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SE LIGA AQUI!
ANIVERSARIANTES
DO MÊS VOLTA ÀS AULAS

A EMEIF ADELAIDE MOLINARI
RETORNOU AS ATIVIDADES
ESCOLARES PRESENCIALMENTE  NO
DIA 20 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA) DE
2022. VOLTANDO APÓS UM ANO E
SETE MESES DE SUSPENSÃO DAS
ATIVIDADES, POR CAUSA DA
PANDEMIA DO COVID-19. COM O
AVANÇO NA VACINAÇÃO DAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES E COM O
REFORÇO DOS ADULTOS E SEGUINDO
RIGOROSOS PROTOCOLOS
SANITÁRIOS, A EXPECTATIVA É DO
RETORNO DE 730 ESTUDANTES AO
AMBIENTE ESCOLAR E À ROTINA
ESCOLAR PRESENCIAL.
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DESTAQUE

Os professores da Escola Adelaide já receberam seu computadores, o que vai contribuir ainda
mais para o ensino aprendizagem dos nossos alunos e para a continua inclusão dos servidores no
mundo  digital. A aquisição faz parte do projeto “Escola Interativa”, que foi instituído por meio da Lei
951, de julho do ano 2021.

PROFESSORES RECEBEM NOTEBOOKS DA SEMED



FEVEREIRO

a falta de equidade no controle do câncer afeta a todos;
pessoas que buscam atendimento oncológico encontram barreiras a cada passo;
renda, educação, local de moradia e discriminação (por etnia, gênero, orientação sexual, idade,
deficiência e estilo de vida) são apenas alguns dos fatores que podem afetar negativamente o
atendimento a pacientes do câncer.

O Dia Mundial do Câncer (4 de fevereiro) é uma campanha criada pela União Internacional para o
Controle do Câncer (UICC) para inspirar mudanças e mobilizar ações por muito tempo. Por isso, a
UICC utiliza como estratégia produzir campanhas com duração de três anos.
A nova campanha abordará as barreiras que impedem as pessoas em todo o mundo de terem acesso
aos cuidados fundamentais para o controle do câncer e terá como tema a equidade no controle do
câncer. O objetivo da campanha é mostrar a importância de termos um mundo com acesso a serviços
de câncer melhores e mais justos para todos.
O primeiro ano da campanha apresentará e explicará como as inequidades durante toda a linha do
cuidado oncológico afetam o controle do câncer em todo o mundo:
 

Contudo, tais barreiras não são definitivas e podem ser alteradas. Por isso, 2022 será o ano em que a
campanha questionará o status quo para ajudar a reduzir o estigma. Assim, podemos construir uma
visão mais justa do futuro - um futuro no qual as pessoas sejam mais saudáveis e tenham melhor
acesso a serviços de saúde e de controle do câncer, não importando onde nasçam, cresçam,
envelheçam, trabalhem ou vivam.

Disponível em: Dia Mundial do Câncer - 2022 | INCA - Instituto Nacional de Câncer

Dia Mundial do Câncer - Somos iguais e diferentes

https://www.inca.gov.br/campanhas/dia-mundial-do-cancer/2022/somos-iguais-e-diferentes


MARÇO

a falta de equidade no controle do câncer afeta a todos;
pessoas que buscam atendimento oncológico encontram barreiras a cada passo;
renda, educação, local de moradia e discriminação (por etnia, gênero, orientação sexual, idade,
deficiência e estilo de vida) são apenas alguns dos fatores que podem afetar negativamente o
atendimento a pacientes do câncer.

O Dia Mundial do Câncer (4 de fevereiro) é uma campanha criada pela União Internacional para o
Controle do Câncer (UICC) para inspirar mudanças e mobilizar ações por muito tempo. Por isso, a
UICC utiliza como estratégia produzir campanhas com duração de três anos.
A nova campanha abordará as barreiras que impedem as pessoas em todo o mundo de terem acesso
aos cuidados fundamentais para o controle do câncer e terá como tema a equidade no controle do
câncer. O objetivo da campanha é mostrar a importância de termos um mundo com acesso a serviços
de câncer melhores e mais justos para todos.
O primeiro ano da campanha apresentará e explicará como as inequidades durante toda a linha do
cuidado oncológico afetam o controle do câncer em todo o mundo:
 

Contudo, tais barreiras não são definitivas e podem ser alteradas. Por isso, 2022 será o ano em que a
campanha questionará o status quo para ajudar a reduzir o estigma. Assim, podemos construir uma
visão mais justa do futuro - um futuro no qual as pessoas sejam mais saudáveis e tenham melhor
acesso a serviços de saúde e de controle do câncer, não importando onde nasçam, cresçam,
envelheçam, trabalhem ou vivam.

