
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL

SOCIEDADE DE AMIGOS DA MARINHA – PARÁ

Projeto: Maré do Saber

Ação:  Recolhimento  de  doações  de  livros  infantis  com  a  intenção  de  que  os  livros
angariados sejam levados pelos Navios da Marinha para o interior do Estado, a fim de
serem  doados  para  comporem  os  acervos  das  bibliotecas  das  escolas  públicas  em
localidades ribeirinhas de difícil acesso.

Objetivo:  Contribuir  com o desenvolvimento das crianças beneficiadas,  estimulando a
empatia, concentração, memória, imaginação e outras habilidades promovidas pela leitura
nas crianças beneficiadas. 

Público alvo: Alunos do Ensino Fundamental de Escolas localizadas no interior do estado
do Pará em localidades ribeirinhas de difícil acesso.

Justificativa: A proposição desta ação pedagógica experimental é justificada pelo fato da
SOAMAR-PA ter como uma de suas finalidades a concorrência para o aperfeiçoamento
cultural da juventude escolar. 

Funcionamento/Operacionalização: 
A Campanha  contará  inicialmente  com catorze  locais  de  recebimento  de  doações,

conforme relação em anexo.
Após o recebimento, o material será dividido pelo Centro de Intendência da Marinha

em Belém em “kits”, com conteúdos similares, os quais serão finalmente transportados por
navios  subordinados  ao  Comando  do  4º  Distrito  Naval  durante  suas  comissões  para
distribuição  à  escolas  públicas  localizadas  no  interior  do  estado  do  Pará,  conforme
necessidades  a  serem  levantadas  junto  às  Secretarias  de  Educação  do  Estado  e  dos
Municípios.



CAMPANHA “MARÉ DO SABER” - LOCAIS PARA DOAÇÃO

• Comando do 4ºDistrito Naval (Com4ºDN) – Praça Carneiro da Rocha s/nº – Cidade
Velha

• Hospital Naval de Belém  (HNBe) - Rua Do Arsenal nº 200 – Cidade Velha
• Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) – Rua Gaspar Viana nº 575 –

Reduto
• Núcleo de Assistência Social (NAS) do Com4ºDN – Rodovia Arthur Bernardes s/nº

– Val de Cães
• Base Naval de Val-de-Cães (BNVC) - Rodovia Arthur Bernardes s/nº – Val de Cães
• Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte (ComGptPatNavN) - Rodovia

Arthur Bernardes s/nº – Val de Cães
• Centro de Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe) - Rodovia Arthur Bernardes

s/nº – Val de Cães
• Centro de Hidrografia e Navegação do Norte (CHN-4) - Rodovia Arthur Bernardes

s/nº – Val de Cães
• Estação Radiogoniométrica da Marinha em Belém (ERMBe) -  Rodovia Augusto

Montenegro 1766 – Nova Marambaia
• Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA) - Rodovia Arthur Bernardes

s/n° – Pratinha 
• 2º  Batalhão  de  Operações  Ribeirinhas  (2ºBtlOpRib)  -  rua  da  Marinha  s/n°  –

Marambaia 
• Área Recreativa e Social (ARES) Espadarte – Rua Almirante Sampaio Fernandes, nº

10 – Val de Cães
• ARES Albatroz – Rua Amapá s/nº – Val de Cães
• ARES Veleiro – R. Comandante Didier, 1183 – Val de Cães


