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Descrição 

olá, boa noite, me chamo João Carlos Lobato Fonseca sou diretor da 
Escola Bosque do Amapá Modulo Regional do Bailique. Nossa escola 
tem 700 alunos do ensino fundamental II e ensino medio,16 
comunidedas, onde os estudantes para chegar na escola do 
transpoete escolares que são barco, que todos dependem da maré 
para chegar na escola. Esta que fica ha 182 km da capital Macapá, 
onde so se chega atreves de navio com 12 horas pelo Rio Amazonas, 
onde o Arquipelado do Bailique e banhado pelo rio amazonas e 
oceano atlantico. 

Eu estou na gestão da escola ha 1 ano é 1 mês, fui aluno desde 
quando coloqui meus pés nessa escola eu disse que seria diretor, 
terminei o ensino medio, depois fui para Macapá estudar o curso de 
Educação fisica, me graduei fiz pós graduação e voltei para minha 
escola, lecionei por 6 anos lá, depois fui 2 anos gerente educacional ( 
coordena todas as escola na região) então no ano de 2019 cheguei 
ate a gestão da escola. 

Nesse periodo quando professor ajudei a desenvolver os jogos 
internos chamados ( Jogos da Floresta) onde e uma mistrura jogos 
indigenas e jogos da era moderna, com tudo sempre trabalhos, a 
socializaçõa, intregração, amizade, para todos assim se conecerem. 
os naipes são Masculino e femenino.onde os temas escolhidos são 



sempre pelos estudantes, sempre envolvedo a natureza, para nomear 
as equipes( turmas). 

Em janeiro de 2020, nos fizemos a formatura das turmas do ensino 
medio, 45 estudantes concluiram, para mim como todos os 
estudantes, foi um sonho realizado, mais ainda foi nossos esforços, 
para nosso estudantes terem uma boa aprovação no enem,logo 
conseguimos colocar 20 em faculdades, fora os que estão agurdando, 
a segunda e terceira chamadas. 

logo saiu o resultados do IDEP, onde a escola bosque, ocupava no 
ano de 2018 73º LUGAR, como nosso resultado tivemos um avanço 
sigunificativo node ocupamos a posição 40º no geral no estado todo, 
2º lugar nas escola publicas rurais. 

Então eu so tenho agradecer a oportunidade em participar deste 
processo, se não conseguir tudo bem, minha escola e minha gestão, 
sei com tudo isso estou muito feliz. 

Desde ja agradeço. 

Boa noite! 





 


