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       Prezada Comunidade Escolar;
     Março é muito especial. Já se passaram quase três meses do ano
letivo e já consolidamos vínculos, fortalecemos as amizades e
criamos outras, pois a escola é lugar de aprender, conviver e
evoluir. 
    Além de todas as ações que foram planejadas pela equipe
escolar para cada segmento e respectivas turmas, colocamos em
pauta reflexões sobre o dia internacional da mulher, da escola, da
água, dia Internacional da Síndrome de Down e muito mais. Tudo
com o objetivo de oportunizar reflexões e grantir um espaço de
inclusão social que gera aprendizado e a socialização. Então vamos
apreciar o resumo do trablho realizado? Boa leitura!!

NESTA EDIÇÃONESTA EDIÇÃO ELAS TÊM AELAS TÊM A
  FORÇA!FORÇA!

Equipe EMEF Benedita Torres

COMUNIDADECOMUNIDADE
ESCOLARESCOLAR

Mural Escolar

Ensino Remoto

Escola Interativa

Extra Classe

Ações Rede

Inclusão Escolar

Ensino Hibrido

Além da Escola
Muito mais...
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Escolar
    O mural mensal é para ativar nossa memória...O mural mensal é para ativar nossa memória...
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     Na atualidade, o fato de estarmos sempre conectados, seja via computador, via celular, tablet
ou qualquer outro dispositivo eletrônico com acesso à internet, nos permite acessar basicamente
qualquer coisa que queremos buscar informação, basta termos um objetivo em mente.
  Na área da educação, neste longo período de pandemia da COVID-19, percebemos uma
transformação significativa da relação entre escola e meios digitais, uma vez que esses meios se
tornaram cruciais e essenciais para a aprendizagem de milhares de crianças e adolescentes ao
redor do mundo.  Em nossa escola seguimos com as aulas remotas (síncronas e assíncronas)
além de rodas de leitura virtual, palestras, plantões da aprendizagem e atividades que
incentivam o protagonismo.

REMOTOEnsino
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 PLANTÃO

Aprendizagem
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        Os professores de ambos os segmentos estão
realizando periodicamente plantões para receber
os alunos presencialmente na escola. São
momentos planejados para garantir a interação é
uma estratégia de apoio didático-pedagógico
para suprir as eventuais dificuldades de
aprendizagem, um dos objetivos da ação é
também auxiliar os estudantes nas dificuldades
pontuais que eles encontram durante a
realização dos blocos de atividades,
proporcionando melhora nos resultados e no
desempenho.
           Sabemos que em tempos de ensino remoto
e logo mais ensino híbrido, muitos alunos
apresentam dificuldades de concentração para
estudar fora do ambiente da sala de aula. É
comum os desafios de adaptação às aulas online,
tirar dúvidas por chat, fazer provas digitais, sem
falar nas alterações emocionais provocadas pelo
distanciamento dos colegas. Por isso,
entendemos que a estratégia de manter
encontros semanais com os professores pode
beneficiar o processo de ensino e aprendizagem
e também é um bom exercício para o ensino
híbrido previsto para o 2° bimestre.

da
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ALÉM DA

ESCOLA

    O primeiro Plantão da Aprendizagem na comunidade
aconteceu no  Centro Comunitário da VS 40. É de suma
importância para a equipe escolar estabelecer uma
conexão real com os alunos e suas famílias.
   A escola está atendendo de forma remota e a maioria
dos alunos que residem na zona rural são atendidos
com materiais impressos e livros didáticos, mais uma
razão para a equipe propor ações efetivas para além da
escola e literalmente transceder os  muros  e alcançar
outros espaços sociais. 
   Contamos com a equipe de apoio e professoras, que
planejaram com as orientadoras educacionais
 atividades dirigidas com muita diversão, em alusão ao
dia Dia do Circo, celebrado em 27 de março, é uma data
comemorativa que homenageia a arte circense, uma das
formas de arte e entretenimento mais tradicionais de
nosso país.  A escolha da data faz referência à data de
nascimento do palhaço Piolin, que fez muito sucesso na
década de 1920, sendo muito homenageado pelos
modernistas.
 Atualmente atendemos as comunidades: Serra
Dourada, Serra da Mata, VP 12, Vp 54, VP 50,
Imigrantesm, VS 40 ( Buriti, Vila dos Evangélicos)  e VS
48 e em breve com apoio da Secretaria Municipal de
Educação as ações irão contemplar todas,  garantindo
assim os direitos de aprendizagem de todos e de cada
um .

