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     Prezada Comunidade Escolar;

   Fevereiro já chegou ao final e nós já estabelecemos contato com
cada um dos nossos mil trezentos e noventa e nove alunos. Como
sabem, as aulas presenciais já retornaram em praticamente todas as
escolas municipais da cidade e nós, devido a reforma e ampliação do
prédio estamos com o atendimento remoto. 
  A pergunta que ecoa entre os estudantes e seus familiares é: Como
serão as aulas? Semipresenciais? Síncronas? Assíncronas?  Podemos
reafirmar que, haverá um pouco de tudo e o mais importante é que a
escola permanecerá cumprindo o seu papel, em um novo formato,
adequando as metodologias e priorizando as especificidades e o
aprendizado de cada aluno. Continuaremos com a adoção das novas
tecnologias educativas, pois já experenciamos que a  informação pela
internet viaja em segundos, de um lado para o outro do mundo. A
mágica da tecnologia nos permite acompanhar revoluções, guerras,
descobertas científicas, conquistas esportivas, realizações artísticas,
mudanças políticas, crises econômicas e tantos outros assuntos em
pouquíssimo tempo,  e por isso, devemos usá-la em favor do ensino.
Agora, temos a possibilidade de nos encontrar presencialmente com
maior frequência, intensificar as atividades impressas, o uso dos livros
didáticos e literários e explorar as plataformas digitais em nosso
laboratório que está sendo ampliado pela Secretaria Municipal de
Educação. 
    Temos um desafio para 2022, que está apenas começando. Fato.
Mas, estamos dispostos e seguiremos juntos. Boa leitura!!!
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NESTA EDIÇÃO

Mural Escolar
Ensino Remoto
Extra Classe
Ler Conecta
Educação Inclusiva
Ações em Rede
Gestão Pedágógica
SOE
Família Participativa
Gestão Escolar
Curiosidades
Boletins Covid

 A REINVENÇÃO DA ESCOLA 

COMUNIDADE 

Escolar



MURALEscolar
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   Vamos recapitular as principais
ações do mês de fevereiro? Sempre
iniciamos com o mural escolar
evidenciando brevemente as
atividades desenvolvidas é na
verdade um convite para a leitura
do nosso informativo escolar.
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REMOTO
      As atividades assíncronas são
aquelas usadas nas aulas remotas e
a distância. Alunos e professores não
precisam estar online na plataforma
para ter acesso ao conteúdo.
O estudante pode acessar a
qualquer momento ou hora do dia.
 Nas atividades assíncronas são
disponibilizadas vídeo-aulas que
ficam hospedadas nas plataformas
de transmissão.
Outras atividades assíncronas
usadas para complementar as aulas
remotas são: e-mail que fica
disponibilizado pelo professor para
eventuais pendências ou dúvidas,
slides, ebooks, bibliotecas virtuais,
vídeos etc.
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   Os alunos dos anos finais realizarão o
primeiro Simulado do ano, uma estratégia
planejada pelos professores para encerrar
o período de avaliação do 1° bimestre         
 É a oportunidade para avaliar o
aprendizado dos estudantes e identificar as
dificuldades e as áreas do conhecimento
que precisam ter as práticas docentes
replanejadas.
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PARA NÃO

 ESQUECER 

As atividades síncronas que fazem
parte das aulas remotas, por outro
lado,  exige interação entre
professor e turma, ao vivo.
Essa interação pode ser feita
através de salas virtuais, ligações de
voz ou até através dos chats
simultâneos.

CONECTE-SE!

VEM AI !

Simulado



REMOTO
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ANOS INICIAIS 

Diagnóstico inicial: é a forma com que o professor
verifica o processo de aprendizagens. Avaliar o que
seus alunos já sabem antes de começar efetivamente o
trabalho de mais um ano letivo, é essencial para
nortear o planejamento do professor. Através deste
momento, serão identificadas as causas de dificuldades
específicas de cada aluno na assimilação dos
conteúdos. O processo foi garantido tanto virtualmente
quanto nos plantões presenciais.



