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Escola Interativa

Plantão da
aprendizgem

Ações em Rede

Ensino Remoto

Inclusão

Além da escola

Extra classe

Famílias

NESTA EDIÇÃO

       A nossa história, nossa vida nosso futuro depende de nossa capacidade e competência para
nós reinvertarmos e precisamos nos reinventar a cada momento para que possamos
acompanhar as mudanças e enfrentar os desafios que são impostos, principalmente nestes
tempos em que as mudanças ocorrem a uma velocidade jamais vistas.
     E é dentro desse espírito de mudanças e adaptações aos novos tempos que a EMEF Benedita
Torres em breve estará recebendo de volta seus alunos, após um longo período distante deles,
em virtude da pandemia, estamos prestes a, novamente, podermos compartilhar da presença
de todos em nosso espaço escolar.  Não é o que merecemos, pois ainda conviveremos com certas
limitações devido a reforma do prédio, mas podemos adiantar que teremos inúmeras surpresas
e inovações que serão aplicadas com o intuito de mitigarmos as perdas e danos que sofremos ao
longo dos dois 2 últimos anos. 
      E dentre nossas reinvenções estamos em vias de implantação do Ensino Hibrido que é uma
metodologia que combina a aprendizagem presencial e remota, permitindo que o aluno estude
sozinho on-line ou em sala de aula interagindo com os colegas e com o professores, onde  o
aprendizado é enriquecido com atividades virtuais e conteúdo  que estimulará e proporcionará 
 a autonomia dos estudantes no processo de aprendizagem, pois incentiva a interação com
outros alunos e com os professores através de debates, além de funcionar como um espaço para
resolução de dúvidas e até fóruns virtuais, e nossa escola vem sendo preparada para esta grande
inovação, tanto do ponto de vista físico com espaços adequados para este novo método, com
salas multimidias com acompanhamento de profissionais, presenciais para orientações
necessárias , quanto do ponto de vista profissional com professores ministrando suas aulas
com conteúdos adaptados aos novos tempos. Boa leitura!                                       Professor João Carlos
    



Escolar
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MURAL



REMOTO
        O nosso foco é a aprendizagem, esta prioridade, na prática, se traduz em um
conjunto de ações voltadas para apoiar cada um dos mil e quatrocentos e quarenta e
seis alunos em seu desenvolvimento nas salas de aulas virtuais, nas atividades impressas
e nos plantões da aprendizagem. Consideramos de suma importância a sistematização
das ações, já que nesse contexto de ensino remoto, compartilhamos com as famílias o
processo de ensino e aprendizagem e assim fortalecemos a rotina de estudos,

estabelecendo então um contato positivo, de forma significativa e produtiva, dentro das
possibilidades garantindo para que o sucesso dos alunos ocorram com mais
oportunidades.
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Ensino

  Realizamos o 1º Simulado on-line com
os alunos das turmas dos anos finais.
Aqueles  que não  tem acesso à
internet realizaram nos laboratórios da
escola conforme agendamento.



PLANTÃO

         Aos poucos estamos estabelecendo
nossa rotina presencial nos moldes do Ensino
Híbrido. Em breve, estaremos realizando o
atendimento de forma mais ampla,
garantindo acompanhamento presencial para
todos e cada um de nossos 1.440 alunos. 

      Assim garantimos, as devidas orientações
para realização das atividades além de,

promover a interação e a familiarização com o
espaço escolar.
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da Aprendizagem
ANOS INICIAIS

ANOS FINAIS

   Um momento significativo
para professores e alunos,

uma possibilidade de criar
laçoslaços afetivos que é essencial ao processo de
ensino aprendizagem, visto que, é partir da
confiança estabelecida entre professor e
educandos, que se conseguirá alcançar
resultados educacionais satisfatórios.



ESCOLA
ALÉM DA

ESCOLA

       As turmas dos anos finais visitaram a exposição 
 organizada pela Casa da Cultura denominada Amazônia
Fragmentada por Sebá Tapajós, artista plástico
idealizador do Street River, projeto que levou arte urbana,
placas de energia solar e filtros de água potável aos
ribeirinhos da Ilha do Combu, em Belém.
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Além da

   Uma dia muito especial para alguns
dos estudantes de nossa escola que
tiveram a oportunidade de participar de
um rico momento de interação e
diversão no Parque Zoobotânico Vale
em Carajás.
    Para garantir a qualidade do ensino e
aprendizagem diversos caminhos
podem ser explorados para que o
processo se torne completo. Os
trabalhos de campo e passeios fazem
parte da composição do aprender e são
experiências que transformam o estudo
teórico do aluno em aprendizado
prático materializado, incentivando a
autonomia e a participação.
   Conhecer outros espaços, faz com que
a vivência nestes locais proporcione
imersão no conhecimento. É um
estímulo para o desenvolvimento de
diversas competências e habilidades,
inclusive sociais. 
Agradecemos as famílias pela confiança,
aos profissionais da escola pelo
compromisso, aos parceiros Vix
Logística, Parque Zoobotânico Vale e
SEMED Canaã dos Carajás pelo apoio.

