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Ações em Rede

Ensino Remoto

Inclusão

Além da escola

Extra classe

Famílias

         Prezada Comunidade Escolar;
          O mês de abril foi muito significativo para nós, um passo
importante da nossa história foi iniciado e será para sempre
lembrado em nossa cidade. 
          A primeira escola do município a realizar o atendimento no
formato híbrido. Como sabem, nosso prédio serviu à população
como hospital de campanha durante a pandemia e passará por
reforma e ampliação.  Apreciem as principais ações realizadas!
   



Escolar
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REMOTO
         As atividades remotas seguem nas plataformas, nos grupos de estudos e com as tividades
impressas. Os professores planejam as aulas com as mais diversas estratégias, garantindo
assim, o cumprimento da carga horária.  
        A  articulação entre momentos presenciais e remotos, favorece diferentes espaços de
ensino-aprendizagem, quer seja dentro da sala de aula ou fora dela, com o uso de tecnologias
digitais e outros recursos que efetivamente ampliam o tempo e o ritmo de aprendizagem dos
estudantes. 
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https://activesoft.com.br/blog/trilhas-de-aprendizagem/


HÍBRIDO
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O ensino híbrido é uma das maiores tendências da

educação no século XXI. Essa nova metodologia tem

como objetivo aliar métodos de aprendizado online e

presencial.

   Estamos experenciando um processo contínuo
de aprendizado em que é preciso trabalhar os
métodos online e offline em conjunto. Buscando
captar o que existe de bom em cada ambiente para
potencializar a experiência educativa proposta
para nossa escola, enquanto aguardamos a
reforma e ampliação do prédio.

    Foi garantido carga horária presencial para os
alunos de cada uma das 44 turmas do 1º ao 9° ano. 
 A participação das famílias tem sido significativa e
de fundamental importância para o cumprimento
dos cronogramas e fortalecimento da rotina.



Esse “capitulo” (não sei se é o termo adequado) chega ao fim e acho
que a temática dele ao longo dos parágrafos foi mudando de rumo;
mas espero que eu tenha deixado tudo de um jeito agradável de ler,
nãosou um bom escritor como Eichiro Oda ou qualquer outro grande
autor, mas espero que esse livro o entretenha de alguma forma.

Minha escola (por causa dessa bendita pandemia) ainda está no “ensino hibrido”, termo que se
popularizou nesses últimos anos; ou seja: dia x tem aula no formato “online” e dia y tem aula
presencialmente. Minhas aulas presenciais ocorrem nos dias de quinta e sexta, e cara... esses se
tornarão meus dias preferidos da semana; foram meus primeiros dias de aula depois de muito
tempo; não sou muito de me socializar, mas só de ver os rostos dos meus colegas e professores
já é uma terapia para mim e eu não sei explicar esses sentimentos.
Como eu citei algumas linhas atrás, eu sou um pouco antissocial, gosto de ficar sozinho, com
minha própria pessoa; eu não sei muito bem o porquê; as vezes eu acho que sou tão antissociável
que não me socializo nem comigo mesmo. Eu gostaria de ter alguém para conversar,
compartilhar minhas vitorias e as minhas dores, as vezes ser alguém antissocial machuca, não
acho que sou assim por opção, mas acho que minha existência é desconhecida por muitas
pessoas ao meu redor, eu tenho alguns amigos: 2 no total; as vezes desabafo isso para eles, e a
resposta que recebo é de que sou muito fechado, será que sou? Acho que sim, tenho medo de
tentar construir um laço de amizade com alguém e acabar machucando essa pessoa. Eu tento ser
um bom aluno para no mínimo ser notado por algum professor, ultimamente venho recebendo
muitos elogios vindo de professores, então acho que está funcionando.
Por falar em professores, a inspiração para escrever esse “livro” veio de um professor de
educação física, como era nossos primeiros dias na escola, tínhamos que nos apresentar,
dizendo nossos nome e três coisas que gostássemos; acabou chegando a minha vez e como não
tinha nada em mente do que gostasse, eu disse: “eu mesmo não me conheço muito bem”,
chegando em casa comecei a refletir sobre a aleatoriedade que disse; então decidi começar a
escrever isso tudo, para no fim (talvez) acabar me conhecendo melhor.