REMOTO
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ANOS FINAIS

ientificar as lacunas e os avanços nas aprendizagens dos alunos. 
    Na volta às aulas, especialmente, traz informações essenciais para o professor
planejar os passos seguintes, possibilitando verificar as causas de dificuldades
específicas dos estudantes na assimilação do conhecimento, tanto relacionadas ao
desenvolvimento pessoal deles quanto à identificação de quais conteúdos do
currículo apresentam necessidades de aprendizagem.  
    É de fundamental importância durante o ensino remoto, pois permite conhecer
melhor a realidade de cada aluno e realizar uma análise do ensino na escola, já que os
resultados das salas de aula de uma mesma s podem promover reflexões importantes
para o replanejamento das propostas e atividades que devem ser oferecidas a todos.
Além das atividades planejadas para a plataforma e os blocos impressos, foram
garantidos encontros presenciais para os professores pudessem conhecer e avaliar
com mais autonomia.  

     
      O diagnóstico inicial é uma prática comum na   
escolas da rede municipal de ensino e objetiva  



REMOTO
     O formato de atendimento da nossa escola inicialmente é de
forma remota e já estamos nos preparando para o híbrido,
promovendo diariamente encontros presenciais que são
estratégias para além da logística, é principalmente para que a
equipe escolar, mais especificamente os professores, tenham
contato com os alunos e possam concluir o diagnóstico inicial com
mais autonomia.
A partir dessa primeira avaliação, iniciamos a formação de grupos de
estudos que são acompanhados por uma profissional direcionada pela
SEMED Canaã dos Carajás do projeto Aprender Mais-Mediador da
Aprendizagem, para contribuir ainda mais com desenvolvimento das
crianças e adolescentes.
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MEDIADOR DE APRENDIZAGEM

https://www.facebook.com/semedcanaadoscarajas/?__cft__[0]=AZXd12SP13Vqxu9pmp043uNWUgxE4I_KOPn-_HUTFkRc-I1DnjRMGAsWFrzk2_4SCwTQTAxv3shKaj1FAuAzvLm473jQ4mz3l8DptYlMX1zVm-0CyU6BNqwyjgPDTG5rjw60hysVx8uZtPZYZrLd8pcI&__tn__=kK-R


  Os recursos tecnológicos que
recebemos estão sendo utilizados de
forma integral na nossa escola, todos
os dias atendemos grupos de alunos
que não tem acesso à internet em
nosso laboratório de informática para
assistirem as aulas e responderem os
formulários de atividades, além de
interagir com os colegas de diferentes
turmas  em palestras e rodas de
leitura.

INTERATIVA
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Escola 
  Com a suspensão das aulas
presenciais por conta da pandemia do
novo Coronavírus, milhões de
brasileiros passaram a depender
ainda mais da internet e outras
tecnologias da informação e
comunicação (TICs) para continuar
aprendendo e ensinando.
   Para que as escolas pudessem
atender em conformidade com a
nova realidade a Prefeitura por
meio da Secretaria Municipal de
Educação implantaram o projeto
“Escola Interativa”, instituído por
meio da Lei 951 de julho de 2021.

https://movinovacaonaeducacao.org.br/biblioteca/covid-19-nada-sera-como-antes-por-helena-singer/


CLASSE
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Extra
 #protagonismo
#representatividade
Recebemos o convite da nossa parceira Casa da
Cultura Canaã dos Carajás, para participar da
Oficina de Pintura Artística via Google Meet com
o oficineiro Nelson Borges- especialista em
makes de efeito e claro #participamos com
grande alegria.

