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SE LIGA AQUI!
ANIVERSARIANTES DO MÊS!

No dia 1° de Maio comemoramos o
aniversário da nossa amada e querida 
 Adelaide, foram muitos anos de lutas,
dificuldades e conseguimos com o
apoio da nossa Vila Planalto e de todos
os nossos servidores vencer,
construindo uma linda história e
conhecimento para os nossos alunos e  
cidade. Parabéns para todos os
Adelinos por fazer parte desses 37
anos de história.

Há escolas que são gaiolas e há escolas
que são asas.

Escolas que são gaiolas existem para que
os pássaros desaprendam a arte do vôo.
Pássaros engaiolados são pássaros sob
controle. Engaiolados, o seu dono pode
levá-los para onde quiser. Pássaros
engaiolados sempre têm um dono.
Deixaram de ser pássaros. Porque a
essência dos pássaros é o vôo.
Escolas que são asas não amam pássaros
engaiolados. O que elas amam são
pássaros em vôo. Existem para dar aos
pássaros coragem para voar. Ensinar o vôo,
isso elas não podem fazer, porque o vôo já
nasce dentro dos pássaros. O vôo não pode
ser ensinado. Só pode ser encorajado.

Rubem Alves

ANIVERSÁRIO DA ESCOLA
ADELAIDE MOLINARI

Realizamos uma  Grande
Gincana com nossos alunos
para comemorar o NOSSO
ANIVERSÁRIO da nossa
escola e também a semana
da matemática, com muitas
competições, brincadeiras,
perguntas e resposta, para
o melhor desenvolvimento
do nosso alunado, parabéns
a todos os envolvidos.



DESTAQUES ESCOLARES

Visita da equipe técnica da SEMED
para fiscalizar nossas ações
voltadas para a feira de ciências e
matemática. Agradecemos aos
professores a colaboração e
comprometimento com o trabalho
desenvolvido em sala de aula,
fomos ELOGIADOS por isso, a luta
está sendo grande, mais juntos
somos mais fortes

Você sabia?
No dia 6 de maio é 
 comemorado o Dia
Nacional da Matemática? A
data homenageia o escritor,
pedagogo e matemático
brasileiro Júlio César de
Melo (1985-1974), mais
conhecido como Malba
Tahan, que ajudou a
difundir a ciência no Brasil
por meio das suas obras.

1° de Maio é
comemorado o Dia do
Trabalhador, uma data
para lembrarmos de
todas as lutas por
melhores condições de
TRABALHO, SEMPRE!

Ela é uma fera no que faz, com sua dedicação e
suas técnicas, com seu jeito engraçado e
metodologias pra contar suas histórias, ela
consegue chamar e prender a atenção dos
nossos alunos e eles amam, aprende e se
divertem com esses momentos! Parabéns pelo
seu trabalho Adriana!

Assim, nossa homenagem à nossa bibliotecária,
em nome de todos os nossos servidores
Adelinos. 

O nosso momento cívico retornou
no dia 09 de Maio, depois do
período pandêmico. Acontecendo
quinzenalmente, com a presença
de nossos alunos e servidores.

ATLETISMO 6 ANO: Lançamento
de Martelo. 

 

Professor:
Hugo

Andrade



Leitura sobre a importância do Cumprimento,
Cortesia e Saudação! Que fazemos uso no nosso dia  
a dia . E também conhecendo o símbolo de cortesia
de outros Países, como: Itália, Estados Unidos,
México e outros .

12 de maio
Educação é a junção de valores,
princípios... Contudo, a divisão de
deveres entre família, escola, governo...
Se esses elos não se acoplarem,
dificilmente seremos vitoriosos, mesmo
com professores “embriagados de amor”
pela arte de ensinar.                                        
Nildo Lage

Reunião
com os
pais dos
Alunos do
1° ao 5°
Ano.

Espaço de leitura para
aguardo dos alunos, ficou
EXCELENTE, parabéns para
as nossas bibliotecárias.

Roda de leitura com os alunos do 6° ano A, 7° ano C e 9° ano A..



COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES

Nossa Comemoração Dia das Mães.  Foi um evento singelo e perfeito. E em
nome da nossa Diretora Ivaneide Martins, parabenizamos todas as mamães
Adelinas, professoras, agentes culinárias, ASGS, bibliotecárias, agentes
administrativas, professoras auxiliares, monitoras e coordenadora. Parabéns à
todas vocês guerreiras, mulheres com dupla e até tripla jornada de trabalho, que
mesmo na correria do dia a dia são mães batalhadoras e que sempre fazem de
tudo pelo bem dos seus amados filhos! É muito lindo e gratificante vê a animação
de todas. 