Disponível em: Dia Mundial do Câncer - 2022 | INCA - Instituto Nacional de Câncer

Dia Mundial do Câncer - Somos iguais e diferentes

https://www.inca.gov.br/campanhas/dia-mundial-do-cancer/2022/somos-iguais-e-diferentes


A imunização contra o coronavírus em Canaã dos Carajás segue com baixa procura. Segundo dados da Secretaria Municipal
de Saúde do município, até o dia 30 de janeiro, 74 doses pediátricas foram aplicadas no município. De acordo com a secretaria,
a vacinação ainda não chegou a 1% do público-alvo que são as 7.668 crianças de 5 a 11 anos, cadastradas no E-Sus. 
Para vacinar crianças, pais e responsáveis devem procurar a Unidade Básica de Saúde Elizabeth Maria de Paula, de segunda
a sexta-feira, das 14h às 18h. A unidade fica na rua Parajú, esquina com a Rua Cumaru, no Centro. 
Para a imunização das crianças, será necessária a presença dos pais ou responsáveis no ato da vacinação. A
orientação do Ministério da Saúde é que pais ou responsáveis procurem a recomendação prévia de um médico antes da
imunização. O esquema vacinal para crianças é composto por duas doses com intervalo de oito semanas entre a D1 e
D2.
Para ser vacinado, o cidadão deve apresentar obrigatoriamente: RG, CPF ou Certidão de Nascimento, Cartão do Sus e cartão
de vacinação. Todos deverão usar máscaras nos locais de vacinação.
Saiba seis motivos para vacinar crianças contra a Covid-19
*com informações do Instituto Butantan
1) Porque reduz a transmissão da Covid-19
Um dos principais motivos para enfim iniciarmos a vacinação de crianças contra Covid-19 no Brasil é impedir casos graves e
mortes nesse público e novas ondas de transmissões, sobretudo pelo surgimento de variantes, descrevem a Associação
Médica Brasileira (AMB) e a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 (CTAI-Covid) emitida pela
Secovid e assinada por mais de 11 entidades médicas, como a Sociedade Brasileira de Imunizações e Sociedade Brasileira de
Infectologia, além de institutos de pesquisa como o Butantan.
2) Porque previne casos graves e mortes
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) também se pronunciou em nota a favor da vacinação de crianças contra Covid-19
dizendo ser “uma alternativa real de controle e prevenção destes desfechos da doença e que está ao alcance dos responsáveis
pelas políticas públicas de saúde do nosso país”.
“A vacina associou-se à elevada eficácia na prevenção da Covid-19, não só nos estudos clínicos controlados, como também em
experiências de mundo real, com efetividade contra a doença e hospitalizações demonstrada em adolescentes.”
3) Porque segue os mesmos critérios da vacinação de adultos
A AMB apontou também que a vacinação de crianças de cinco a 11 anos é segura porque atende aos mesmos critérios da
vacinação de adultos. “Destacamos que a autorização da imunização na infância segue o mesmo rigor e normas de eficácia e
segurança das demais faixas etárias. Atende de forma plena aos critérios exigidos pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, Anvisa, para vacinação de todos os públicos”.
4) Porque foi aprovada pelas principais agências reguladoras do mundo
Como ressalta a AMB, a vacinação infantil contra Covid-19 foi aprovada pelas principais agências reguladoras de
medicamentos e vacinas do mundo após rigorosos estudos clínicos, com milhares de voluntários, e com o objetivo de garantir a
segurança e eficácia. “Critérios estes igualmente adotados pela European Medicines Agency, EMA, Food and Drug
Administration dos Estados Unidos (FDA), pela Divisão de Alimentos e Produtos para a Saúde do Canadá (HPFB), e outros
órgãos similares de vários países de todo o mundo.”
5) Porque a introdução de uma vacina não depende do número de mortes 
Ainda em nota, a AMB citou a introdução de outras vacinas para a população pediátrica brasileira no Programa Nacional de
Imunizações que não levaram em conta somente o número de mortes de crianças para incluí-las no calendário vacinal.
“Gripe, diarreia por rotavírus, varicela, hepatite A, entre outras doenças, faziam menos vítimas do que a Covid-19 em pediatria.
E não hesitamos em recomendar a imunização contra todas elas. Vacina-se para prevenir hospitalizações, sequelas, uso de
antibióticos, visitas aos serviços de saúde, ocupação de leitos em UTI, entre outros.”
6) Porque vacinar crianças ajuda na imunização indireta
Vacinar as crianças interferirá também na proteção indireta da população, já que aumentará a cobertura vacinal e diminuirá a
circulação do SARS-CoV-2 e suas variantes. Como consequência, pessoas que não podem se vacinar, seja pela idade
(crianças muito pequenas) ou por questões de saúde (os que têm restrições médicas), ficam mais protegidas, destacou a AMB.

