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   Em com imenso prazer e satisfação
que nós do Trio Gestor agradecemos a
cada Adelino que colaborou direta ou
indiretamente pelo evento do dia 26 de
agosto, que contou com a presença de
muitas famílias.]
   Ficamos muito contentes e
agradecidos pela participação e
engajamento dos nossos alunos,
professores, monitoras, bibliotecárias,
auxiliares, motoristas, ASG, cozinheiras
e vigias). Vocês são maravilhosos equipe
Família Adelaide Molinari.
  Concluímos que, essa união vai
contribuir muito para a escola melhorar
os seus resultados. Entendemos que
essa parceria traz impactos positivos não
só para a vida e formação do aluno,
como também amplia o ambiente escola.Lembrancinhas para nossos

pais no Família e Escola.

Recepção e delicioso caldo
que foi oferecido aos
nossos convidados.

Pais comparacem para
prestigiar nosso evento e
alunos.

FAMÍLIA E ESCOLA, A UNIÃO PERFEITA
    A parceria entre família e escola é um
dos principais elementos para o sucesso
da educação, os pais e a escola devem
estar em constante sintonia, tendo como
objetivo final o pleno desenvolvimento
infantil.



VOLTA ÀS AULAS 

GRUPO TEATRAL ADELINO

RETORNO ESCOLAR

Galerinha animada, nosso grupo teatral!
Parabéns! Vocês são talentosos, dedicados e
um grande orgulho para todos da nossa
Adelaide! Quem tem medo do curupira?

   Depois das férias de julho, retornamos no dia 03 de Agosto, as crianças retornam para a sala de aula um
pouco desacostumadas com o ritmo escolar e horários. As atividades de "volta às aulas" ajudam o
professor a reconectar-se ao alunos, criando uma atmosfera de acolhimento e entusiasmo nas crianças e
adolescentes, contribuindo para o ensino aprendizagem e consequentemente para o conhecimento dos
alunos. E ainda, por meio da atividade de "volta às aulas" os alunos podem voltar ao clima escolar, com
tarefas e exercícios de raciocínios e muitas brincadeiras educativas. É UM GRANDE PRAZER RECEBÊ-
LOS NOVAMENTE! SEJAM BEM VINDOS! QUE BOM QUE VOCÊ VEIO! 



Pai é um homem comum
que dá o melhor de si

para ser um
verdadeiro herói na

vida dos filhos.
Parabéns a todos os

pais!

A secretária municipal de Educação (Semed), Roselma Milani,
esteve na manhã do dia 28 de Julho, visitando nossa Escola
Adelaide Molinari, para conversar com nosso trio de gestores,
professores e alunos, conversar sobre o trabalho pedagógico
desenvolvido e tratar de demandas existentes.

Ela destacou que as visita às unidades de ensino são importantes
e que secretaria tem trabalhado de forma programada para
solucionar as demandas das unidades, tanto pedagógicas, quanto
estruturais. Segundo ela, há escolas com boa gestão e que têm
desenvolvido trabalhos exitosos para a construção de um ensino
de qualidade para nossos alunos e nossa Canaã dos Carajás. 

A alimentação escolar é um direito garantido pela
Constituição Federal, como um programa
suplementar à educação.
Nosso município já utiliza na alimentação escolar
80% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a
compra de gêneros alimentícios produzidos por
agricultores familiares de Canaã dos Carajás.
Em nossas escolas o cardápio é adaptado à cultura
alimentar dos nossos munícipes e dando preferencia
aos alimentos cultivados pelos agricultores
familiares da região. Compondo um cardápio
colorido e uma alimentação saudável no dia a dia
dos alunos nas escolas.
Parabéns para nossas cozinheiras e auxiliares de
alimentação escolar da Escola Adelaide Molinari,
que preparam com carinho e dedicação as refeições
para nossos alunos.

 O Dia dos Pais é comemorado anualmente no segundo domingo de agosto no
Brasil. Nesta data, os filhos homenageiam e agradecem aos papais toda a
companhia, suporte e carinho recebido ao longo de suas vidas.