ESCOLA
Além da

emef.benedita@canaadoscarajas.pa.gov.br 992790328 Pág.5



 N
ov

em
br

o 
 2

02
1/

   1
0°

 e
di

çã
o 

 M
ar

ço
  2

02
2/

   0
3°

ed
iç

ão
 

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

      “Ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece já não se é o
mesmo, assim como as águas já são outras.” É bem conhecida a figura de linguagem usada há
2.500 anos pelo filósofo Heráclito, que afirmava não haver nada permanente, exceto a mudança.
Trata-se de uma verdade milenar que ficou ainda mais evidente nestes últimos dois anos, em
que uma pandemia vem varrendo nossa vida e transformando o mundo que até então
conhecíamos. Este cenário de mudança acelerada e permanente exige ainda mais que os
indivíduos, as organizações e a própria sociedade estejam aprendendo sempre.
     Aprendemos com o mestre Paulo Freire que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende
ensina ao aprender”. Essa é outra grande verdade. Estamos aprendendo com os alunos e suas
famílias diariamente.

INTERATIVA
Aprendizado contínuo em meio às mudanças

              Os alunos que não tem acesso à internet
em suas residências, podem participar das
aulas online nos laboratórios da escola. 
 Agendem o horário com a Orientação
Educacional e venham participar.

Pág.6

Escola

             Iniciamos a aplicação do  1º Simulado
para os alunos dos anos finais. Conforme
cronograma aqueles que, não possuem acesso à
internet em suas residências, foram realizar na
escola com auxilio dos professores, monitores
e bibliotecários. Os que ficaram em casa,
receberam orientações dos professores via
Google Meet. É muito importante aprender,
desenvolver a capacidade de pensar, conviver e
resolver problemas. Compreendemos que o
simulado contribui também para a formação de
alunos protagonistas, com consciência crítica,
éticos e solidários já que intensifica o
desenvolvimento de diversas competências
habilidades.

Laboratório 
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CONECTA
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Roda de Leitura

Pág.7

      O Projeto Institucional Ler Conecta se vale da utilização
da tecnologia de maneira mais eficiente na educação
utilizando-se da mesma possibilitando ao aluno a
oportunidade de manter diálogos com autores renomados
nacionalmente através da plataforma, com encontros e
bate papo os virtuais com a presença de seus professores
que os orientam e os instruem previamente sobre
questionamentos que devem ser feitos ao autor,
estimulando-os a interagirem sobre o processo criativo,
suas histórias de vida e experiencias com leituras, o que os
estimula a leitura de gêneros diversos, despertando-lhes 
 o gosto e curiosidade de conhecerem mais livros e mais
escritores, e tais encontros não são vistos como
obrigatoriedade pelos alunos e sim como uma alternativa
de conhecimento e ampliação de seus próprios horizontes

Ler PROJETO INSTITUCIONAL

Retire seu livro em nossa biblioteca!
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  Ao discursar, a prefeita Josemira Gadelha
destacou que “as conquistas da mulher na
sociedade vem de um histórico de lutas”. “Fui
eleita a primeira mulher prefeita de Canaã,
juntamente com outras 672 mulheres prefeitas
no Brasil. Mais mulheres estão chegando ao
poder e sendo reconhecidas”, disse.
A secretária de Educação, Roselma Milani,
definiu o 1º Seminário como “um momento
histórico”. “Não se trata de disputa por
espaços, mas de buscar direitos iguais”, disse.
Saiba mais em:
 https://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/.../prefeita

Pág.8

CLASSEExtra
    Nossas meninas participaram do I Seminário da Mulher Jovem de Canaã dos Carajás. O evento,
coordenado pela Secretaria da Mulher e da Juventude, é parte das celebrações do Mês da Mulher, e
visa discutir os direitos das mulheres e as políticas públicas voltadas para a área.