PARQUE
ZOOBOTÂNICO VALE



INTERATIVA
   Os laboratórios de informática da escola são 
 potentes ferramentas de um novo processo de ensino-
aprendizagem para grantir o acesso. 
     Um espaço de construção do conhecimento e de
aprendizagem significativa que favorece as relações
entre os estudantes e as relações destes com a sua
capacidade para inventar, criar, descobrir e aprender
através da tecnologia digital e do ensino com
computadores e smartphones.
   Ao mesmo tempo que as turmas dos anos iniciais
participam com seus respectivos professores nos
Plantões da Aprendizagem, os alunos dos anos finais
estão realizando o Bloco de retomada nos laboratórios,
o acesso aos aparelhos são programados e com
acompanhamento da equipe de apoio pedagógico.
Todos os alunos podem agendar seu horário e
conectar-se a um ambiente multidisciplinar e
interdisciplinar.
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Escola

   Todas as escolas da Rede Municipal de Ensino
estão realizando a avaliação SAMACC- Sistema de
Avaliação de Aprendizagem de Canaã dos Carajás.     
    Para as turmas do bloco de alfabetização a prova
é impressa, dividida em dois cadernos para facilitar
a compreensão das crianças. Os alunos do 4º ao 9º
ano realizarão a avaliação na plataforma Google
Sala de Aula nos laboratórios com a supervisão dos
professores e equipe de apoio.
1º dia: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
2º dia: Matemática e suas Tecnologias
3º dia: Ciências Humanas e suas
Tecnologias
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CONECTA
       A primeira Cantata de Páscoa da nossa
escola- Se isso não for amor...
Um dia muito especial para todos nós. É
oficialmente a primeira vez que recebemos a
comunidade na escola, depois que ela deixou
de ser Hospital de campanha. E o fato de ser
na Páscoa torna-se ainda mais especial. Pois,
a páscoa é uma das festividades mais
importantes para o cristianismo, representa a
ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus,
uma declaração de amor pela humanidade.
A nossa escola desde sua fundação vem
cumprindo seu papel e durante a pandemia
serviu a Canaã dos Carajás para combater este
vírus que tão profundamente nos atingiu,
muitas vidas foram salvas em nossa escola e
agora nós seguiremos como sempre foi,
salvando vidas, porque a educação salva,
integra, liberta, oportuniza, humaniza. E
apesar de ainda, não estarmos usufruindo de
toda nossa estrutura física pois, ela passará
por reforma e ampliação nosso coração está
grato, retornamos ao nosso chão e temos
certeza de que o melhor está por vir...
estaremos mais fortes para receber nossa
escola linda e adequada bem como nossa
comunidade merece.

EXPRESSÃO ARTÍSTICA: MÚSICA

BNCC Competência- 3. Repertório
cultural   Valorizar e fruir as diversas
manifestações artísticas e culturais, das
locais às mundiais, e também participar
de práticas diversificadas da produção
artístico-cultural.

                 Meta: 5.0
                 Ação: 5.18
                PPP
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LerPROJETO INSTITUCIONAL

Ensaios



CLASSE

     Realizamos o primeiro Cinema na
Escola em parceria com a Casa da
Cultura de Canaã dos Carajás.
O cinema é uma ferramenta
importante para o desenvolvimento
da aprendizagem, proporcionando
ao educando experimentação,
descobertas, invenção, aprendizado.
Estimula as habilidades, a
curiosidade, a autoconfiança e a
autonomia contribuindo para o
desenvolvimento cognitivo.
     Além disso, amplia o espaço de
lazer e de enriquecimento cultural
dos alunos na escola, incentivando a
formação crítica e apreciativa.