VISITA DA SEMED E SECRETÁRIA ROSELMA

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



Palestra com o pessoal da BRANDT - Meio ambiente ( Minas Gerais), foi de grande proveito para os
nossos queridos alunos.

Classificados da Escola  Adelaide Molinari . Parabéns aos professores
pela dedicação com os nossos alunos.  Sei que tem um ☝ de cada um de
vocês, Parabéns alunos , sabemos o quanto vocês se esforçaram e
estudaram.

Fala da nossa
coordenadora Ana
Cleide: - Hoje eles
aprendem ainda

mais sobre o Meio
ambiente e a nossa
realidade ambiental!

PALESTRA SOBRE ARQUEOLOGIA

OBMEP



Ao elaborarmos uma reunião de pais e professores, o nosso
intuito é aproximar os pais do nosso ambiente escolar. No dia
09 de agosto aconteceu nossa primeira reunião com os pais
do segundo semestre de 2022, objetivando cada vez mais a
participação da comunidade, pois sabemos que a participação
da família na educação infantil é essencial para o
desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Com os
pais trabalhando fora, muitas vezes os filhos acabam ficando
mais tempo na escola do que em casa. A reunião de pais,
dessa forma, é um momento de trocar experiências e
enriquecer ambos os lados, pois possibilita um contato entre
trio gestor, professores e pais diretamente, tornando-se uma
ótima hora para discutir ideias sobre nossos alunos e seus
pais. Agradecemos a participação de todos e estamos sempre
receptivos a visitas do espaço escolar. 

REUNIÃO COM OS PAIS

 
Nosso segundo semestre de 2022, iniciou com muita
animação e dedicação do Corpo Técnico Pedagógico
e Gestora Escolar, os quais, tem um  papel
fundamental dentro do ambiente escolar. 

Atualmente contamos com uma gestão democrática,
o que favorece, na medida do possível, que as
decisões sejam tomadas com a participação de todos
os setores da escola. Quando todos participam das
decisões, no que se refere às normas, regras, metas
e objetivos, tendem a se sentir mais responsáveis em
fazer que se concretize o que foi decidido
coletivamente.

De acordo com Daniele Farfus (2008 – p 117) “O gestor Escolar deve ser de tal forma que atenda as
demandas sociais, articule a escola com outras organizações, promova um ensino de qualidade…,
sistematize propostas integradas e alinhadas a concepções contemporâneas que formem um indivíduo…”.

Em “Pedagogo Escolar: as funções supervisora e orientadora” de Almeida e Soares (2010 – p 40) “Caberá a
este profissional, trabalhar na direção de coordenar as ações necessárias para garantia do processo de
ensino aprendizagem e não mais direcionar suas ações para o controle do trabalho dos professores. Assim,
com relação ao processo ensino-aprendizagem, o pedagogo deve ser entendido como cumplice do
professor, ou seja, suas ações podem contribuir, ou não para a realização da função da escola: a
socialização do conhecimento científico”.
Disponível em: O PAPEL DO CORPO TÉCNICO PEDAGÓGICO E DO GESTOR NA MANUTENÇÃO DA MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR –
zanellablog.com

O Trio Gestor da Escola Adelaide Molinari é composto atualmente por: Diretora: Ivaneide Martins de
Souza, Coordenadora do 6º ao 9º ano: Dayane da Silva Almeida , Coordenadora dos anos iniciais ao
5º ano: Ana Cleide Vieira Oliveira Pereira e Orientador Escolar: Airton Carvalho Fonseca.

 

TRIO GESTOR ESCOLAR DA
ADELAIDE MOLINARI

https://zanellablog.com/2016/07/04/papel-do-corpo-tecnico-pedagogico-e-do-gestor-na-manutencao-da-motivacao-no-ambiente-escolar/


DIA DO ESTUDANTE 

Ser estudante é muito mais que
cumprir uma rotina escolar. É se
tornar uma pessoa completa,
exercitar sua cidadania,
aprender a conhecer o mundo e
as pessoas, contribuir para se
compreender e modificar a
realidade. Parabéns a todos!