 #participamos
#representatividade
      Os jovens que compõe o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes NUCA, umas das ações do
Selo UNICEF no município com apoio da SEMED Canaã dos Carajás se reuniu neste sábado,
12, para discutir propostas para o Fórum do Selo UNICEF  em nossa Cidade.

https://www.facebook.com/hashtag/protagonismo?__eep__=6&__cft__[0]=AZWYDYR9uvOiZZBdMNnRASfcyjkBUDQgqVZvc4JYAceLlfPxd7VaFw2YUYy95c004V2Jty9XnEVb8-jXp07EDLTusGcHBT-fw0YAnUweH4GOIZkz5HV5B2bglGrDsLcL-Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/representatividade?__eep__=6&__cft__[0]=AZWYDYR9uvOiZZBdMNnRASfcyjkBUDQgqVZvc4JYAceLlfPxd7VaFw2YUYy95c004V2Jty9XnEVb8-jXp07EDLTusGcHBT-fw0YAnUweH4GOIZkz5HV5B2bglGrDsLcL-Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/participamos?__eep__=6&__cft__[0]=AZWYDYR9uvOiZZBdMNnRASfcyjkBUDQgqVZvc4JYAceLlfPxd7VaFw2YUYy95c004V2Jty9XnEVb8-jXp07EDLTusGcHBT-fw0YAnUweH4GOIZkz5HV5B2bglGrDsLcL-Aw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/participamos?__eep__=6&__cft__[0]=AZWWKG3JPIDtsNNrvb1a_fnqqZClFgTBb_TIDzZ7zgCBC0TkxvEMMK6PwSsD0oq6ia2ta3Y4V7R_7wCueZlgPVEjbYANnpD0dOwfLPi76lNQYZ2HzHesvwcK5GQM-E06WhVtigIvo9FO4l9jL243NVh_&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/representatividade?__eep__=6&__cft__[0]=AZWWKG3JPIDtsNNrvb1a_fnqqZClFgTBb_TIDzZ7zgCBC0TkxvEMMK6PwSsD0oq6ia2ta3Y4V7R_7wCueZlgPVEjbYANnpD0dOwfLPi76lNQYZ2HzHesvwcK5GQM-E06WhVtigIvo9FO4l9jL243NVh_&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/semedcanaadoscarajas/?__cft__[0]=AZWWKG3JPIDtsNNrvb1a_fnqqZClFgTBb_TIDzZ7zgCBC0TkxvEMMK6PwSsD0oq6ia2ta3Y4V7R_7wCueZlgPVEjbYANnpD0dOwfLPi76lNQYZ2HzHesvwcK5GQM-E06WhVtigIvo9FO4l9jL243NVh_&__tn__=kK-R
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RODAS DE 
LEITURA 

      O projeto institucional Ler Conecta, tem por objetivo principal o fomento à leitura com todos os
segmentos discentes e surgiu da necessidade imposta em decorrência da Pandemia COVID-19 que
intensificou, ao privar-nos do contato físico e direto com os alunos, algumas dificuldades existentes
em relação às práticas de leitura e escrita na escola. 
     É inegável as dificuldades de leitura e produções escritas de nossos alunos, os motivos e causas são
diversos e variados e vão desde à falta de acesso a leitura e principalmente a bons livros, passando
pela falta de interesse e ou estimulo, e principalmente programas e projetos eficientes de incentivo à
leitura desenvolvidos por quem detém a maior parte desta responsabilidade em formar e criar um
público leitor crítico, participativo, variado e com competências e habilidades em compreender aquilo
que está lendo. Assim sendo, o projeto visa preencher esta lacuna desenvolvendo atividades ligadas à
competência leitora e escrita de maneira a propiciar aos alunos uma variedade de gêneros e tipos
textuais e autores diversos, oportunizando aos mesmos o acesso a boas leituras de maneira a tornar
tal prática uma constante em seu processo de ensino e aprendizado e que possa acompanhá-lo por
toda sua trajetória enquanto cidadão.
    Para que venhamos a obter sucesso, alcançando os objetivos pretendidos faz-se necessário a
participação de toda a comunidade escolar, gestores, equipe de apoio, pais e responsáveis, alunos e
principalmente, os professores, pois os mesmos serão os propulsores deste processo, servindo como
referência em suas práticas e comportamento leitor, indicando bons livros, orientando as leituras e
interagindo com seus alunos durante a realização destas práticas. 
    O uso das plataformas digitais e mídias diversas serão os principais meios utilizados para o
desenvolvimento das ações em virtude das normas de biossegurança ainda necessárias devido ao
perigo de contaminação do Novo Coronavírus. Conhecedores da dificuldade de acesso de um grupo
significativo de alunos, que por um ou outro motivo não poderão participar virtualmente o projeto
também proporcionará condições de participação efetiva destes alunos através de material impresso
e contato, quando necessário, na escola, onde receberão orientações.
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INCLUSIVAEducação
   O primeiro passo para contribuir
para garantia da inclusão da pessoa
com deficiência é procurar olhar
para o outro como semelhante, se
colocando no lugar dele. Isso pode
dar uma ideia de como é sua luta
diária.         
    Além disso, buscar  informações
sobre o assunto é fundamental para
se desfazer de preconceitos que
muitas vezes estão enraizados e não
nos damos conta. 
  Lembre-se que o respeito vale para
todos, Para exigir que a sociedade
seja mais inclusiva é imprescindível
educar as crianças a respeitarem a
diversidade. 