    
    Os alunos do 8° ano e representantes da COM-VIDA ,
acompanhados pelas professoras Patricia Lima e
Holga, professor Andre Wilson Teles Souza e
Orientadora Marta Larisse Mascarenhas participaram
de uma atividade planejada pela Secretaria de Meio
Ambiente- SEMMA -Visita na Estação de Tratamento
de Esgoto- ETE- em parceria com a SEMED Canaã dos
Carajás com o objetivo de conhecer a importância do
tratamento de efluente, técnica utilizada e formas de
reuso da água.

    
 Os representantes de turmas
participaram do  Webinar
Protagonismo e Criatividade. Evento
online e gratuito  e aberto a todos,
promovido pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF), a
Rede Brasileira de Aprendizagem
Criativa (RBAC) e o Porvir . Debates
sobre a promoção do protagonismo
estudantil, desenvolvimento da
criatividade, o engajamento escolar e a
inclusão social de crianças,
adolescentes e jovens de todo país.

https://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/novo/2022/03/10/prefeita-destaca-avancos-ao-abrir-1o-seminario-da-mulher-jovem-de-canaa/?fbclid=IwAR0HPbacp_HY40lzzbnxf4AgnwzE0A_Fo5ufgnB9V1x8lJ0o1ykMls91Ppw
https://www.facebook.com/lima.patriciacarvalho?__cft__[0]=AZW2AmCYl-zB4lHeNs-I5ZLJjwcvPHhzIF0h2Wip37sUwX_yBQ2kDjdgpAqyrAQ1hm3uuEga2FmXbqjdATS9uDC-_wle4aigG2HRG4JJm-I5xzDdLL-pLlUSEI0YpzU9VvEW4CYd6He9SOn8GZGJjIdb&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/andre.telessouza?__cft__[0]=AZW2AmCYl-zB4lHeNs-I5ZLJjwcvPHhzIF0h2Wip37sUwX_yBQ2kDjdgpAqyrAQ1hm3uuEga2FmXbqjdATS9uDC-_wle4aigG2HRG4JJm-I5xzDdLL-pLlUSEI0YpzU9VvEW4CYd6He9SOn8GZGJjIdb&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/martalarisse.mascarenhassantos?__cft__[0]=AZW2AmCYl-zB4lHeNs-I5ZLJjwcvPHhzIF0h2Wip37sUwX_yBQ2kDjdgpAqyrAQ1hm3uuEga2FmXbqjdATS9uDC-_wle4aigG2HRG4JJm-I5xzDdLL-pLlUSEI0YpzU9VvEW4CYd6He9SOn8GZGJjIdb&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/semedcanaadoscarajas/?__cft__[0]=AZW2AmCYl-zB4lHeNs-I5ZLJjwcvPHhzIF0h2Wip37sUwX_yBQ2kDjdgpAqyrAQ1hm3uuEga2FmXbqjdATS9uDC-_wle4aigG2HRG4JJm-I5xzDdLL-pLlUSEI0YpzU9VvEW4CYd6He9SOn8GZGJjIdb&__tn__=kK-R
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INCLUSIVA
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Educação

      Consideram-se serviços e recursos
da educação especial àqueles que
asseguram condições de acesso ao
currículo por meio da promoção da
acessibilidade aos materiais didáticos,
aos espaços e equipamentos, aos
sistemas de comunicação e
informação e ao conjunto das
atividades escolares.  
       A parceria dos professores com a
Sala de Recursos Multifuncioanais-
SRM e às famílias é o ponto forte para
garantia de direitos na escola.

Pág.9

 21 de Março
A data tem como principal objetivo
conscientizar a população sobre a inclusão e
promover a discussão de alternativas para
aumentar a visibilidade social das pessoas com
Síndrome de Down, que não é uma doença, e
sim uma falha genética, que acontece na
divisão celular do óvulo, que resulta em um par
a mais no cromossomo 21, chamada trissomia.

 A professora da Sala de
Recursos Multifuncionais,
Andreia Castro está de licença e
a Secretaria Municipal de
Educação encaminhou a
professora Cleonice Ramos da
Costa que ficará atendendo
nossos alunos neste período.  

      Os professores elaboram atividades adaptadas para os alunos períodicamente, garantindo o
acesso e a diminuição de  barreiras para a plena participação deles, considerando suas
necessidades específicas.



