
      O retorno.
     Voltar, significa que você saiu ou abandonou algo e agora
volta, já, retornar refere-se aquilo que foi momentaneamente
interrompido e  agora será retomado, reiniciado, continuado,
então, estamos retornando a nossas atividades educativas,
pois sempre estivemos aqui com vocês e jamais deixamos de
dedicar cada dia de nossas vidas à nobre tarefa que nos foi
dada: Educar! E o fizemos e o faremos sempre de forma 
 incansável  e na  esperança de que os bons dias estão
próximos. E é com a alma, o corpo e a  mente repletas de
alegrias e  esperanças que os recebemos para que juntos
possamos alcançar nossos objetivos e dignificarmos nossa
existência. 
     Ainda não é o retorno que esperávamos e merecemos, já
que, a nossa escola passará por uma reforma completa, pois
como sabem ela serviu grandiosamente à Canaã dos Carajás
na luta contra COVID-19. O nosso retorno é  eivado de amor,
carinho e a certeza de que, juntos venceremos mais este
desafio e que logo tudo isso passará e ficará apenas a
lembrança de que vivemos e enfrentamos, juntos, um dos
maiores desafios de nossas vidas. E o vencemos! Sejam mais
do que bem-vindos e bem-vindas à nossa  Escola e ao ano
letivo 2022.!
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Um abraço virtual!

PRESENTE!
Projetos

Gestão Escolar

Ações em Rede

Ensino Remoto

Inclusão

Protagonismo

Nossa Escola

Famílias

NESTA EDIÇÃO

COMUNIDADE
ESCOLAR

VEM AÍ... A NOVA EMEF BENEDITA TORRES

       
  Queremos deixar registrado em nossa primeira
capa do ano, a projeção da nova EMEF Benedita
Torres. 
  O Projeto de ampliação e reforma contempla
hoje uma área total de 2.357,49m², e após a
ampliação contará com uma área total de
3.612,42m², ou seja, um acréscimo de
1.254,61m². 
  A proposta foi elaborada na gestão da prefeita
Josemira Gadelha e secretária Roselma Millane.
O projeto contempla diversas soluções
arquitetônicas, como: biblioteca,  sala de estudo
e área de pesquisa digital; consultório e
ambulatório; auditório com sala de projeção e
depósito; quadra descoberta de areia;  vestiário;  
laboratório de Informática, de Ciências e muito
mais.!
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       Confiram as principais  ações do mês de janeiro de 2022. 
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   O atendimento em regime excepcional visa a garantia das
competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que
os alunos precisam desenvolver. Elas são trabalhadas
através dos Blocos de atividades (Plataforma Google For
Education), aulas pelo Google Classroom e Google Meet,
entre outros meios utilizados (vídeos, vídeo aulas, links,
bibliotecas virtuais, salas de leitura virtuais, mídias em
geral... 
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A ESCOLA ESTÁ 
ON

REMOTO
Ensino

CONECTADOS

RETIRE SEU BLOCO DE ATIVIDADES
OU ACESSE A PLATAFORMA!
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PRESENCIAIS
Encontros

     As aulas iniciaram de forma remota mas, fizemos questão de marcar o primeiro
encontro presencial na escola com todas as turmas estão acontecendo conforme
agendamento e iniciamos com as turmas dos 1° e 2º anos,  para que as crianças 
 possam conhecer o espaço, os profissionais e compreenderem melhor como será o
atendimento em 2022. 
     Para deixar o dia ainda mais especial e  nos conectar com a nossa turma,  iniciamos
com muita leitura e garantindo a primeira ação do Projeto Insticional Ler Conecta.
Cada criança recebeu um kit com dois livros,  que recebemos da Fundação Itaú Social-
Campanha Leia Para Uma Criança. Não é maravilhoso? 
    2022 promete  e queremos continuar nos conectando e aprendendo muito!!!

https://www.facebook.com/itau/?__cft__[0]=AZWaxjviHCZGIBuzoz4Y6AKHlj5d4ntmn4OM9TEmJJhJ7tAzcqiC5Uo4qVj9LAHT_Bt9REIO5NpzS2ytkFLPBtQ-brfyM6Jc7yQq29ysmgNzH2xk10q7-_YjmHiWcJdOf3ruWGGI8xpUV5i9v1jNjbFM&__tn__=kK-R
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         Na Educação temos um termo denominado Comunidade Escolar que se
refere a vários atores do processo educacional, docentes, alunos, gestores ,
poder público e comunidade e que são responsáveis, entre outros, pela
participação e melhorias dos processos de aprendizado dos alunos, ou seja,
todos em prol de uma única causa! E hoje, vivemos e experimentamos com a
comunidade do Novo Brasil, principal área da abrangência da Escola Benedita
Torres uma sensação de que estamos no caminho certo. São tempos difíceis
estes que vivemos e mais do que nunca temos que estar juntos e
participando ativamente dos assuntos relacionados à Educação em nosso
municipio , em nossa Escola. 
      Foi bonito ver a comunidade, os alunos, autoridades e a escola reunidos,
discutindo, orientando, prestando contas e principalmente levando esperança
e a mensagem de que sempre estaremos aqui, enfrentando os desafios e
buscando caminhos que satisfaçam nossos anseios em relação a educação de
nossas crianças e jovens que mais do que nunca precisam do convívio e dos
saberes que só a escola é capaz de fornecer. E esperamos que, doravante,
eventos como este sejam constantes, pois somente assim é que
conseguiremos, cada vez mais oferecer a educação que todos merecem. 
parabéns a todos nós.
Obrigada Vice-prefeito Zito, secretária Roselma e equipe pelo compromisso e
respeito!
                                                                                 Equipe Emef Benedita Torres
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A inclusão acontece quando se
aprende com as diferenças
 e não com as igualdades.

