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FAMÍLIA NA ESCOLA - I Reunião com os Pais 2022
A Escola realizou a I Reunião com os pais dos nossos alunos, do ano letivo
2022, aconteceu no dia 25 de março, iniciando às 18:00 hs. O encontro teve
como objetivo apresentar nossos servidores, nosso novo Trio Gestor e demais.
Também fora apresentado nossa Proposta Pedagógica e como nosso pais
podem contribuir para que possamos alcançar melhores índices de
aprendizagem pelos nossos alunos.

Os pais foram ouvidos sobre as problemáticas que a pandemia e o ensino 
 remoto  trouxe para o ensino aprendizagem e para que melhore agora com o
retorno do ensino presencial. Reforçamos os protocolos de biossegurança que
estamos obedecendo, pois a pandemia ainda está acontecendo e devemos
proteger nossos servidores e nosso alunado.

Esclarecemos a importância de obedecer os  horário de aula, bem como a
necessidade de nosso alunos estarem sempre uniformizados e que um
responsável sempre acompanhe sua vida escola no dia a dia, falamos sobre o
uso do transporte escolar, sobre a busca ativa dos nossos alunos e
esclarecemos que o atendimento da Sala de Recursos Multifuncionais está
acontecendo e que caso haja necessidade, o pai deverá informa a situação ao
nosso Trio Gestor, bem  como para nossa professora.
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TREINAMENTO DE PRIMEIROS
SOCORROS - LEI LUCAS.

A Lei Lucas (Lei Nº 13.722) estabelece obrigatoriedade da capacitação de professores e
funcionários de estabelecimentos públicos e privados de educação, bem como espaços
recreativos infantis. O objetivo é aumentar a segurança de crianças e adolescentes nas
dependências escolares.

Professoras e coordenadora da Escola Adelaide no 3° turno, em formação sobre a LEI LUCAS, com direito a
Certificado.

CONTATOS EMERGÊNCIA:
 

RESGATE HOSPITAL MUNICPAL DANIEL GONÇALVES: 9499187-9965
 

BOMBEIROMILITAR: 9498417-6727

O treinamento foi realizado em parceria com equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) 
 apresentando noções básicas de primeiros socorros a professores e funcionários, oferecendo o
conhecimento necessário para possíveis emergências na rotina escolar. Dessa forma, é possível ter uma
resposta mais ágil e eficaz em situações de engasgo, afogamentos, fraturas, queimaduras etc. até a
chegada da equipe médica especializada.

O primeiro módulo de treinamento foi realizado no dia 09 de março, das 18h às 20h. Já o segundo e último módulo
aconteceu no dia 17 de março, com inicio as 18 horas. Contemplou as professores e auxiliares da Educação infantil ao
3° ano.



SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

Professora Claudia da Sala de
Recursos Multifuncionais.

Formação: Licenciada em
Pedagogia.

Especialista em Gestão, Direção,
Coordenação e Orientação Escolar.

Especialista em Educação
Inclusiva.

Atualmente cursando: Bacharelado
em Psicologia.

A sala de recursos multifuncionais ajuda a
promover a inclusão na escola, além de
fornecer condições de acesso à aprendizagem
aos alunos da Educação Especial. Mas lembre-
se, essa é uma sala em que todos participam,
contribuindo para a construção de uma aula
mais diversa e integrada.

Atualmente a escola possui 12 educandos que utilizam a sala de
recursos multifuncionais , sendo eles atendidos de forma dinâmica
e individual.

Atividades realizadas pela Professora
Claudia e nossos alunos, na sala de
recursos multifuncionais



DIA MUNDIAL DA ÁGUA

O Dia Mundial da Água, realizado anualmente em 22 de março, tem como objetivo
promover a reflexão sobre a importância da água e do gerenciamento sustentável dos
recursos hídricos.

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou, por meio de resolução, que a partir de
1993, anualmente, o dia 22 de março seria celebrado como Dia Mundial da Água. O
intuito é que nessa data sejam realizadas atividades para promover a conscientização do
público por meio de atividades relacionadas à conservação e ao desenvolvimento dos
recursos hídricos.

Anualmente, o tema do Dia Mundial da Água é selecionado pela UN-Water em consulta
às demais organizações da ONU que compartilham interesse no enfoque daquele ano. O
tema também está alinhado com o foco do Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento da
Água coordenado pelo Programa Mundial de Desenvolvimento da Água da UNESCO
(World Water Development Programme – WWAP) em nome da UN Water.

O tema de 2022 é “Águas subterrâneas: Tornando o invisível visível“. Embora escondidas
sob os nossos pés, as águas subterrâneas enriquecem as nossas vidas, apoiando o
abastecimento de água potável, sistemas de saneamento, agricultura, indústria e
ecossistemas. Em muitos locais, ocorre exploração sem planejamento, além da poluição
das águas subterrâneas. É necessário visibilizar essas águas “invisíveis” para que possa
ser melhor gerenciada por todos .