CINEMA NA ESCOLA

Meta: 5
Ação: 5.10

PPP
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Extra

OFICINA DE CAPACITAÇÃO
  Participamos da 1° Oficina de Construção de

Foguetes organizada pela Secretaria Municipal de

Educação, ministrada  pelo professor mestrando

em física José Victor Leite Xavier.

Estudantes dos anos finais de todas as escolas

municipais marcaram presença, a oficina é um

preparatório para III Mostra de Lançamento de

Foguetes de Canaã dos Carajás, prevista para maio

de 2022.

     Atividades estão relacionadas à 25ª edição da

OBA-

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

e a 16ª edição da MOBFOG-Mostra Brasileira de

Foguetes.

  A OBA e a MOBFOG são eventos abertos à

participação de escolas públicas e privadas,

urbanas ou rurais, sem exigência de número

mínimo ou máximo de alunos.



INCLUSIVA
Educação

      Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
 A Secretaria Municipal de Educação planejou a
Semana de Conscientização do Autismo com o tema
"Lugar de Autista é em todo lugar".
  A programação iniciou dia 1º de abril com a
tradicional caminhada na Vila Bom Jesus, comunidade
atendida pela Emef Raimundo de Oliveira e seguiu até
o dia 12 com o ciclo de palestras para Pais e
comunidade.
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"Lugar de Autista é em todo lugar"

 Os alunos público alvo do atendimento
educacional especializado são atendidos na  Sala
de Recursos Multifuncionais-SRM, de forma
individualizada em horários previamente
agendado com as famílias.
    A professora e auxiliares em parceria com os
professores regentes identificam, elaboram e
organizam recursos pedagógicos e de
acessibilidade que visam eliminar as barreiras
para a plena participação dos alunos,
considerando suas necessidades específicas. Esse
atendimento complementa e/ou suplementa a
formação dos alunos com vistas à autonomia e
independência na escola e fora dela

  Atendimento Educacional 
Especalizado-AEE



REDE
       As ações em Rede são planejadas
pela Secretaria Municipal de Educação
para todas as escolas municipais. O mês
de abril iniciou com a Semana de
Conscientização do Autismo com o
tema " Lugar de Autista é em todo
lugar"
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Ações em

  O circuito científico Conexão Ciência &
Sociedade. As equipes são compostas com 10 a
13 estudantes (do 9ª ano do Ensino
Fundamental e Ensino Médio da rede pública
de ensino ) com um líder escolhido pelos
estudantes. As inscrições foram realizadas de
forma gratuita por meio do aplicativo Eventool
(disponível na Apple Store e Google Store) até o
dia 20 de abril.
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DESTAQUES

     Asecretaria Municipal de Educação  em parceria
com a UNIFESSPA realizaram (30/040 a primeira
etapa do Circuito Ccientífico Conexão, Ciência e
Sociedade. 

leitura em sala de aula 

Estudantes dos
anos finais de

todas as escolas
participaram.
Despertando

ideias inovadoras
 e o interesse 
pela ciência.

Conquista!

    A leitura promove a reflexão e favorece
um raciocínio claro. Dessa forma, o aluno
adquire uma posição ativa em seu processo
de aprendizagem, pois percebe que é
capaz de se posicionar diante do
conhecimento. Além de questionar e
formular argumentos bem fundamentados.
  Tanto nas salas virtuais, quanto nos
plantões presenciais os professores
planejam diferentes situações para
promover a leitura inicial de forma
prazerosa.

Alimentação escolar
  A alimentação constitui uma das
atividades humanas mais importantes,
não só por razões biológicas evidentes,
mas também por envolver aspectos
sociais, psicológicos e econômicos
fundamentais na dinâmica da evolução
das sociedades. 
    Um importante momento de
interação, que está sendo garantido em
nossos encontros presenciais, além do
Cartão + Merenda Canaã que foi
disponibilizado para cada estudante. 
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  Welber Silva Mota, servidor de
apoio em nossa escola,
participou do Campeonato
paraense de jiu-jitsu em Marabá
e conquistou o ouro. Resultado
de muito esforço e dedicação. 
Parabéns!!