18 turmas inscritas
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REDE
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                            O Aprender Valor é uma iniciativa do Banco
Central do Brasil que tem como objetivo estimular o
desenvolvimento de competências e habilidades de
Educação Financeira e Educação para o Consumo em
estudantes das escolas públicas brasileiras. Financiado com
recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, o programa vem
sendo implementado desde o início de 2020, em caráter
experimental, em escolas selecionadas de cinco estados
(Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Paraná.
    O Programa Aprender Valor, a Educação Financeira se
efetiva nas escolas de Ensino Fundamental por meio de
projetos escolares que integram Educação Financeira a
diferentes componentes curriculares. Esses projetos trazem                     
sequências didáticas com atividades capazes de articular habilidades relacionadas ao
planejamento do uso dos recursos, à poupança ativa e ao uso responsável do crédito com
conteúdos e habilidades de Matemática, Língua Portuguesa e Ciências Humanas previstas na
BNCC, de modo transversal e integrado.

Pág.10

Ações em
Plataforma

Programa de Formação
Continuada na Perspectiva
de Educação Especial
Inclusiva (PROREDE) com a
temática: “O Ensino de
Matemática para
Estudantes Surdos”. O
curso teve início dia 18/03, 
 no Centro de Formação
Rute Sampaio, com carga
horária total de 80 horas.

   Todos alunos matriculados na
Rede Muncipal receberão um kit
com garrafinha e recipiente para
álcool  gel.  Uma precaução para
evitar contaminações e assegurar
a saúde dos estudantes.

   A prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou uma
série de treinamentos de primeiros socorros destinado à professores e colaboradores da rede
pública de ensino como cumprimento da Lei Lucas, exigência do Governo Federal, e como parte
da meta do plano municipal de educação.
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.
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     Durante o Festival Literário e Artístico de Canaã dos Carajás-
FLACC 2021, disponibilizamos em nosso estande uma tela para que
os visitantes pudessem deixar suas digitais eternizadas já que para
nós, o FLACC é uma conquista, um evento que garante a ampliação
do nosso repertório cultural e promove a integração entre as
escolas. Então, diante do sucesso da árvore das digitais achamos
interessante que o quadro fizesse parte do acervo FLACC que a
SEMED Canaã dos Carajás está organizando e por isso, hoje ele
está exposto na sede da Secretaria Municipal de Educação aos
cuidados da Secretária Roselma Milane, idealizadora do Festival.

DESTAQUES

Pág.11

     A prefeitura de Canaã dos Carajás, por
meio da Secretaria Municipal de Educação,
finalizou mais uma obra com o objetivo de
melhorar a qualidade do ensino e
aprendizagem no município.
Exatamente dois anos após a suspensão das
aulas presenciais em razão da pandemia
ocasionada pelo Coronavírus, foi a vez da
EMEF Maria de Lourdes Rocha Rodrigues,
localizada no bairro Maranhenses, ser
entregue aos alunos e colaboradores depois
de passar por reforma e ampliação.

     Já retomamos os ensaios do coral Vozes da Benedita e
iniciaremos com a Cantata de Páscoa-"Se isso não for amor"

https://www.facebook.com/semedcanaadoscarajas/?__cft__[0]=AZXSPavrFhOBip40-GmPEANqXTqeYuxXR-bTfi2dwKEHthhif2qPrd-xuhkIi2mMqpB3I1WjCBgUG_ylmyKHq1sbMnfwafKvAULx7rDN7JeA__njb5f6WCHbRUjOmlXHDXUo0Qm0zNsuCbdSvvTv3VkO&__tn__=kK-R
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    Toda equipe escolar passará por formações para ampliar o uso das tecnologias da informação,
comunicação e metodologias ativas diversas, para melhor atender os estudantes. As reuniões
internas, também estão previstas nos cronogramas de planejamentos de todos os segmentos,
garantindo assim,  a construção de uma rotina que corresponda as novas configurações de
atendimento.     Documento Orientador

para oferta do Ensino
Híbrido na Rede
Municipal de Ensino de
Canaã dos Carajás-PA
elaborado pela equipe da
Secretaria Municipal de
Educação em análise no
CMECC.

