
Alvorada do Oeste viabiliza regularização do Transporte Escolar, um dos 

maiores desafios da volta às aulas totalmente presenciais, nesta semana. 

Com o advento da pandemia tornou-se bastante 

complicado garantir o direito ao transporte escolar a todos 

os estudantes da Rede Municipal de Ensino, pois as várias 

tentativas frustradas nos certames licitatórios resultaram 

enfim na execução dos serviços junto a esta 

municipalidade. 

A retomada das aulas presenciais trouxe muitos 

desafios para a comunidade escolar e um dos principais é o 

transporte escolar, pois além dos problemas já 

mencionados, temos ainda o período de muitas chuvas que 

ocasionam muitos transtornos na trafegabilidade das linhas 

vicinais deste município. As aulas presenciais hoje é uma 

necessidade pungente nas escolas, pois os déficits de 

aprendizagem são muito altos e as aulas remotas 

proporcionaram resultados negativos e um deles o 

aumento da evasão escolar.  

Assim, é evidente destacar que a Secretaria Municipal de Educação entende as dificuldades dos pais 

na logística de favorecer ao seu filho o acesso às aulas presenciais, sem o devido transporte escolar 

regularizado, e portanto, com foco neste aspecto o secretário Municipal de Educação Prof. Evandro Paulo 

Carneiro junto ao Prefeito Municipal Vanderlei Tecchio e Procuradoria Geral incansavelmente vem buscando 

contemplar o direito do aluno nas inúmeras tratativas para o cumprimento de mais uma de suas 

obrigatoriedades.  

Por conseguinte, consolidamos a contratação da Empresa de Transporte Escolar para o atendimento 

a Rede Municipal de Ensino que terá início nesta quarta-feira (16/03/2022), garantindo o transporte de 

nossos alunos às escolas de forma integral e segura, e para isso, a Comissão de Fiscalização do Transporte 

Escolar da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) acompanhará as vistorias técnicas em toda frota de 

ônibus escolares que atendem as escolas da rede municipal de Alvorada do Oeste-RO. 

Para fins de resguardarmos a saúde de nossos filhos deveremos estar atentos às regras de segurança 

sanitária, conscientizando-os do uso permanente de máscaras dentro dos ônibus, como também, no interior 

das salas de aulas.  

Atenciosamente,  

 

Vanderlei Técchio     Prof. Evandro Paulo Carneiro 
Prefeito Municipal        Sec. Municipal de Educação 

 