   Paulo Freire

  Os alunos público alvo do Atendimento
Educacional Especializado – AEE são atendido por
blocos de atividades como os demais estudantes,
porém adaptadas conforme o currículo, onde as
famílias podem realizar as intervenções, sendo
ledora e/ou transcritora, quando necessário e para
contribuir um pouco mais com o processo de
aprendizagem reiniciamos os atendimentos
presencias  na Sala de Recursos Multifuncionais-
SRM, conforme agendamento.
Os estudantes que conseguem realizar o Bloco de
atividades sem adaptação, devem respondê-lo na
Plataforma, assim como participar das aulas
síncronas. Aqueles que precisam das atividades
adaptadas, receberão impressas pela escola.

       Realizamos a primeira reunião do ano/22 com as famílias dos alunos
atendidos na Sala de Recursos Multifuncionais-SRM.
A professora Andreia Castro apresentou a proposta de atendimento,
esclareceu dúvidas e orientou sobre as contribuições de cada um para
melhoria do ensino e aprendizagem.
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INCLUSIVA
Educação

https://www.facebook.com/andreia.castro.716195?__cft__[0]=AZWNEVmLWC0r-NzLxJZiYEhZ9EQrkobAZ9r73Fxt2bMIwV3wyKM8eR4FxFMmCrw487LXC1P2xYfuQmhtm_v66yVxi4WKdHjqvTnzgQviPtL3hLwgE4eswaolZ9NVwgDYVWw&__tn__=-]K-R
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       Ensino híbrido e Ensino Remoto: A importância da participação de todos.

      Nossa escola ainda não esta oferecendo a educação que queremos e
precisamos, e enquanto estivermos convivendo com a pandemia e os transtornos
por ela causados em nossas vidas cotidianas, o modo de operação de nossa escola
precisará continuar se adequando- mesclando atividades remotas e,
eventualmente, presenciais de acordo com aquilo que os especialistas e
pesquisadores chamam de ensino hibrido que consiste em um programa de
educação formal, no qual o aluno aprende em parte por meio on-line – com algum
controle do aluno sobre o tempo, lugar, percurso e/ou ritmo da aprendizagem – e
em parte em um espaço físico longe de casa, sendo ambas conectadas para
fornecer uma experiência de aprendizagem integrada, o que inclui o uso de dados
da aprendizagem on-line para informar e orientar a aprendizagem off-line.
         Desta forma o ensino híbrido pode ser estruturado via atividades síncronas,
nas quais o professor e os estudantes trabalham juntos em um horário predefinido
de maneira on-line ou presencial, ou assíncronas, quando o aluno pode estudar em
seu próprio tempo e velocidade, sem necessidade de estar com a turma ou o
educador. O ensino híbrido busca unir os aspectos positivos das duas metodologias,
a fim de oferecer melhores condições de aprendizagem para os alunos.
Embora, todos : gestores, professores e poder público, estejamos com nossos
esforços e saberes voltados para as redes afim de viabilizar o ensino remoto em
2022, a lista de entraves a serem superados inclui a necessidade de criação e/ou
aprimoramento de acesso a plataformas de ensino e ferramentas digitais; a oferta
de formação em serviço para professores conseguirem se aprimorar na realização
do trabalho nesse novo contexto; a promoção do engajamento dos estudantes em
torno dessa nova forma de aprender; e o combate à evasão escolar, com ações para
o enfrentamento das desigualdades de acesso e à consequente falta de condições
de estudo.
        E muitos dos entraves elencados acima já foram ou estão sendo otimizados
através de ações pontuais e efetivas para propiciarmos uma educação de qualidade
a nossos alunos. Porém faz-se necessário ,mais do que nunca, a participação dos
pais ou responsáveis por nossos alunos, principalmente na questão de garantir o
acesso ás aulas on -line ou, a retirada dos materiais impressos disponibilizados pela
escola. Somente assim, juntos alcançaremos nossos objetivos e para isso estaremos
sempre a disposição de todos para orientarmos e garantirmos a educação de cada
um dos mil trezentos e setenta e nove estudantes.
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 REMOTO
E HÍBRIDO?

Ensino

   O nosso espaço está sendo
ampliado para o ensino híbrido e
em breve receberemos nossos
alunos com maior frequência. 

  ENSINO HÍBRIDO
VEM AÍ...