   A escola está nos praparativos para implantação
do ensino híbrido, a previsão é   para o mês de
abril, inicio do  2º bimestre letivo.
 Os professores dos anos iniciais e finais
participaram de uma reunião formativa
organizada pela equipe da SEMED Canaã dos
Carajás para implantação do Ensino Híbrido
previsto para iniciar no 2° bimestre.
A secretária de educação Roselma, fez a abertura
resgatando as principais ações desenvolvidas na
escola durante o Ensino remoto, ressaltando os
esforços de toda a equipe. A professora Lenilda 
 apresentou a proposta que já consta as
especificidades da escola, visto que é única do
município que atenderá no formato híbrido e para
isso, foram garantidos momentos de discussões
com a equipe gestora em que os dados do
diagnóstico inicial, bem como os desafios
identificados no cotidiano.

Pág.12

HÍBRIDO
Ensino

 
   Recebemos a visita da Comisão de Conselheiros para 
 Monitoramento e Acompanhamento das Obras Educacionais
do Conselho Municipal de Educação de Canaã dos Carajás. 
   Os engenheiros da Secretaria Municipal de Educação,
monitoraram a visita, apresentando o projeto de reforma e
ampliação do prédio e as adaptações para a implatação do
Ensino Híbrido previsto para iniciar no 2º bimestre.

#Acompanhamento

https://www.facebook.com/semedcanaadoscarajas/?__cft__[0]=AZVboCzHsUAeUMlPjlSup2B_I7Mid7fgzvIog7L6A1JhbEC8ncUznkCmqLQVveULDL-DZSrDAYgQiPOiIJ5wOkHJI9pyZf835Jt_3duRJDvSDtSxJt8J4PW0dOz4SbF04jAfNeHUDYdXZ1CCrilGohP9&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lenilda.ara?__cft__[0]=AZVboCzHsUAeUMlPjlSup2B_I7Mid7fgzvIog7L6A1JhbEC8ncUznkCmqLQVveULDL-DZSrDAYgQiPOiIJ5wOkHJI9pyZf835Jt_3duRJDvSDtSxJt8J4PW0dOz4SbF04jAfNeHUDYdXZ1CCrilGohP9&__tn__=-]K-R


Conselho Diagnóstico
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 GESTÃO
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Pedagógica

Pág.13

        Professores das turmas de 1° ao 5° ano reuniram-se para a realização do Conselho
Diagnóstico, com o objetivo de promover a reflexão sobre a aprendizagem dos alunos e
o processo de ensino. Favorecendo uma avaliação mais completa do discente e do
próprio trabalho docente, proporcionando um espaço de análise sobre o trabalho que
está sendo realizado e possibilitando a tomada de decisão para um novo fazer
pedagógico, encaminhamentos e estratégias mais adequadas para a aprendizagem de
cada turma e/ou aluno.

    O planejamento serve para nortear os objetivos que
se pretende chegar, assim como também a direção em
que o educador deve seguir poupando tempo,
monotonia e desgastes, visando sempre a qualidade
da aprendizagem.
  Um bom planejamento reduz o tempo com o
acompanhamento e ações corretivas, pois previne
riscos desnecessários e faz com que a execução seja
mais assertiva. Ou seja, quando você planeja você não
perde tempo, você investe tempo para ter um retorno
no futuro.
    As coordenadoras Pedagógicas realizam reuniões
de planejamento semanalmente com os professores.

      A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o documento que
traz uma orientação curricular das disciplinas e dos conteúdos
programáticos que devem ser estudados durante toda a Educação
Básica, ou seja, ele regulamenta quais são as aprendizagens
essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras públicas e
particulares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio para garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento
pleno de todos os estudantes.
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 ORIENTAÇÃO
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Educacional

Pág.14

SOE
            O Serviço de Orientação Educacional finalizou o processo
para escolha dos representantes de turmas do 4º  ao 9º Ano.  Os
alunos selecionados representam o corpo discente de suas
turmas na instituição de ensino. As atividades incluem ouvir e
debater opiniões com os colegas sobre os diversos temas que
envolvem o ensino e a aprendizagem.
    O Representante é o multiplicador das informações
institucionais e também  podem contribuir com sugestões de
melhorias. Todas as turmas já fizeram suas escolhas e os
representantes do 1º ao 3º ano já estão ativos, as orientadoras
estão desenvolvendo ações que possibilitam  o exercício de
práticas democráticas para que compreendam a importância da
participação como forma de organização social que possibilita o
desenvolvimento de seu próprio processo de formação cidadã.