A minha vida teria uma enorme
L acuna, se não estivessem aqui.
U ma lacuna impreenchível,
N asci com a missão de ensinar e aprender.
O mais importante é aprendermos uns com os outros,
S aber cada dia mais, para vencer sempre!

                                       Jussára Godinho

 

Meus queridos Alunos!
E stamos todos os dias juntos.
U m ano inteiro, momentos preciosos.
S omos, nesse tempo, parte um do outro.

Q uero lhes contar
U ma coisa muito importante:
E u admiro cada um de vocês!
R azões de sobra tenho para isso
I mensuráveis são todas elas.
D e tudo o que envolve nosso cotidiano,
O que mais gosto?
S oletro agora: e - s - t - a - r - c - o - m - v - o - c - ê - s!

HOMENAGEM AOS ESTUDANTES



ENCONTRO PEDAGÓGICO 

O segundo Encontro Pedagógico de 2022, aconteceu nos dias 1° e 2 ° de agosto,
contando com a participação  de todos os professores da rede municipal de
educação de Canaã dos Carajás. No dia 1° pela manhã, aconteceu com a
palestrante Prof. Dra. Maria Regina dos Passos, um encontro com a temática:
"Diálogo sobre o processo de ensino: ações educativas para a recomposição da
aprendizagem." O qual contou com a presença da nossa Prefeita Josemira
Gadelha. Já no período da tarde, os professores foram agrupados para o
planejamento das ações para o segundo semestre, de acordo com suas áreas de
atuação, juntamente com os técnicos da SEMED.

No dia 2, o planejamento continuou com os professores,
coordenadores e técnicos da SEMED, na nossa escola. 



Trabalho sobre a semana do bebêcom a professora Sandra. Aimportância da leitura na primeirainfância. Fazendo roda de leitura paraas crianças de educação infantil e 1°ano

SEMANA DO BEBÊ

Professora Otacília com a
turma realizando as

atividades da semana do
bebê. A importância da
alimentação saudável

desde a gravidez.

Trabalho sobre a semana
do bebê com o professor

Hugo.

A Semana do Bebê é uma das principais estratégias de mobilização social pela
primeira infância mais bem-sucedidas do Brasil. Seu principal objetivo é assegurar
a atenção adequada a crianças de até 6 anos de idade, tornando o direito à
sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda dos
municípios brasileiros.

A cada edição, ocorrem discussões intersetoriais sobre temas como mortalidade infantil,
aleitamento materno, nutrição, parentalidade, gravidez na adolescência, educação infantil de
qualidade, formação de vínculo e estimulação do bebê, por meio da diversas atividades
como palestras, oficinas, atividades lúdicas e culturais. A ideia é que todos participem:
governo, ONGs, setor privado, escolas e, claro, as próprias famílias, são mobilizados para
oferecer mais qualidade de vida às crianças durante a primeira infância. 

ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DO BEBÊ NA ESCOLA ADELAIDE MOLINARI

Semana do bebê na turminha do 1°
ano com o tema SAÚDE DO BEBÊ.

Turminha do 5° ano
com o tema Dignidade
e Proteção sobre a
semana do bebê 



SE LIGA AQUI!

COMUNICADO
 
 
 

ENTRETENIMENTO

CHARGE DO DIA

DESTAQUE

                              Mosquitos

A menina tentava dormir em seu quarto, mas
havia mosquitos fazendo barulho. Ela chamou
seu pai e disse:

– Pai, não consigo dormir porque os mosquitos
não estão deixando.

O pai respondeu:

É só apagar a luz e eles vão para fora, filha!

A menina apagou a luz, mas pouco depois, um
vagalume entrou em seu quarto. Ela então disse
para o pai:

– Não adiantou nada, pai!
Eles agora então voltando
 com lanternas.



LUCINEIA SILVA 
DIA 17

VALDIVINO SILVA
DIA 01

SUELY NEVES
DIA 04 

VALDETE FERNANDES
DIA 09

JOSEANE CUNHA
DIA 29

OTACILIA RODRIGUES
DIA 19

ANIVERSARIANTES DE

SETEMBRO 2022

DORIVAN JASEN
DIA 09