      Atividades inclusivas são estratégias pedagógicas, que objetivam construir
oportunidades reais de aprendizagem para todos os alunos. Permitem a interação
de todas as crianças em sala de aula, levam em consideração as peculiaridades dos
alunos e suas diversas maneiras de aprender.



REDE

#Transporte Escolar
       Para garantir a participação de
cada um do nossos alunos que residem
na zona rural a SEMED Canaã dos
Carajás disponibilizou transporte
escolar para atender conforme o
agendamento. Foi uma semana de
ajustes nas rotas para que nos
próximos encontros todos possam
participar efetivamente.
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#Participamos do I Fórum
Comunitário do Selo UNICEF
2021/2024 que aconteceu na EMEF
Francisca Romana dos Santos.
Reuniu a equipe intersetorial do
município, jovens que compõem o
NUCA e sociedade civil para
discussões e planejamento das
ações que garantem os direitos de
crianças e adolescentes em Canaã
dos Carajás-PA. 

 Com o tema: A participação da
sociedade na proteção da infância”,
o evento contou com as palestras da
juíza de direito titular da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Marabá,
Renata Guerreiro Milhomem de
Souza e do juiz da Vara da Infância e
Juventude em Canaã dos Carajás,
Danilo Alves Fernandes.

https://www.facebook.com/hashtag/transporte?__eep__=6&__cft__[0]=AZVmno8kIG8_VQ44BN869YUpenceoe1O02pbpy8iXkMYeJzMzxTclS1ll5tx4YByTO6VuZFcR-6T7CoqtxanBEwuSVPtD_-FS4OW5X6pGAAHYCOcNOC_wkn8UATLJ0uY5HXUvXz66S7KeP099BIlrQIL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/semedcanaadoscarajas/?__cft__[0]=AZVmno8kIG8_VQ44BN869YUpenceoe1O02pbpy8iXkMYeJzMzxTclS1ll5tx4YByTO6VuZFcR-6T7CoqtxanBEwuSVPtD_-FS4OW5X6pGAAHYCOcNOC_wkn8UATLJ0uY5HXUvXz66S7KeP099BIlrQIL&__tn__=kK-R
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GESTÃOPedagógica
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COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA

CONSELHO
DIAGNÓSTICO

    Os planejamentos com os professores ocorrem com
frequência para garantir a qualidade do ensino e
relacionar constatemente as intenções da escola com
sua realidade para combinar o que se quer fazer com o
que é viável e factível. A partir das discussões é possível
pensar metas e estratégias e decidir coletivamente como
a escola poderá aproximar-se dos seus objetivos sem
desconsiderar o seu contexto.

   Diagnóstico é um conceito muito
utilizado para se referir a um processo
analítico em que se recolhe e analisa
dados para avaliar problemas de
naturezas diversas. Na educação, essa
observação e identificação é também um
instrumento pedagógico.
    Essa é proposta da avaliação diagnóstica
de aprendizado: uma forma de aferir e
analisar se as atividades educacionais
propostas alcançaram os resultados
esperados. A partir de um diagnóstico
correto, identificando o real nível de
conhecimento dos estudantes.