 

       A Secretaria Municipal de
Educação proporcionou um
momento muito especial para
alguns dos nossos alunos no
Parque de diversão da cidade.
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       Estava acontecendo a ação da semana da Mulher organizada pela Prefeitura de Canaã, por
meio da Secretaria Municipal da Mulher e Juventude. Oferecendo os serviços do Dia D para
centenas de moradoras dos bairros da zona rural do município como parte da programação do
Mês da Mulher. São diversas atividades e serviços ofertados de maneira gratuita com o objetivo
de zelar pela saúde e autoestima das mulheres.Dia de visita no bairro dos Imigrantes, localizado
na zona rural e que são parcialmente atendidos em nossa escola.
          Aproveitamos para distribuir o Cartão +Merenda, blocos de atividades e livros didáticos além
de, conversar com as famílias e compreender melhor os desafios para seguir garantindo os
direitos de aprendizagem de cada menino e cada menina. Agradecemos a carinhosa acolhida de
todos!!!
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BUSCA
EscolarATIVA

      Dia de visita no bairro dos Imigrantes,
localizado na zona rural e que são parcialmente
atendidos em nossa escola.
Aproveitamos para distribuir o Cartão +Merenda,
blocos de atividades e livros didáticos além de,
conversar com as famílias e compreender melhor
os desafios para seguir garantindo os direitos de
aprendizagem de cada menino e cada menina.
Agradecemos a carinhosa acolhida de todos!!!
Saiba mais...

       A busca ativa tem um papel essencial à educação

que é apoiar no enfrentamento da evasão e exclusão

escolar, ocorre de diversas maneiras – por meio de

diálogos, roda de conversa, diagnósticos, interação

com as famílias, entre outros.
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        Você já parou para pensar o quanto o trabalho da equipe escolar é importante para garantir os

direitos de aprendizagem de cada um dos meninos e meninas matriculados? Todos os profissionais

que atuam dentro da escola contribuem com a aprendizagem dos alunos, atualmente nossa equipe

é formada por Agente Patrimonial, Agente Administrativo, Agente Culinária, Agente de Serviços

Gerais, Bibliotecários, Auxiliar, Monitor e Mediador da Aprendizagem.

   Enquanto a equipe pedagógica e os professores estão trabalhando diretamente na aprendizagem

dos alunos, os outros servidores contribuem para que ela seja mais proveitosa. São eles que, todos

os dias (letivos), ao adentrarem no espaço escolar, cuidam para garantir um  ambiente higienizado,

organizado e pronto para sediar as atividades pedagógicas. As salas exibem carteiras devidamente

distribuídas, o pátio apresenta-se limpo e espaçoso, os laboratórios com equipamentos

organizados e estrutura higienizada, diretoria e secretaria mostram-se com ares de zelo, os

banheiros estão prontos para o uso, e, ao longe, sente-se o cheiro da merenda que já começa a ser

preparada, pois logo mais será servida para manter o corpo sustentado e alerta às atividades

posteriores. 

        Certos de que o processo de ensino-aprendizagem só se concretiza com a colaboração de todos

os componentes da escola afirmamos que, a equipe de Apoio é como alicerce que sustenta todo o

processo de ensino com ações primordiais de suporte e preparo de todo o ambiente onde,

posteriormente, acontecerá a magia do aprender. A escola somos todos nós!
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EQUIPE 
Apoiode 
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    A gestão escolar é um “sistema que
une pessoas, considerando o caráter
intencional de suas ações e as
interações sociais que estabelece
entre si e com o contexto sócio-
político, nas formas democráticas de
tomada de decisões” 
(LIB NEO, 2007, p. 324).

