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RETROSPECTIVA SOORETAMA 2021 
    EDUCAÇÃO 

 

PREFEITURA DISTRIBUIU MATERIAL ESCOLAR E KITS DE HIGIENE PESSOAL 

PARA TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 
 

 
 

Com o retorno presencial das aulas em 2021 a Prefeitura distribuiu kits de material escolar e uniforme 

para todos os alunos. A medida que é adotada de 2018 é um grande avanço na educação do 

município. 

 

De acordo com o prefeito Alessandro um ponto importante no retorno às aulas foi a garantia da 

distribuição de todo o material escolar para os alunos. “Mais uma vez os pais ou responsáveis pelos 

alunos da educação infantil, do ensino fundamental e 

até os próprios alunos da EJA, não precisaram se 

preocupar em comprar os materiais para estudar, pois 

a Prefeitura forneceu todo o material necessário”; 

destacou o prefeito. 

 

Com a pandemia em evidência a grande novidade foi 

a distribuição de kits de higiene pessoal composto por 

uma nécessaire, álcool em gel, sabonete líquido, 

toalha, squeeze, lenço umedecido e máscaras de 
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proteção e para as alunas em idade menstrual compõe o kit, ainda, um pacote de absorvente higiênico 

que será reposto mensalmente. 

 

De acordo com o prefeito Alessandro essa atitude inovadora foi uma maneira de garantir mais 

segurança aos alunos e funcionários no ambiente escolar e sinalizar às famílias dos alunos a 

preocupação da Administração Municipal com a saúde e segurança de todos nessa retomada das 

aulas presenciais. 

 

Confira outras imagens da entrega dos kits escolares e de higiene pessoal: 
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EMEF PEDRO BALBINO RECEBEU READEQUAÇÃO NO PROJETO DE COMBATE 

A INCÊNDIO. CONFIRA AS FOTOS. 
 

            
 

 

 
 

EMEF CHUMBADO RECEBE PREMIAÇÃO ESTADUAL E GARANTE R$ 70 MIL 

REAIS 
 

Em 2021 a EMEF 

Chumbado, localizada no 

interior do município de 

Sooretama no distrito de 

Córrego Chumbado ficou 

entre as 50 escolas com os 

melhores índices no 

PAEBES, recebendo o 

"Prêmio Escola que 

Colabora". A escola foi a 

única do município a ser 

premiada levando em 

consideração escolas 

municipais e estaduais. 

 

O "Prêmio Escola que Colabora" é destinado a contribuir para a melhoria da qualidade da Educação 

Básica das redes públicas de ensino, dos municípios signatários do Paes e da Rede Pública de Ensino 

Estadual, promovendo ações de cooperação técnico-pedagógica entre escolas com altos indicadores 

educacionais (escola premiada) e as escolas com baixos indicadores educacionais (escola apoiada). 

Como premiação a escola recebeu uma quantia de R$ 70.000,00 para investir na escola. 

 

As escolas premiadas receberAM prêmio em dinheiro, mediante depósito em conta específica do 

Conselho de Escola da unidade escolar, no montante de R$ 70 mil reais. A escola apoiada por 

Sooretama será a EEEFM "Vila Regência" localizada no distrito de Regência em Linhares. 
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PREFEITURA INAUGURA REFORMA DA EMEF ÁLVARO MARQUES DE OLIVEIRA  
 

A Prefeitura de Sooretama realizou a entrega oficial das obras de reforma na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Álvaro Marques de Oliveira, localizada no bairro Sayonara II. Toda a escola foi 

reformada, recebendo a infraestrutura necessária para assegurar conforto e segurança aos alunos e 

servidores municipais. 
 

     
 

      
 

 

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZOU AO LONGO DO ANO DE 2021 O PROJETO 

ACOLHER-SE 
 

A Secretaria de Educação realizou ao longo de 2021 um projeto que visava a saúde mental de todos 

os agentes envolvidos no universo escolar (pais, professores, 

alunos, funcionários, etc.) em tempos de pandemia. 

 

Foram 3 meses de trabalho, com atendimento à 15 unidades de 

ensino, com o número aproximado de 450 profissionais da 

educação e famílias. 

 

É deste modo que agradecemos a todos aqueles que estiveram com 

as equipes de trabalho, contribuindo e participando dos encontros! 