 Desenvolver a capacidade crítica de nossos
alunos, para que aprendam a interferir nas
discussões e problemáticas da escola.
 Compreender a importância da participação
como forma de organização social que
possibilita o desenvolvimento de seu próprio
processo de formação cidadã.
 Explicitar a função do representante de turma
na perspectiva de uma democracia
representativa e participativa. 
Ouvir os alunos, orientando-os, com o
objetivo de consolidar as relações
democráticas na escola.
 Reduzir e eliminar quaisquer formas de
desentendimento entre professor e aluno e
aluno e professor.
 Fortalecer e fazer a mediação entre o aluno e a
turma e/ ou o aluno e a turma perante a escola. 
Representar a turma perante a escola. 
Representar a turma nos Pré-conselhos e no
dia do Conselho de Classe.

        O Serviço de orientação Educacional realizou
em parceria com os professores o processo de
eleição dos representantes de turmas 2022. Com
isso, objetivamos: Possibilitar ao aluno o
exercício de práticas democráticas por meio do
processo de reuniões e discussões com os
representantes.
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ORIENTAÇÃO
Educacional

emef.benedita@canaadoscarajas.pa.gov.br 992790328 Pág.13

BUSCA 
ATIVA

Representantes das turmas de 1º ao 3º Ano

SOE
   
     O abandono escolar é um dos efeitos mais perversos da
pandemia na Educação.
 Para alcançarmos a meta de 100% de presença e
participação dos alunos na escola, o SOE Serviço de
Orientação Educacional vem buscando parcerias com a
comunidade.
   Na foto ao lado temos uma das nossas parceiras a pastora
Valniza Pinheiro da Silva, que nos ajudou na busca por
nossos alunos da zona rural VS40, mobilizando em grupos
de whatsapp, anunciando nos cultos de sua igreja e
distribuindo as atividades.
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FAMÍLIAparticipativa

REUNIÃO COM AS 
FAMÍLIAS

      Organizar uma área de estudos em casa facilita o aprendizado e
contribui para a saúde dos estudantes. É notório em nossa comunidade
escolar que, inicialmente o atendimento é de forma remota, recebemos
as turmas na escola para encontros presenciais conforme agendamento
até que nosso espaço para o atendimento Híbrido fique pronto para
recebermos com maior frequência todos alunos.
Mas, até lá queremos compartilhar alguns espaços organizados pelas
famílias para que os estudantes possam participar das aulas online ou
responder as atividades impressas e com isso, reforçar sobre a
importância de ter um ambiente adequado para o estudo em casa.
Definir o espaço ajuda a motivar e a criar a rotina e o hábito de estudos,
evitando distrações.

      A reunião de pais é um importante instrumento de aproximação entre a família do aluno e a
escola, e é fundamental para que os pais se aprimorem como educadores dos filhos e
compartilhem com os professores e outros pais, as dificuldades, desafios e soluções da educação.
As escolas brasileiras realizam reuniões em determinados períodos do ano para conversar com
os pais sobre o desenvolvimento, comportamento e participação em dos alunos em sala de aula.
A educação deve ser instituída com a participação efetiva de pais e escola. As reuniões devem
fazer parte da realidade escolar como algo harmonioso e um centro de soluções para vida escolar
dos alunos.

https://www.facebook.com/hashtag/transporte?__eep__=6&__cft__[0]=AZVmno8kIG8_VQ44BN869YUpenceoe1O02pbpy8iXkMYeJzMzxTclS1ll5tx4YByTO6VuZFcR-6T7CoqtxanBEwuSVPtD_-FS4OW5X6pGAAHYCOcNOC_wkn8UATLJ0uY5HXUvXz66S7KeP099BIlrQIL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/transporte?__eep__=6&__cft__[0]=AZVmno8kIG8_VQ44BN869YUpenceoe1O02pbpy8iXkMYeJzMzxTclS1ll5tx4YByTO6VuZFcR-6T7CoqtxanBEwuSVPtD_-FS4OW5X6pGAAHYCOcNOC_wkn8UATLJ0uY5HXUvXz66S7KeP099BIlrQIL&__tn__=*NK-R