Conselho Fiscal
WENDALLA PATRICIA

Tesoureiro
EDER  COSTA 

Conselho Fiscal
MAYANE ARAUJO

Conselho Fiscal
EULENE FERREIRA

Conselho Fiscal
NANDRIA CARLA

Secretária
JACKELINE PANTOJA

Vice-Presidente
IOLANDA VIEIRA 

Presidente
JACIARA DE LIMA LOPES

Diretora Escolar
ELENJUSSE MARTINS Vice-Diretora Escolar

MARIA DA PAZ ARAUJO

Conselho deliberativo
MARIA DALVA DOS SANTOS

Conselho Deliberativo
CIMAIA PINHEIRO

Conselho Deliberativo
MARILENE SILVA

Conselho Deliberativo
WANDEILTON CABRAL

Conselho Deliberativo
AURIZAN DE JESUS

Conselho deliberativo
NATALINA  DO LIVRAMENTO

           A  Comissão Eleitoral foi constituída por servidores que
atuam na escola em diferentes áreas. Acompanharam todo o
processo eleitoral e realizaram a apuração dos votos em
assembléia.
Presidente da Comissão Eleitoral: Cláudia Giselle Sudário
Oliveira
Secretária: Carmem Samirany Sampaio da Cunha de Sousa
Mesários:
01- Edinalva Duarte Silva
02- Kherolaine Sales Lara
03- Angela Carla Pimentel Lago
04- Zilda Pereira dos Santos
05- Mayka dos Santos Pereira
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CONSELHO            2022 Escolar     A eleição para a formação
do Conselho Escolar
aconteceu em 04 de março e
a chapa 01 foi a escolhida
para representar a
comunidade escolar no
biênio de 2022-2024. 
Conheçam os novos
conselheiros!
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que acaba de ganhar a guarda definitiva dos netos Hemanuel (3 anos), Joilson (9 anos) 4º ano C e
Analice (11 anos) 5º ano C.
      A forma amorosa e responsável com que Dona Maria cuida das crianças despertou atenção de
toda equipe, acompanhamos o processo judicial de aproximadamente 3 anos que culminou no
melhor resultado para as crianças. Ressaltamos a atuação do Conselho Tutelar nas orientações e
encaminhamentos para que fosse manter a união dos irmãos  que podem contar também com o
apoio do  pai Jailton Ribeiro Castelo Branco. 
        
 

      Muitas histórias dos nossos alunos e de
suas famílias nos emocionam. Cada vez mais
buscamos compreender  as relações
decorrentes do ambiente familiar e como elas
influenciam no processo de ensino
aprendizagem, reconhecendo que a família é
uma comunidade educadora e encontrar meios
para compartilhar com os pais o processo
educativo. 
       Destacamos a família Castelo Branco  que
residem na VS 40 e e tem como exemplo de
mãe e avó a senhora Maria Augusta de 76 anos
    
        
 

      A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás  por
meio da Secretaria Municipal de Educação-SEMED
disponibilizou o Cartão +Merenda aos alunos
matriculados em nossa escola. Alunos novatos
recebem o cartão, em média uma semana após a
efetivaçãoda matrícula.

Pág.18

FAMÍLIA
Participativa

      A escola mantém uma comunicação direta com a
comunidade escolar, por meio dos grupos, redes
sociais e atendimento presencial.
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      A escola é cheia de mulheres, elas
são força, determinação e inspiram
diariamente. As comemorações não
podem limitar-se ao dia internacional
da mulher, precisamos fortalecer
nossos vínculos, compreendendo
direitos, valorizando o
empoderamento e em cada ação
demonstrar nosso carinho, respeito e
amor.
                                     Obrigada mulheres!

Mulheres de todos os dias

08
de

MarçoEspecial
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Em pauta nas salas de aulas

  O encerramento da 
 programação do Mês da
Mulher, organizado pela
Secretaria da Mulher e
da Juventude, aconteceu
com uma gincana na
Praça Bíblia. 
   As ações aconteceram em parceria com as
Secretarias Municipais de Saúde, Educação,
Segurança Pública Viária, Habitação
Desenvolvimento Social e Econômico e Funcel. As
mulheres da nossa comunidade escolar
paraticiparam da equipe Em Busca de Marias e
conquistaram o 2º lugar.
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Mary Biju
(94)- 99202-0638