Para a Semana da Água realizamos atividades
relacionadas ao tema “Águas subterrâneas:
Tornando o invisível visível“. Os professores e
alunos  trabalharam várias atividades em sala de
aula, com desenhos, pinturas, textos e poemas
sobre a água, também confeccionaram
lembrancinhas. Tivemos um momento de
apresentações e palestras na quadra da escola,
onde todos os alunos puderam prestigiar murais,
peças teatrais, leitura de poemas, reflexões
sobre o uso consciente da água e também se
divertiram com brincadeiras, preparadas para
esse dia tão especial.





DIA DO CIRCO

Trabalhamos o dia do circo na escola, com o objetivo dos nossos alunos desenvolver as áreas do conhecimento, além
de estimular a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia, pois os instrumentos a serem utilizados como suporte os
ajudarão, seja no aspecto físico, social, intelectual ou emocional, proporcionando assim o seu desenvolvimento integral.

Este projeto também objetivou aguçar o imaginário das crianças, com foco no respeito as diferenças de todas as
pessoas, povos e linguagens (corporal, musical, plástica e oral), tentando levar nossos alunos a se expressar suas
ideias, sentimentos, necessidades e desejos, para termos avanços no processo de aprendizagem. Abaixo os registros
das atividades realizadas em sala, brincadeiras e culminância do nosso projeto.

Comemorando o dia do circo!  Obrigada tia Thaís
 e a tia Nilsa pela as suas ajudas!😘😘😘😘

O Dia do Circo é uma data comemorativa celebrada nacionalmente no dia 27 de março.
Essa data é uma homenagem ao palhaço Piolin, um dos palhaços mais famosos que já se
apresentaram no Brasil e que teve grande reconhecimento na década de 1920, sendo
homenageado até por intelectuais modernistas.

O Dia do Circo é uma data comemorativa nacional que celebra e homenageia o circo, esse importante
lugar de cultura e lazer. A arte circense é bastante tradicional e se estabeleceu em nosso país em
meados do século XIX. Essa data comemorativa é celebrada no dia 27 de março por conta do
nascimento de Abelardo Pinto, conhecido como o palhaço Piolin.

O termo circo deriva de Circus Maximus, o local, no Império Romano, em que eram realizadas apresentações como
corridas e lutas de gladiadores. Eram locais públicos que serviam como ponto de entretenimento para a população
romana.

Disponível em: 27 de março – Dia do Circo - Brasil Escola (uol.com.br)

Dia do Circo na Escola

Parabéns meninas
pelas homenagens
( atividades, 
músicas, videos,
danças) ao dia do
circo, vocês são
maravilhosas.

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/imperio-romano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-circo27-marco.htm


Dia 8 de Março, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, as
Servidoras da Escola Adelaide Molinari foram presenteadas com rosas pela
nossa Prefeita Josemira Gadelha e viabilizada por  nossa Secretária de
Educação Roselma Milani.

Aconteceu no dia 09 de março, no
auditório da EMEIF Adelaide Molinari,
uma palestra do dia das Mulheres
com a Secretária da mulher Marili e
depois exposição de trabalhos dos
nossos alunos sobre esse dia tão
importante.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
 

O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa
que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na
década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das
mulheres para terem suas condições equiparadas às dos
homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por
igualdade salarial, mas, atualmente, simboliza a luta das
mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas
também contra o machismo e a violência.

Nossos professores e alunos desenvolveram inúmeras atividades com
o intuito de comemorar o Dia Internacional das Mulheres, conhencendo
e celebrando algumas das conquistas sociais, econômicas, políticas e
culturais das mulheres ao longo da história. As atividades envolveram
todas as mulheres da nossa escola e também  as mães dos nossos
alunos, que puderam participar e prestigiar esse dia tão importante e
necessário para todos. Abaixo estão os registros desse dia tão
especial, acompanhem nossos flashs.

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/onu.htm




Comemorado no dia 21 de março, dia escolhido na XXX Conferência Geral da Unesco
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), em 1999, para
homenagear a poesia, promover a diversidade das línguas e intensificar os intercâmbios
entre culturas. É também uma oportunidade para que leitores conheçam a poesia de
novos autores, além de reverenciar os grandes nomes da poesia mundial, como: Arthur
Rimbaud, Carlos Drummond de Andrade, Emily Dickinson, Federico García Lorca, Maya
Angelou, entre tantos outros, os supracitados estão representados abaixo por suas
fotografias.

No Brasil, comemorávamos, o Dia Nacional da Poesia, em 14 de março, em homenagem a Castro Alves, um dos
maiores poetas românticos brasileiros. Porém em 2015, a data foi modificada para o dia 31 de outubro, em
homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos principais nomes da literatura brasileira e mundial,
conhecido por ser um dos principais nomes da segunda geração do Modernismo brasileiro. A data seja ela mundial
ou em referência ao nascimento de nossos poetas nacionais, serve para lembrar da riqueza e importância cultural
que a arte poética representa ao Brasil e a Humanidade.