Disponível em: Covid-19: adesão por vacinação infantil é baixa em Canaã | Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, Pará (canaadoscarajas.pa.gov.br)

INFORMATIVO COVID-19

Covid-19: Adesão por vacinação infantil é baixa em Canaã

 

https://amb.org.br/cem-covid/boletim-023-2021-todos-os-adultos-devem-tomar-a-dose-de-reforco-da-vacina-covid-19/
https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Nota-vacinacao-de-criancas_2021-12-23_assinado.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Manifesto_sobre_vacinac__a__o_Covid_em_criancas.pdf
https://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/novo/2022/02/02/covid-19-adesao-por-vacinacao-infantil-e-baixa-em-canaa/


 
 

ENTRETENIMENTO
 

UM OLHO NO ALMOÇO, OUTRO
NA SOBREMESA...

A PROFESSORA DECIDIU
ENSINAR BOAS MANEIRAS

DURANTE A AULA.
EM UM MOMENTO, ELA

PERGUNTA PARA OS ALUNOS:
- IMAGINE QUE VOCÊS FORAM
CONVIDADOS PARA ALMOÇAR
NA CASA DE UM AMIGO. ASSIM
QUE O ALMOÇO ACABA, O QUE

VOCÊS DEVEM DIZER?
JOÃOZINHO ENTÃO LEVANTA A

MÃO E RESPONDE:
- EU SEI, EU SEI! QUE HORAS É

A SOBREMESA?
 
 

CHARGE DO DIA COMUNICADO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA MATRICULA:

XEROX DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO;
XEROX DO COMPROVANTE DE
RESIDÊNCIA;
XEROX DO  CARTÃO DE VACINAS;
XEROS DO CARTÃO DO SUS DO ALUNO;
XEROX DO RG E CPF DO ALUNO;
XEROX DO Nº NIS DO ALUNO;
XEROX DO RG E CPF DO
RESPONSÁVEL;
01 FOTO 3X4; E
01 PASTA

É OBRIGATORIO O USO DE
MÁSCARA.

 
 

INFORMATIVO
 

MATRÍCULAS ABERTAS 
PARA CONCLUSÃO DO
ENSINO FUNDAMENTAL NA EJA,
ATÉ O DIA 30 DE MARÇO.

 
SE VOCÊ TEM 15 ANOS OU MAIS E
AINDA NÃO CONCLUIU O ENSINO

FUNDAMENTAL, FIQUE ATENTO AOS
LOCAIS DE INSCRIÇÃO:

 
CMEJA JOSÉ DE DEUS ANDRADE

EMEF MARIA DE LOURDES ROCHA RODRIGUES

EMEB LUÍS CARLOS PRESTES

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O
PORTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO (SEMED).

 
 

SE LIGA AQUI!

https://portal.semedcanaadoscarajas.pa.gov.br/matriculas-abertas-para-educacao-de-jovens-e-adultos-eja-em-canaa-dos-carajas/


ANIVERSARIANTES DE
FEVEREIRO

DIA 21 -
 CLESIOMAR

DIA 20 -
 IRENE

ANIVERSARIANTES DE fevereiro

ANIVERSARIANTES DE março

DIA 14
 Ana Koaski

DIA 16
 Susiane Sousa

DIA 16
 Ilma Martins

DIA 19
 Ivaneide Martins

DIA 28
 Otacílio Camargo