HÍBRIDO
       Recebemos a equipe técnica-
anos iniciais e finais da SEMED Canaã
dos Carajás para mais um encontro
formativo e a pauta foi a implantação
do Ensino Híbrido na escola que,
atualmente atende no formato
remoto, devido a reforma e
ampliação do prédio que serviu a
população como hospital de
campanha durante pandemia.
O processo é de suma importância
para a consolidação das propostas
que estão em analise no Conselho
Municipal de Educação e assim que
forem devidamente aprovadas,
iniciaremos uma nova forma de
atendimento que visa a garantia dos
direitos de aprendizagem de cada
menino e menina matriculados em
nossa instituição. Para isso, a
Secretaria Munipal de Educação está
adequando os espaços,
encaminhando materiais e recursos
tecnológicos para garantir a inclusão
digital.
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Ensino

   A equipe do Conselho
Municipal de Educação-CMECC,
realizou mais uma visita em
nossa escola para
acompanhamento e orientações
quanto a implantação do Ensino
Híbrido.
Assim com a SEMED Canaã dos
Carajás, os conselheiros
compreendem a importância de
dialogar com a equipe escolar
para garantir o melhor formato e
que efetivamente atenda às
especificidades da nossa
comunidade.
  O Ensino Híbrido está previsto
para iniciar em maio de 2022. 

ACOMPANHAMENTO:
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

https://www.facebook.com/semedcanaadoscarajas/?__cft__[0]=AZW6QfUALp2I1cjl3Nfl3ymQDEwA9Wv6gNup97P2bq3ZUplb4BljOrPNBCX6yH1P_UhQhMC1lRu4lgYKWQ0b13ZYM_X-RZbjPiIHPZ-nlPPzInR0oyS1rKjXXT3-UM_xHi24YDtW8UwXRDmg8DoCgYlu&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/semedcanaadoscarajas/?__cft__[0]=AZVKV1N9PsSqMMfAYA-K2N5Plcj7qE2ybBPAdZqZ8dBy-PauZP-q3s-NHVyUMeSyv6ze9LGCpaprKG4Ssc6rE62Iheyzrdb4Mkg47IZGkhPYv8eZiQj_Z5eWMzbvQ68XV4cRYPQAx8S0eF4dLFf10eTz&__tn__=kK-R
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GESTÃO
Pedagógica

CONSELHO DE CLASSE DO 1º BIMESTRE
    O Conselho de Classe é um espaço democrático de avaliações do processo educativo
que a escola promove sobre a realidade presente entre aluno e professor. É formado
por  um grupo de pessoas com papel determinante dentro de uma instituição de
ensino – professores, coordenadores, orientadores, gestores, servidores e, em alguns
casos, pais, alunos e representantes da comunidade – que apoia e aprimora o
aprendizado dos alunos.

       A equipe pedagógica deve ter em mente que as metas educacionais a serem
desenvolvidas e avaliadas no processo de aprendizagem dos alunos devem abranger
atitudes de participação, respeito, responsabilidade, e a construção de conhecimento.
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  A rotina de planejamentos e
formações são um compromisso da
equipe pedagógica. Os encontros 

 permitem que os professores 

 troquem experiências, assinalando as
intencionalidades, as escolhas e
decisões tomadas no percurso.

     Permite ainda análise sobre o que
se realiza, assim como movimentos
de projeção visando potencializar
processos de ensino e aprendizagem,

esclarecendo as intenções educativas
da escola.

#RECEBIDOS
  Recebemos um rico acervo literário da
Secretaria Municipal de Educação. 

 Uma importante ação para a formação de
leitores, pois a Biblioteca escolar representa
um importante espaço de acesso à leitura, 

 possibilita o contato e exploração do acervo
literário e por isso, é de suma importância de
sua constante renovação. 

    



Abril 2022/   4º edição 

ORIENTAÇÃO

1.Toda criança é capaz de praticar
bullying.

2. Mais de 3 milhões de crianças são
vítimas de bullying a cada ano.

3. Alguns professores não acham que o
bullying é errado.

4. Um em cada 10 alunos desistirá da
escola devido ao bullying.

5. Há uma diferença entre bullying e
mesquinhez.

6. O banheiro é um ponto de
intimidação.

7. Crianças que fazem o que amam têm
menos probabilidade de intimidar.
8. Cyberbullying é totalmente diferente.

9. O ensino médio é a idade em que
mais se sofre o bullying.

10. Meninos e meninas intimidam de
maneira diferente.

Fonte

      7 de abril é o Dia Nacional de
Combate ao bullying e à Violência na
Escola. 
  Um momento oportuno para
refletir e buscar soluções para esse
tipo de agressão física e psicológica,
que pode desencadear transtornos
físicos e até mesmo tragédias. “O
bullying não é brincadeira, deve ser
combatido.
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EducacionalSOE

10 Curiosidades pertubadoras sobre
o Bullying

     As Orientadoras Educacionais, realizam o acompanhamento
diário, prestando esclarecimentos às famílias e orientando
quanto ao estabelecimento de rotinas para melhorar cada vez
mais o desempenho dos alunos. No espaço escolar é possível
observar como aprendem, constroem valores e lidam com suas
relações interpessoais.
  Asssim, as ações desenvolvidas pelo SOE, precisam ter
comprometimento com a individualidade e com a oferta de
uma educação que valorize a formação intelectual, crítica,
socioafetiva, ética e moral dos alunos. 

https://blog.colegioarnaldo.com.br/pensamento-critico/
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BUSCA

O que é o Presença?