DIA DA POESIA
 

Exposição de livros
literários para os
alunos no dia da
poesia

Também tivemos rodas de leitura
com nossos alunos, sempre

contando com a competência e
alegria das nossas bibliotecárias. 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/carlos-drummond.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/federico-garcia-lorca.htm


INFORMATIVO COVID-19

Covid: 160,9 milhões de brasileiros completam
vacinação, 74,9% da população.

O Brasil conta com mais de 160,9 milhões de pessoas com vacinação completa contra a covid-19, No total,
160.917.174 brasileiros receberam as duas doses ou a dose única, o que representa 74,9% da população
nacional. As informações foram obtidas junto às secretarias estaduais de saúde. 

Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil, 175.884.895 habitantes foram imunizados com
a primeira dose, o equivalente a 81,87% da população do país. Já 78.121.239 brasileiros tomaram a dose de reforço.

Entre as crianças de 5 a 11 anos, 10.790.524 receberam a dose inicial, o correspondente a 52,64% da população
desta faixa etária. Já 3.532.426 concluíram o ciclo vacinal (17,23%). 

Proporcionalmente, o estado de São Paulo apresenta a maior parcela de sua população com vacinação completa:
84,49% de seus habitantes. Piauí (81,98%), Ceará (78,3%), Rio Grande do Sul (77,12%) e Minas Gerais (76,55%)
aparecem na sequência.

O Piauí se mantém na liderança, em termos percentuais, quanto à aplicação da primeira dose: 92,46% da população
local. A seguir, vêm São Paulo (89,19%), Ceará (85,08%), Rio Grande do Sul (83,46%) e Paraná (83,35%).

Veículos se unem pela informação Em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados
sobre a pandemia de covid-19, os veículos de comunicação UOL, O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, O Globo,
g1 e Extra formaram um consórcio para trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias
diretamente nas secretarias estaduais de Saúde das 27 unidades da Federação.

O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, deveria ser a fonte natural desses números, mas atitudes de
autoridades e do próprio presidente durante a pandemia colocam em dúvida a disponibilidade dos dados e sua
precisão.

Ao todo, 100.002 pessoas completaram o esquema vacinal - destas, 97.779 tomaram a segunda dose e outras 2.223,
a única. Ainda houve a aplicação de 85.830 primeiras e 198.247 de reforço neste período, totalizando 384.079 doses
ministradas.

Disponível em https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/04/02/vacinacao-covid-19-coronavirus-02-de-abril.htm?
cmpid=copiaecola



 
 

ENTRETENIMENTO
 
 

JOÃOZINHO FOI O ÚNICO
ALUNO DA CLASSE A FAZER A

LIÇÃO DE CASA
CORRETAMENTE.
A PROFESSORA O

PARABENIZOU, MAS FICOU
DESCONFIADA.

– MUITO BEM, JOÃOZINHO. MAS
POSSO SABER SE SEU PAI FEZ

A LIÇÃO JUNTO DE VOCÊ?
- É CLARO QUE NÃO,

PROFESSORA.
– AH, QUE BOM, JOÃOZINHO.
- ELE FEZ TUDO SOZINHO! 😂

😂😂😂

 
 

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
 

EXAME DIGITAL DE SUPLÊNCIA
DESTINADO A JOVENS E ADULTOS QUE

AINDA NÃO CONCLUÍRAM O ENSINO
FUNDAMENTAL E DESEJAM FAZÊ-LO.

PARA REALIZAR O EXAME, OS CIDADÃOS
DEVEM TER, NO MÍNIMO, 15 ANOS DE

IDADE. A EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS (EJA), É A MANEIRA MAIS

ACESSÍVEL PARA QUE ESTUDANTES EM
ATRASO COM SUA FORMAÇÃO

REGULARIZEM A SITUAÇÃO.
SOMENTE SERÁ CONSIDERADO

CONCLUINTE O CANDIDATO QUE FOR
APROVADO NAS OITO DISCIPLINAS DO

ENSINO FUNDAMENTAL.
NO CASO DO CANDIDATO ENTRE 15 E 17
ANOS DE IDADE SOMENTE OS PAIS E/OU
RESPONSÁVEL LEGAL PODERÁ EFETUAR

A SUA INSCRIÇÃO, FICANDO ESTE
INTEIRAMENTE RESPONSÁVEL PELAS

INFORMAÇÕES PRESTADAS NA REFERIDA
FICHA E NO QUESTIONÁRIO.

 

SE LIGA AQUI!



ANIVERSARIANTES

 DE abril

DIA 07 

DIA 24

DIA 18