O dia das mães é um evento que acontece em várias partes do mundo e tem como
intuito celebrar o amor e o carinho de todos às mães.
No Brasil, a comemoração é celebrada no segundo domingo do mês de maio. Nesse
dia, é comum as pessoas oferecerem presentes às suas mães e enviarem mensagens
de amor.
Os primeiros relatos de celebração da data comemorativa são da Grécia Antiga, quando Réia,
considerada a mãe de todos os seres era homenageada com presentes. Com a ascensão do
cristianismo, as comemorações politeístas deram lugar às homenagem feitas para a Virgem Maria,
mãe de Jesus.

Pequeno Poema
 

Quando eu nasci,
ficou tudo como estava.

 
Nem homens cortaram veias,

nem o Sol escureceu,
nem houve estrelas a mais…

Somente,
esquecida das dores,

a minha Mãe sorriu e agradeceu.

Quando eu nasci,
não houve nada de novo

senão eu.
 

As nuvens não se espantaram,
não enlouqueceu ninguém…

 
Pra que o dia fosse enorme,

bastava
toda a ternura que olhava
nos olhos de minha Mãe…

Sebastião da Gama



3ª MOSTRA MUNICIPAL DE FOGUETES

Que foto SHOW, nosso Aluno
John Carlos lançando o foguete

Lançamento de foguetes   em
Canaã com a participação ativa dos
nosso queridos alunos, coordenadora
Ana Cleide e nosso Professor Hugo.

Preparativos para o lançamento dos
foguetes 

Mais de 2 mil alunos do município participaram nos dias 23 e
24 da 3ª Mostra Municipal de Foguetes. O evento tem o
objetivo de estimular o conhecimento científico, além de
preparar alunos para participarem da Mostra Brasileira de
Foguetes, dentro da Olimpíada Brasileira de Astronomia.

“A ciência tem como objetivo motivar os alunos, despertar
curiosidade e resolver problemas”, destacou a secretária
municipal de Educação, Roselma Feitosa. “Estamos na nossa
3ª Mostra de Foguetes, muito felizes porque temos 15
escolas participando com praticamente 100% dos alunos,
mais de 2 mil alunos inscritos e daqui nós esperamos um dia
ter inúmeros cientistas”, completou.

Canaã dos Carajás já obteve sucesso na OBA.
Recentemente, o município homenageou 62 alunos,
classificados em 1º, 2º e 3º lugar na Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica, na Mostra Brasileira de Foguetes
e na Olimpíada Brasileira de Ciências realizadas pela
Agência Espacial Brasileira, do Ministério de Ciência e
Tecnologia, e pela Sociedade Astronômica Brasileira.

Disponível em: 3ª Mostra Municipal de Foguetes reúne mais
de 2 mil alunos | Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás,
Pará (canaadoscarajas.pa.gov.br)

https://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/novo/2022/05/24/3a-mostra-municipal-de-foguetes-reune-mais-de-2-mil-alunos/


MAIO AMARELO: ATENÇÃO NO
TRÂNSITO

Lançado em 2014, o Maio Amarelo é um movimento internacional que busca
alertar a sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o
mundo. Seu objetivo é traçar uma ação coordenada entre o Poder Público e a
sociedade civil para trabalhar na diminuição do número de acidentes e mortes
no trânsito.
A escolha do mês deve-se ao fato de que em 11 de maio de 2011, a ONU
decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, o mês de
maio se tornou referência mundial para balanço das ações que o mundo
realiza. O amarelo, por sua vez, simboliza atenção e também a sinalização e
advertência no trânsito.

Apresentação do Maio Amarelo - 
 Trânsito, ficou muito linda. Parabéns
professoras da Educação Infantil e 1°
Ano.

Nossa semana do Trânsito contou
com o desenvolvimento de:
atividades lúdicas, de aprendizagem
dos sinais e placas do código
nacional de trânsito. Também
realizamos uma caminhada pela a
Vila Planalto, com nossos alunos
mostrando para a população a
necessidade do respeito aos
símbolos de proteção do trânsito. 
 Conscientizando a população para
um bom viver no trânsito da nossa
Vila Planalto. Vejam as atividades
ao lado e abaixo.



MAIO LARANJA: CAMPANHA DE
COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

REGISTRO DE UMA
VIVÊNCIA MUITO

IMPORTANTE: MAIO
LARANJA - CAMPANHA

DE COMBATE AO
ABUSO E

EXPLORAÇÃO DE
CRIANÇAS E

ADOLESCENTES.