EPor kaio Nunes, 9º Ano 

No momento que escrevo estas linhas, é domingo; e sei lá, parece que
pela primeira vez estou ansioso para o próximo dia de aula.
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        O Clube de Protagonistas é um espaço pensado  para os
estudantes dentro do ambiente escolar, a fim de desenvolver
atividades que proporcionem trocas de informações e experiências
relacionadas a temas de interesse dos alunos, os quais, conduzem as
aprendizagens de maneira autônoma.

Participe!!



ESCOLA
ALÉM DA

ESCOLA
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     #Participamos da juntamente com
mais de 2 mil alunos do município da
3ª Mostra Municipal de Foguetes. O
evento é uma prática consolidada que
oportuniza e incentiva às escolas
investirem cada vez na pesquisa,    
 estimulando o conhecimento
científico, além de preparar alunos
para mostra  de Foguetes, dentro da
Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica.
      

É o segundo ano que a
escola participa e estamos
orgulhosos da dedicação
que professores e alunos

demonstraram.



PLANTÃO

    Seguimos com a aplicação da avaliação
SAMACC- Sistema de  Avaliação
Municipal da Aprendizagem de Canaã
dos Carajás.
   Todos os alunos de 1º ao 9º ano
realizaram a prova na escola. Devido o
nosso formato de atendimento, foi
necessário acrescentar mais alguns dias
ao cronograma para que todos tivessem
a oportunidade de participar. 
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     Precisamos perceber a sala de aula não apenas como espaço físico que dispõe de diferentes
equipamentos, mas como um espaço de reunião de mundos, de sonhos, de expectativas, de
emoções e de conhecimentos. Além da organização fixa das salas de aulas para cada ano,
realizamos os plantões  para garantir mais momentos de interação e aprendizagem, ensaios do
Coral Vozes da Benedita,  espaços para pesquisas na Biblioteca e laboratório de informática. 



ALIMENTAÇÃO
Escolar

       A Secretaria Municipal de Educação, encaminhou novas mesas para renovar 100% do nosso
refeitório, garantindo assim, mais conforto aos alunos na hora das refeições além de
compartilhar essa maravilhosa novidade, aproveitamos para evidenciar o trabalho da equipe
que atua na produção da alimentação escolar diariamente. Os cardápios são elaborados pelas
nutricionistas da Secretaria de educação que observam inclusive, os casos que apresentam
restrições alimentares.
     Um direito garantindo em todas as escolas do município, que inicia nas primeiras horas do
dia com o desjejum a alimentação
saudável e rica em nutrientes é fundamental para bom desempenho dos estudantes pois é
também parte do processo de aprendizagem, possibilitando orientação, a formação dos hábitos
alimentares saudáveis, valorização de valores culturais, sociais e afetivos, além dos emocionais
e comportamentais.

#REFEITÓRIO
BT
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https://www.facebook.com/semedcanaadoscarajas/?__cft__[0]=AZWVeP-Gqg4mlL-jowHXpjNcGT4KVP01RtbqK9qxwERbcWshMTX49ipoqhiltWipvXPQVRBVvI11Wdho9xmZ-1DeMHFU4lJ-Wfu_7x-Ynz9DGfkYWcnpbn8_rdTpeh4NNCkn0M0jt7mSiv4LP99i2vIk&__tn__=kK-R


CONECTA
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A Secretária Municipal de Educação, Roselma foi
convidada para participar da roda de conversa sobre
“a importância da leitura na formação cidadã” e
lançamento do livro “O rei de branco e a dama da
noite” de Sophia Dornellas e Marcos Mota.
A participação ainda teve o objetivo de conhecer o
trabalho de novos autores e selecionar nomes que
estarão presentes na 3ª edição do Festival Literário,
Artístico e Cultural de Canaã (FLACC).

      A leitura está presente a todo o momento e
em todos os lugares e na escola as práticas são
cada vez mais comuns, já que é essencial para as
mais diversas áreas do conhecimento e faz toda
a diferença na formação de cidadãos mais
críticos e atuantes na sociedade. 
        Tanto nos momentos presenciais quanto nas
atividades direcionadas para serem realizadas
em casa, os professores planejam situações para
que os alunos adquiram um comportamento
ativo em seu processo de aprendizagem, 
 percebendo que são capazes de posicionarem-
se diante do conhecimento, de questionar e
formular argumentos bem fundamentados.