Biblioteca Municipal

   Professor João Carlos 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwisxZ2-r8PsAhWND7kGHTS_DSIQFjAGegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.metodista.br%2Frevistas%2Frevistas-unimep%2Findex.php%2Fcomunicacoes%2Farticle%2Fdownload%2F2915%2F1966&usg=AOvVaw003QOFbExmBOMusBwusgP4
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 I JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
17, 18 e 19 de Janeiro.

Com o tema “Educação em tempos de transformação: As

possibilidades de ressignificação da prática frente aos

desafios presentes.” o evento contou com a participação do

palestrante internacional do Instituto Paulo Freire Paulo

Roberto Padilha, doutor e mestre em Educação pela FE-USP

e da especialista em gestão e desenvolvimento de pessoas

Sheyla Costa, entre outros.

       Nossos professores foram os primeiros a receberem o Notebook Lenovo (Intel
Core I5) da Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação. Uma importante
ferramenta de trabalho para que os docentes possam ampliar suas pesquisas e o
atendimento aos alunos.
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REDE
Ações em

VALORIZAÇÃO

http://portal.semedcanaados
carajas.pa.gov.br/

 A Secretaria Municipal de
Educação lançou um espaço
virtual com informações
exclusivas sobre a educação em
nossa cidade. A esperança se
renova com mais praticidade
para todos! Confira:

https://www.facebook.com/semedcanaadoscarajas/?__cft__[0]=AZUpLlS3kkHk9C-abzk24uDA2c1VOnrRmPaGJIdkpaCbPLLdU0ztMinh830hxRj6zB4WF8hNUuVSewHBEdABYido6D9j1gY80ZiiIr94ysLhgrVEEgn05TGxDu_CJN_g0SMfDacYUAdCQlSsnjVnLxXj&__tn__=kK-R
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Equipe SEMED
Lenilda, Wallasson e Andrielle

Reunião Semanal
Equipe Gestora Planejemanto 

 Professores

       O ano para todos os profissionais que atuam na educação começa bem antes
do primeiro dia de aula. Para que a escola consiga atingir seus objetivos, é
necessário que ela tenha um bom planejamento e por isso, os encontros formativos  
com os atores dos diversos segmentos são fundamentais para construírem
coletivamente um plano organizado que norteiará a ação de toda a equipe ao 
 elencarem metas baseadas nos dados apresentados e ao direcionar ações  para as
necessidades internas e externas já apontadas pelo próprio planejamento.
   Além da programação da Jornada Pedagógica, recebemos orientações especificas
pela equipe da Secretaria Municipal de Educação quanto ao atendimento em
nossa escola nos possibilitando antecipar as situações e atividades para os desafios
do ano letivo que inicia de forma remota, todas as discussões contribuem para a
melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. Assim  o planejamento é
fundamental para a compreensão de como a instituição pode cumprir sua missão
diante dos seus projetos e especificidades. 
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GESTÃO
Escolar

 O atendimento por
agendamento para os
alunos que por algum
motivo não conseguem
acessar à internet de suas
residências já iniciaram
em nosso laboratório. 
 
Agendamentos  com a
Orientação Educacional:

O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGEM

LIVROS DIDÁTICOS

992790328

 Os livros didáticos são materiais
disponibilizados pelo PNLD – Plano
Nacional do Livro Didático e
ofertados a todas as escolas da rede
municipal de ensino. É um recurso
pedagógico importante a ser
adotado no processo de realização
de atividades pedagógicas não
presenciais, alinhado às atividades
impressas e plataforma.
       Atendimento: 07h00 às 18h00

https://periodicos2.uesb.br/index.php/aprender/article/download/3203/2682/5359
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      Segundo a Secretaria Municipal de Saúde,
Canaã registrou 11 novos casos de Covid-19 nas
últimas 24 horas. O município alcança a marca
de 9.852 casos confirmados desde o início da
pandemia. No total, 243 cidadãos estão sendo
monitorados. Dentre os infectados, 8 estão
internados.
Desde o início da pandemia, o município
registrou 134 óbitos. Ao todo, 9.609 pessoas se
recuperaram da doença.
Veja o boletim:

 
   
    
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.
  Para vacinar crianças com comorbidades, pais ou responsáveis deverão apresentar
laudo médico das crianças comprovando uma das seguintes comorbidades:
diabetes pneumopatias (doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, fibroses, etc.)
doenças cardíacas, doenças crônicas neurológicas, renais ou hepáticas,
imunocomprometimentos (câncer, HIV, etc.), doença falciforme, obesidade mórbida
ou síndrome de Down.
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COVID-19
Boletim

Covid-19: Canaã amplia imunização para crianças de 5 a 11
anos de idade,  sem comorbidades

Por Vinícius de Paula -26 de janeiro de 2022

FICOU SABENDO?

      A Secretaria Municipal de Saúde informou que inicia,
hoje (26), a vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos sem
comorbidades, contra a Covid-19. Desde a última semana, o
município priorizou a imunização de crianças com
deficiência permanente e com comorbidades. A vacinação
acontece nas Unidades Básicas de Saúde da zona urbana e
rural, das 14h Às 18h.
   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.
  

ATENÇÃO!


