministério Público (MPE) e 

Tribunal de Contas do Estado (TCE) trabalham 

em conjunto. 

“Pouco mais de cem gestores escolares foram 

exonerados desde então, além de outros 250 

serem representados a órgãos fiscalizadores 

como o Ministério Público Estadual e Federal, 

por mau uso do dinheiro público”, destacou a 

gestora da Seed, Goreth Sousa. 

Outras medidas foram adotadas como a capa-

citação dos gestores escolares, tomada de 

conta especial, implantação de sistema eletrô-

nico em mais de 70% das escolas da rede es-

tadual. O próximo passo será lançar o Cartão 

Escola, ainda este ano, o qual substituirá a 

emissão de cheques. 



 

 

AMAPÁ 

Combate às drogas: parceria entre governo e 
PF leva palestras às escolas estaduais 

 

O Programa Educação para Paz, desenvolvido 

pelo Governo do Amapá por meio de sua Se-

cretaria de Educação (Seed), conta com um 

novo parceiro, a Polícia Federal (PF) no Amapá. 

Através do Grupo de Prevenção às Drogas da 

PF (GEPRED), o programa leva palestras para 

as escolas da rede estadual de ensino. Desde 

o início de outubro, os colégios podem solici-

tar a ação nas unidades escolares. 

Três escolas já foram contempladas com as 

palestras: Maria Merian, Jesus de Nazaré e 

Santa Inês, envolvendo mais de mil alunos. O 

objetivo do programa é conscientizar sobre a 

dependência e as consequências do uso de 

entorpecentes, além de esclarecer dúvidas. 

Com o tema “Prevenção às Drogas”, os agen-

tes federais abordam diversos temas, como os 

danos contra a saúde, conhecimento sobre os 

tipos de drogas e efeitos no organismo cau-

sado pelo uso destas substâncias. 

A PF também leva em suas palestras um cão 

detector de drogas e faz uma dinâmica com os 

alunos que se voluntariam a participarem de 

uma demonstração do trabalho do animal. 

“Foi um momento bastante proveitoso. Atra-

vés de oficinas lúdicas, os alunos puderam ver 

a importância da tolerância e consequências 

causadas pelas drogas”, comentou a diretora 

adjunta da escola Maria Merian, Cintia de Ara-

újo Dutra. 

As escolas interessadas em participar podem 

protocolar um ofício solicitando a palestra na 

Superintendência de Polícia Federal no 

Amapá, localizada no entroncamento da Ro-

dovia Norte Sul com a BR 210, no bairro Infra-

ero. 

  



 

 

 

 