OLIMPÍADAS
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de Campinas, desenvolvido pelo Departamento de História por meio da participação de
docentes, alunos de pós-graduação e de graduação. É o segundo ano que escola participa, as
inscrições foram efetivadas pela SEMED Canaã dos Carajás já que há taxa de participação por
estudante.

 A professora Roberta Aguiar  do Componente Curricular
História, já reuniu seu time para a 1° fase da 14ª Olimpíada
Nacional em História do Brasil.
Trata-se de um projeto de extensão da Universidade Estadual 

ONHB

        Os estudantes do 1º ao 9º ano participaram da Olimpíada
Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
        A prova da OBA de 2022, foi realizada presencialmente na
escola, sob supervisão dos professores aplicadores. É muito
importante oportunizar a participação dos alunos pois, as
atividades promovem a ampliação de conhecimento,
desenvolvimento de raciocínio e acréscimo de experiências.

NA BT



CLASSE
 #Participamos da caminhada contra abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação  é
tradicionalmente organizada no município, para
mobilizar a sociedade sobre o tema que tanto nos afeta. 
    Nossa turma fez bonito participando e demonstrando
nosso compromisso em proteger as crianças e
adolescentes, pois é nosso dever, lutar pelos direitos de
deles.

 
       Recebemos a equipe da Rede Intersetorial em nossa escola para uma manhã de muita
diversão e aprendizagem, de forma bem lúdica a Rádio Margarida apresentou a temática e os
alunos interagiram significativamente. As ações fazem parte da programação da Campanha
Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Criança e Adolescentes.
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https://www.facebook.com/hashtag/participamos?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVIkIMie7oUA1bmJdAK-Yjh4jySbzzFL0-TzFLNgjRKep7dG-VylVr3UI37OQr1tzu5lxVqmxZ6bo9MaMj2tiA25fquF5eDpINyQOCk0iwdvTz92PO71W6HFHrEXUXWGk&__tn__=*NK-R


         O Estatuto da Pessoa com Deficiência garante o direito
à igualdade e à liberdade, visando a inclusão social e
assegurando a cidadania de todas as pessoas com
deficiência — seja ela física, mental, sensorial ou
intelectual. Por isso, é fundamental entender o papel do
profissional de apoio na educação inclusiva.   
   A escola garante condições de acesso, participação,
permanência e aprendizagem de todos os alunos, a
Secretaria Municipal de Educação institucionalizou o
Atendimento Educacional Especializado em nossa escola  
 desde de 2017. Durante a pandemia o atendimento foi no
formato remoto com encontros períodicos com a 
 professora da Sala de Recursos Multifuncionais -SRM,
agora, recebemos uma equipe de profissionais para
acompanhar cada um dos estudantes  e apoiá-los no
processo de aprendizagem, contribuindo com a
participação das crianças e adolescentes nas diversas
atividades promovidas pela escola. 
   Apreciem os registros do acompanhamento das auxiliares 
 nos momentos (presenciais) de aprendizagem.

INCLUSIVA
Educação
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm


REDE
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            Os alunos das turmas 3° ano A e 5° ano A, 7º Ano A e 9º ano A, que participam do Programa
Aprender Valor, realizaram a avaliação de Letramento Financeiro e de Língua Portuguesa &
Matemática.
  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.

Prefeitura de Canaã entrega veículo
à PM para “Ronda Escolar”

  Com o objetivo de garantir o atendimento às
ocorrências nas escolas e a realização de um
trabalho preventivo de segurança, a prefeitura do
município, por meio da Secretaria Municipal de
Educação (Semed), entregou, um veículo à Polícia
Militar. Além da ronda pelas escolas, a PM vai
realizar um trabalho educativo, com palestras e
orientações, visando garantir um ambiente mais
seguro para a educação em todas as unidades
escolares.
 #Acontecendo



DESTAQUES
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       O projeto RONDA ESCOLAR, já é uma prática consolidada da Policia Militar-PMPA de Canaã
dos Carajás. Uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação que objetiva, auxiliar as
equipes na gestão e manutenção da ordem e disciplina, garantindo maior segurança à
comunidade escolar e a proteção do patrimônio público nas áreas internas e externas das
unidades escolares do município. 
       Recebemos os militares na escola, para acompanhamento e orientações aos estudantes de
como será a atuação deles 

   #Participamos do  I Workshop da COM-VIDAS da rede municipal de ensino,
promovido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de
Educação.
    O evento foi realizado na EMEF Francisca Romana dos Santos e contou com a
participação de quinze escolas. 