       O Programa Auxílio Brasil é o sucessor do Programa Bolsa Família e, como tal,
contempla novos aspectos e traz como principal força motriz o desenvolvimento das
famílias que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza, associado ao
direito à educação básica e permanência na escola. Os beneficiários do Programa
precisam atender condicionalidades específicas para manutenção dos benefícios
previstos, que se dedicam a estimular as famílias a exercerem seu direito de acesso às
políticas públicas de assistência social, saúde e educação como elementos
fundamentais para a inclusão social. Cabe ao Ministério da Educação (MEC)
acompanhar e monitorar as condicionalidades exigidas para os estudantes
beneficiários.
      A condicionalidade na educação é a contrapartida na qual os estudantes devem
estar matriculados na Educação Básica e cumprir frequência mínima acompanhada
por idade: 5 e 4 anos - 60% de Frequência - 6 até 21 anos - 75% de Frequência. É
essencial fazer o registro do motivo da baixa frequência corretamente quando algum
fator esteja perturbando, desestimulando ou impedindo a ida do estudante à escola.
O MEC disponibiliza para a rede de profissionais do programa na educação o Sistema
Presença para facilitar o processo de identificação dos estudantes, a coleta e o registro
de frequência e para subsidiar as atividades vinculadas aos períodos de pré-coleta e
pós-coleta em suas localidades.

       
    O Presença dispõe de informações de gestores da rede Programa Auxílio Brasil e
dados de matrícula, frequência e histórico do estudante, havendo colaboração entre
órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional
para buscar melhoria da qualidade do acesso, permanência e sucesso escolar de todos
os beneficiários, principalmente daqueles que se encontram em contexto de
vulnerabilidade social.

       Presença é o sistema desenvolvido pela parceria
do Ministério da Educação e Inep com objetivo de
acompanhar e monitorar a frequência escolar de
estudantes beneficiários do Programa Auxílio Brasil.
Esse acompanhamento aos gestores públicos, de
forma intersetorial, a facilidade de identificação e
monitoramento da educação básica para todos,
principalmente às crianças,adolescentes e jovens em
situação de pobreza e extrema pobreza. 
    

emef.beneditatorres@canaadoscarajas.pa.gov.br 992790328 Pág.15

ATIVA Escolar
       A Busca Ativa é realizada frequentemente, pois no
Ensino Remoto é necessário intensificar o monitoramento
das atividades na plataforma, a devolução dos blocos
devidamente respondidos e em tempo hábil para que os
professores possam corrigir e encaminhar novos desafios
aos estudantes.

Programa 

http://presenca.inep.gov.br/seb


FAMÍLIA
Participativa

PARTICIPEM!
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          O respeito às diferenças, a valorização dos
saberes de cada um de nossos alunos e a
preservação do direito à inclusão também estão
entre nossas prioridades, pois acreditamos ser
impossível a construção de uma escola que não
tenha entre seus pilares de sustentação tais valores,
necessários à convivência social e à manutenção de
condições favoráveis ao ensino aprendizado, porém,
precisamos estar de mãos dadas, ombro a ombro
com todos àqueles que fazem o dia a dia da escola
e principalmente, precisamos da comunidade, da
família, já que a aprendizagem é um processo
continuo no qual as crianças passam por diversas
fases e desenvolvimento acontece o tempo inteiro
de forma integral ao longo da vida e reproduzem na
escola as atitudes que presenciaram em casa sendo
fundamental que a família e a escola andem de
mãos mãos dadas para garantir maior qualidade, cabe família alinhar a rotina, acompanhar o
desenvolvimento da criança e ajudá-la melhor. Já a escola ao trazer para o diálogo os
saberes, contradições, memórias e os valores das famílias e comunidade, reafirma a
opção de adotar a perspectiva da educação e crescimento de um ser humano integral.