A campanha foi instituída em função do Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em 18 de
maio. A escolha desta data é em memória ao “Caso Araceli”, um crime
que chocou o país na época. 
Esse tipo de violência pode acontecer em diferentes idades, desde a primeira
infância e o trauma pode deixar marcas físicas e psicológicas por toda vida.
A Escola Adelaide realizou a apresentações e uma caminhada pela a Vila planalto
para a conscientização dos nossos alunos e comunidade sobre a importância do dia
18 de Maio. 



EUREKA

Parabéns Professora
Aparecida e sua turma do 2°
A com o tema da Feira de
Ciências ( EUREKA)
CALDOS E SOPAS que
trabalhou na prática com
seus alunos, esse tipo de
aula fazem eles aprender na
prática 

Parabéns Professora Nilda e
sua turma do 5°A com o tema
da Feira de Ciências (
EUREKA) ENFEITES
DIVERSOS que trabalhou na
prática com seus alunos,
super concentradas 

Parabéns Professora Nilda e
sua turma do 2°B com o tema
da Feira de Ciências (
EUREKA) CALDOS E
SOPAS que trabalhou na
prática com seus alunos,
esse tipo de aula fazem eles
sentir prazer 

Parabéns Professora Janete
e Elizete e sua turminha do I
Período A e B que
trabalharam na prática com
seus alunos os derivados do
ABACAXI, com certeza eles
amaram demais e ainda
encheram a barriguinha 

Parabéns Professora Rosileia
e sua turminha do 5°B com o
tema da Feira de Ciências (
EUREKA) ENFEITES
DIVERSOS que trabalhou na
prática com seus alunos,
esse tipo de aula fazem eles
ficarem bastante
comprometidos

Parabéns Professora
Valdete e sua turminha do
3°A com o tema da Feira de
Ciências ( EUREKA) BOLOS
que trabalhou na prática
com seus alunos, com
certeza eles adoraram

Parabéns Professora Edna e
sua turminha do 1°A com o
tema da Feira de Ciências (
EUREKA) Doces,
sobremesas e guloseimas
que trabalhou na prática com
seus alunos, bom demais

Parabéns Professora Vânia e
sua turminha do 4° ano com
o tema da Feira de Ciências
( EUREKA) ACESSÓRIOS
que trabalhou na prática com
suas alunas, concentração
total

Parabéns Professora Heulla
e sua turminha do 1°B com o
tema da Feira de Ciências (
EUREKA) Doces,
sobremesas e guloseimas
que trabalhou na prática com
seus alunos, com certeza
eles amaram 

Acontecerá nos dias 02 e 03 de junho a I
EUREKA - I FEIRA DE CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

A participação dos nossos alunos  está sendo em todas as
etapas da pesquisa, preparação e na exposição que
acontecerá em junho, completando assim o ensino-
aprendizagem e garantindo a aprendizagem essencial na
prática, sendo os nossos professores os mediadores do
processo didático-pedagógico.

A EUREKA objetivou a construção do saber através da metodologia
cientifica e suas  etapas, observando a importância de cada etapa do
processo para a construção do conhecimento cientifico. Vejam o
trabalho realizado por alunos e professores que serão expostos na feira.
Participem!!! 



SE LIGA AQUI!

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

COMUNICADO
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
MATRICULA:

 

 

ENTRETENIMENTO

CHARGE DO DIA

INFORMATIVO

O Inep publicou, no dia 16 de maio, o
edital do Encceja 2022. O documento
apresenta as diretrizes, os procedimentos
e os prazos da edição. As inscrições
começaram em 24 de maio e vão até o
dia 4 de junho. A aplicação para o ensino
fundamental e médio será no dia 28 de
agosto e ocorrerá em todos os estados e
no Distrito Federal

A mãe, cansada de dar dinheiro ao filho,
pergunta:

– E desta vez, Luizinho, para que você quer
o dinheiro? 

– Ah, mãe, é para dar pro velhinho ali na
rua. Ele está gritando tanto!

– Que bom, meu filho, fazendo caridade.
Pegue o dinheiro.

Quando o menino já está saindo, a mãe,
desconfiada, pergunta:

– O que o velhinho está gritando, Luizinho?

– Pipoca quentinha!!!



ANIVERSARIANTES
 DE JUNHO

ALECENY OLIVEIRA
DIA 11 JANETE NUNES

DIA 16

ADRIANA LUCAS
DIA 15 