 A Prefeita Josemira Gadelha esteve presente na abertura e falou aos alunos do seu desejo de
construir uma cidade cada vez melhor para se viver com a participação de todos. Foram parceiros
do evento as secretarias municipais de meio ambiente - SEMMA e desenvolvimento econômico
SEMDEC, que apresentaram as ações desenvolvidas nas pastas, que contribuem com um
desenvolvimento sustentável da nossa Cidade, além da cooperativa COOLETAR. 



GESTÃO
Pedagógica

formação 

Uso de Recursos Educacionais Digitais

Competências Socioemocionais na
Educação Esportiva

                      O fazer pedagógico na escola exige
dos profissionais constante estudo,  tornando-
os cada vez mais preparados e capacitados
dentro das salas de aula, assegurando uma
atuação assertiva. Dessa forma, ela garante
uma educação de qualidade para os seus alunos
e, consequentemente, a comunidade na qual a
escola está inserida.
       As coordenadoras pedagógicas promovem
momentos formativos e de planejamentos 
 com os professores de todos os segmentos,
previstos em cronogramas anuais. Pois,
estamos cientes de que com a evolução 
 tecnologica, o processo de ensino-
aprendizagem passa constantemente por
mudanças, com novas formas de ensino e um 
 perfil muito diferente de aluno. 
       Os professores planejam o uso das novas
tecnologias e ainda criam novas formas de
ensinar, utilizando os recursos tecnológicos
disponíveis, o que permite um processo de
ensino mais atrativo para os alunos.
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avamec.mec.gov.br

    A Plataforma AVAMEC é um
ambiente virtual colaborativo de
aprendizagem que permite a
concepção, administração e
desenvolvimento de diversos
tipos de ações formativas, como
cursos a distância, complemento
a cursos presenciais, projetos de
pesquisa, projetos colaborativos e
diversas outras formas de apoio
educacional à distância ao
processo ensino-aprendizagem.
Todos os docentes estão inscritos
em cursos voltados para sua area
de atuação.

https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/snf/curso/14302/informacoes
https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/961/unidade/381/acessar?continue=false
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br&authorization_id=180aa3b8fa8
https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/133/informacoes
https://avamec.mec.gov.br/#/


ORIENTAÇÃO

  9º Ano B

6º Ano E

    2º Ano B

    1º Ano C   1º Ano A    1º Ano B

      3º Ano B

   8º Ano A

        3º Ano C         3º Ano D

        2º Ano E        2º Ano D

        4º Ano C         5º Ano C        5º Ano B        5º Ano A        4º Ano D

        4º Ano A

        5º Ano E        5º Ano D

        2º Ano F

        1º Ano D

        2º Ano A

        9º Ano D

        8º Ano E

        9º Ano C

        6º Ano D

        7º Ano C

        8º Ano C

        3º Ano E        3º Ano A

        2º Ano C

        7º Ano D

        9º Ano A        8º Ano D

        1º Ano E         1º Ano F

        4º Ano B

        7º Ano B
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1º BIMESTRE1º BIMESTRE O Serviço de Orientação Educacional, promove o
reconhecimento pelos esforços dos estudantes e de suas 
    famílias ao longo de cada bimestre. Destacamos  três representantes de cada sala de aula para

parabenizar a cada um pelo compromisso e dedicação.
    

        6º Ano A         6º Ano B         6º Ano C

        7º Ano A

        8º Ano B

PARABÉNS!PARABÉNS!



BUSCA
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      O transporte escolar é de fundamental importância para garantir o acesso dos estudantes que
residem mais afastados da escola. 
    Atualmente atendemos 148 alunos que residem no campo, vilas  ou acampamentos e ainda 
 308 em bairros mais distantes que precisam  utilizar o transporte escolar.  Para compreender
melhor as rotas e a realidade da comunidade, nossa  equipe  acompanhou  o percurso no 
 Transporte Escolar da zona rural, uma ação que possibilitou proximidade com as famílias e
com os alunos.  