     A Acrecer- Associação da Criança e Família e
Economia Regional, foi criada em 2016, no Bairro Novo
Brasil pelo seu fundador Oris Santos um Goiano hoje
com 40 anos. Localizada em frente a pracinha do bairro.
Em seis anos de funcionamento a ONG oferece
atividades culturais, educacionais e esportivas para
crianças, jovens e adolescentes e também aulas de
zumba, cursos e palestras  para as mulheres.  
  Atualmente com as matrículas ainda abertas para as
seguintes atividades: Zumba, Capoeira, Muay thai,
teatro, arte  além de atividades culturais e de
entretenimento, a exemplo Saraus,  gincanas e  o
cinema. Atendem crianças a partir dos 7 anos de idade.
Todas as atividades da Ong Acrecer são gratuitas,
inclusive as  aulas de Violão do Projeto “Caminho
Musical” uma ação do IEC, por meio da Secretaria de
Assistência Social, desenvolvida pelo FMDCA – Fundo
Municipal dos  Direitos da Criança e Adolescente. 
  Interessados podem entrar em contato com a
coordenadora do projeto: Silvana França pelo número
(94) 99131 - 3910 ou pessoalmente nos dias de terça a
Sexta-feiras de 9h às 19hs.
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COMUNIDADE

  O pão nosso de cada dia e
quentinho!! Diariamente na VS
40  e aceitamos encomendas.                
                                                              Jordânia 

Pães, bolos, tortas 
e salgados 

(94)- 991325297
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FICOU SABENDO?FICOU SABENDO?
       O Conecta Canaã foi concebido para
viabilizar um canal de comunicação
direto entre os cidadãos e a Prefeitura
de Canaã dos Carajás.
Através deste canal, você pode solicitar
serviços à Prefeitura, registrando
ocorrências, como por exemplo, falta de
iluminação pública, despejo de
entulho/lixo em local inapropriado,
necessidade de serviço de atendimento
móvel de urgência - SAMU.

          Caso precise de algum serviço do governo municipal! Baixar e solicitar nesse
aplicativo https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.canectacanaa.app

     Em uma década, o número de adolescentes de 16 e 17 anos
que solicitaram o primeiro título de eleitor caiu 82%, segundo
um levantamento da CNN com base em dados do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Em 2012, 2.603.094 pessoas dessa
faixa etária pediram o documento, enquanto neste ano, até 21
de março, foram 466.227.
    Neste 2022 de eleição presidencial, 96.325 meninas de 16
anos e 160.663 de 17 anos, além de 69.002 de meninos de 16
anos e 140.237 de 17 anos se registraram e podem exercer o
primeiro voto.

https://www.justicaeleitoral.jus.br/titulo-
eleitoral/#tudo-sobre-o-titulo

Em pauta nas aulas virtuais.
Democracia também se
aprende na escola.
Professor : André
Componente Curricular:
Geografia

Número de novos títulos eleitorais por
adolescentes cai 82% em uma década
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ATUALIDADES

Fique ligado! Cartório Eleitoral de
Canaã dos Carajás

Avenida Jk, nº34,
Centro. 
Prédio anexo ao
Procon. 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/titulo-de-eleitor/
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/em-reuniao-tse-propoe-parceria-com-o-telegram-para-barrar-desinformacao/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/eleicoes-2022/
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SAÚDEem pauta
 

Ministério da Saúde alerta para a
importância do combate ao Aedes
aegypti
Nos primeiros dois meses deste ano
os casos de dengue tiveram aumento
de 35,4% em comparação com o
mesmo período do ano passado

SAÚDE DA MULHER
 

Março Lilás reforça a importância
de prevenir o câncer do colo do

útero
Esse é o terceiro tipo mais

frequente na população feminina
e a quarta causa de morte entre as

mulheres no Brasil
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     Pela primeira vez desde julho de
2020, quando a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) passou a monitorar as taxas
de ocupação de leitos de Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) e Covid-19 para
adultos no Sistema Único de Saúde
(SUS), todos os estados e o Distrito
Federal estão com taxas inferiores a
60% de ocupação.

Pela 1ª vez, ocupação de UTIs
para Covid está abaixo de 60%
em todos estados, diz Fiocruz

Brasil aplicou mais de 390 milhões de
doses de vacinas Covid-19
Com alta cobertura vacinal, País tem
queda de 60,4% na média móvel de
óbitos pela doença desde pico da
Ômicron

Combate a Dengue

 com as chuvas intensas que estão
ocorrendo, a Sespa volta a chamar a
atenção para a importância de as
famílias manterem limpos quintais,
jardins, interiores e arredores da
casa, para evitar a proliferação do
mosquito Aedes aegypti, que
também transmite a febre
chikungunya e a febre de zika.

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/fundacao-oswaldo-cruz-fiocruz/