       O presidente do nosso Conselho Escolar Eder Santos protocolou
dentro do prazo estabelecido a prestação de contas dos recursos
recebidos de Programas do Governo Federal no ano de 2021. Com
aprovação de todos conselheiros realizamos a aquisição de materias
para a melhoria do atendimento, dentre eles: Notebooks, TV, fones,
lavadora de alta pressão, materiais pedagógicos diversos e para Sala
de Recursos Multifuncionais-SRM.
   Agradecemos o trabalho dos conselheiros que é totalmente
voluntário. A atuação de vocês é de suma importância para a melhoria
do ensino e aprendizagem em nossa escola.

       Aplicativo "Clique
Escola" disponibiliza
dados do PDDE,
monitoramento de
recursos e outras
informações
educacionais.
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GESTÃOEscolar
LIVROS 

DIDÁTICOS

CONSELHO
ESCOLAR

   O livro didático, que tem sua data
comemorativa em 27 de fevereiro, é uma das
principais ferramentas de ensino usadas no
Brasil, importante tanto para o professor quanto
para o aluno na relação ensino-aprendizagem.
Também é um grande incentivo de leitura para
quem está mergulhando no mundo das palavras. 
        A distribuição dos livros didáticos 2022 já foi
realizada em nossa escola, um direito de cada
estudante.

FIQUE LIGADO!

https://www.facebook.com/EDER.SANTOS45?__cft__[0]=AZV-Oo-BOF1_R-dt12VoLaUzeqVybJ-gP0NdI5scEZX2kUAPDDiuKlArnXKEOMLsMFp2NSxV-pPnxf2b4_HRb1lpOyyoVMn0rz-5_eYG2mmLhSD3K5dLIB8vvXGuKYxX2OU&__tn__=-]K-R
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FEVEREIRO

CURIOSIDADES

23 de
Fevereiro

1765 - O químico e
físico inglês Henry

Cavendish
descobre o
hidrogênio.

19 de Fevereiro
1878 - O inventor norte-americano Thomas
Edison patenteia o fonógrafo. Edison é até
hoje o maior inventor de todos os tempos,
tendo sido autor de 1093 inovações, entre

elas a lâmpada elétrica.

Há anos, em que fevereiro
tem 28 e outros 29 dias.
Fevereiro tem 29 dias, a

cada 4 anos, que é
denominado ano bissexto.

O nome fevereiro vem do
latim februarius, inspirado
em Fébruo, deus da morte e
da purificação na mitologia
etrusca.



COVID-19

ASSINTOMÁTICOS TAMBÉM
PRECISAM DE

ACOMPANHAMENTO MÉDICO.
     Após serem diagnosticadas com
Covid-19, muitas pessoas têm sintomas
relacionadas ao coração e aos pulmões..
Porém, o que não se esperava é que esses
sintomas persistam por meses, por isso,
tanto pessoas sintomáticas quanto
assintomáticas precisam de
acompanhamento médico.
Os especialistas destacam que mesmo
após três meses, ainda é possível  ter um
infarto, AVC, arritmia cardíaca ou até
uma embolia pulmonar. Especialistas
citam que 50% das pessoas infectadas
terão algum tipo de sequela.
                                                                                                                                                                              
fonte CNN Brasil- fevereiro 2022

  
emef.benedita@canaadoscarajas.pa.gov.br 992790328 Pág.17

Chegou a hora de imunizar os pequenos e
pequenas de 05 a 11 anos. A prefeitura de
Canaã pede para que todos os pais e
responsáveis levem as crianças para
vacinar contra a Covid-19. É só chegar na
UBS Elizabeth Maria de Paula, de segunda a
sexta-feira, no período da tarde. Venha
tomar a sua dose de amor e esperança. 
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Vacinas salva vidas

IMPORTANTE SABER