RepresentantesRepresentantes
   O Serviço de Orientação Educacional-SOE, organizou uma roda de conversa com os
representantes de turmas dos anos finais. 
Tema: Jovens protagonistas
Convidado: Mailson Cruz 
      Além da interação foi realizada a  mobilização dos estudantes para a escuta referente aos
possíveis temas formativos, que serão pauta no Clube de Protagonistas, instituído para  garantir
um espaço de fala destinado aos estudantes, em que eles poderão potencializar seus talentos,
desenvolver competências e habilidades essenciais para a sua formação e  atuação na vida
pessoal, social e produtiva.

#participação#participação #protagonismo#protagonismo

#aprendizagem#aprendizagem



FAMÍLIA
Participativa

FAMÍLIA E ESCOLA 
JUNTAS, ILUMINANDO CAMINHOS
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-
     Iniciamos o mês de maio com um ciclo de
reuniões com os pais e responsáveis pelos
alunos das turmas do 1° ao 9° ano.
    Os encontros foram agendados por segmento
e turno, facilitando assim uma proximidade
maior entre a equipe e as famílias. Além das
informações gerais sobre o novo formato de
atendimento (Ensino Híbrido), os professores
atenderam em suas respectivas salas e
apresentaram os resultados do 1° bimestre. Foi
possível ainda conhecer os espaços que foram
preparados para receber os alunos.

A família influencia significativamente
na formação da nossa identidade, na
maneira que enxergamos o mundo e
construímos nossas relações. É
responsável pela transmissão de
valores e significados para experiências
vivenciadas.



conselho escolar
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 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).

      A escola somos todos nós! Uma frase que está estampada em
nossas camisetas, internalizada em nossos corações e  cada
dia mais evidente em nossas ações.   
    Além da atuação dos profissionais e famílias, estão
chegando parceiros cientes do seu compromisso com a 
 qualidade da educação em nossa cidade.

Parceiros
2022

           A empresa Vix Logística desde de 2021,  apoia ações de incentivo a cultura em nossa escola,
disponibilizando transporte seguro para atividades externas. Hoje, recebemos  a equipe que,
além de dialogar com a crianças sobre a importância das nossas atitudes no trânsito, realizaram
a entrega de 100 kits escolares para os estudantes como incentivo para continuarem dedicados
aos estudos.  Agradecemos pela parceria e responsabilidade social.  

      O Conselho Escolar está demonstrando diariamente muito empenho em
contribuir com a gestão escolar e consequentemente melhorar a qualidade do

ensino, investindo devidamente
os resursos disponibilizados para
nossa escola, observando as
demandas e plano de ação.
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                 Academia pública

Já conhecem a nova academia do Bairro
Parque Carajás?  Um ponto de encontro
das famílias, para a prática de atividades
físicas e muita interação. 

             Atividade física X exercício físico

Os dois parecem sinônimos, mas existe
uma diferença: atividade física é qualquer
movimentação do dia a dia que resulte
em estímulo dos músculos e gasto
energético como andar, correr ou subir
escadas. Já exercícios físicos são práticas
programadas, com sequência de
movimentos que buscam um objetivo
concreto, seja ligado à saúde ou à estética
(ou aos dois). 



SAÚDE
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No relatório foi constatado que, em Canaã, a
espécie de aedes predominante na transmissão
de Arboviroses é o aegypti. Além disso, foi
observado que o município se encontra em
estado de alerta para a infestação do vetor. A
pesquisa também mostra quais são os principais
tipos de reservatórios (focos) de transmissão,
são eles pneus, materiais rodantes e lixo.

A prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do
Departamento de Vigilância Sanitária, divulgou o Relatório Geral 1º e 2º LIRAa que consiste no
levantamento de informações acerca da infestação de Aedes aegypti no município. O resultado
da pesquisa permite a identificação de áreas com maior proporção/ocorrência de focos, bem
como o de criadouros predominantes.

"Município se encontra em estado de
alerta para a infestação pelo mosquito

da dengue."
Fonte: Gazeta Carajás