     Ao participar das reuniões promovidas pela escola, os pais mostram para as
crianças que têm interesse em seus estudos e suas experiências escolares. Isso faz
com que os alunos se sintam valorizados e aumenta a autoestima, fatores
importantes não só para uma boa evolução acadêmica, mas também para a vida
pessoal e desenvolvimento emocional. 
          Fiquem atentos aos cronogramas e participem, na ocasião os professores
apresentarão os resultados do 1º bimestre e esclareceremos dúvidas sobre o formato
de atendimento. É uma oportunidade para descobrir os principais desafios
enfrentados pelos estudantes e discutir formas de lidar com eles. 

A ESCOLA SOMOS TODOS NÓS!

https://blog.redebatista.edu.br/desenvolvimento-emocional-infantil/
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   Os recursos disponibilizado pelo Governo Federal para
a escola, são geridos pelo Conselho Escolar. Além das
demandas apontadas pela comunidade também há um
planejamento estratégico, elaborado pela melhoria da
qualidade do ensino.
    Os novos conselheiros já estão na ativa e
devidamente empenhados para garantir o invetismento
dos recursos que foram programados pela gestão
anterior e já estamos recebendo as primeiras compras
do ano.   
    

  A participação, envolve o diálogo, a
responsabilidade e a colaboração de cada um. Toda a
equipe escolar está motivada e principalmente
comprometida com o bom desenvolvimento das
ações e consequentemente com a qualidade do
ensino e aprendizagem.        
             Uma boa forma de ampliar a
participação é a antecipação das
atividades a serem desenvolvidas  e o
Calendário interno, trata-se de um
planejamento da equipe escolar para 
 gerir melhor o tempo, é elaborado em
conformidade com as ações
encaminhadas pela Secretaria Municipal  
de Educação no inicio do ano letivo, para  
todas as escolas municipais.     
              Assim, os pais ou responsáveis legais podem
programar seu e participar de maneira ativa do
desenvolvimento de seus filhos e do ambiente
escolar. Característica essa muito importante para o
crescimento dos alunos, aprendizado e
fortalecimento emocional.         
           

   O nosso espaço foi ocupado pela Secretaria Municipal de Saúde, durante a pandemia
e passará por uma ampla reforma e ampliação. Por isso, a Secretaria Municipal de
Educação planejou a adequação de salas de aulas e laboratórios que serão usados para
implantação do ensino híbrido. A equipe escolar já conheceram as novas instalações  e
já estão preparando a acolhida dos nossos alunos prevista para acontecer nomês de
maio.
    

Espaço Escolar 

Investimento

https://porvir.org/?s=participa%C3%A7%C3%A3o+dos+estudantes&t=1
http://educacaoinfantil.aix.com.br/entenda-a-importancia-da-boa-relacao-entre-familia-e-escola-e-saiba-como-desenvolver-isso/
https://educacaoinfantil.aix.com.br/aprendizagem-socioemocional-dos-alunos/


       A prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da
Secretaria Municipal de Obras e da Funcel (Fundação
Municipal de Cultura e Lazer), entregou, nesta quarta-feira
(20), a Quadra Poliesportiva localizado no bairro Novo Brasil
e assinou a Ordem de Serviço para a construção de
calçadas padronizadas no região.
As obras no Novo Brasil vão beneficiar milhares de
moradores, que poderão contar com academia ao ar livre e
parque infantil junto a nova quadra e muito mais conforto,
segurança e qualidade de vida com a estrutura de calçadas,
facilitando o transporte de pedestres.
Na solenidade, a prefeita Josemira Gadelha destacou que o
bairro Novo Brasil abrigou o hospital de campanha que foi
responsável por atender a população no início da
pandemia ocasionada pela Covid-19.
Durante a cerimônia, os presentes também puderam
acompanhar uma partida simbólica de futsal entre os
alunos do projeto NIES, da Funcel, e o time Arara Azul
Junção Jovens do Futuro, de Canaã dos Carajás, como
forma de reinaugurar o novo espaço.
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Novo Brasil recebe ordem de serviço para construção de

calçadas padronizadas e nova quadra poliesportiva
Por Vitória Ohana
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em pauta

   Dia 29 de abril,  a Prefeitura de Canaã dos
Carajás publicou o Decreto Municipal
1293/2022, desobrigando o uso de máscara
em ambientes fechados.  

   O documento justifica a medida devido a
expressiva redução no número de novos
casos de infecções pelo Novo Corona Vírus 

 no município de Canaã dos Carajás.


