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BEM-VINDO  2º SEMESTRE! 
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         Prezada Comunidade Escolar;
       O nosso 2º semestre começou com grandes novidades, além da volta às aulas,
recebemos a importante notícia de que o  projeto institucional Ler Conecta
desenvolvido na EMEF Benedita Torres desde 2021, foi um dos 62 selecionados
em todo o Brasil no edital 74/2021, do programa “Brasil na Escola do Governo
Federal – Eixo Inovação. Com apoio da da Prefeitura de Canaã do Carajás, através
da Secretaria Municipal de Educação, a equipe escolar receberá, recursos no valor
de R$ 100 mil reais por ano (durante cinco anos) somando 500 mil reais para dar
continuidade e ampliar as ações de incentivo à leitura e inclusão digital na escola. 
        Com o objetivo de fomentar e desenvolver, no ambiente escolar, práticas
reflexivas e um aprendizado afetivo, desenvolvendo atividades ligadas à
competência leitora e escrita de maneira a propiciar aos  alunos uma variedade de
gêneros e tipos textuais e autores diversos.
        Acompanhem as ações realizadas no mês de agosto
 e o que vempor aí. 
                                                                     Boa leitura!
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Muito mais...
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MURAL 
ESCOLAR
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   O terceiro dia de agosto marcou o retorno às nossas atividades!  Todos tiveram tempo para 
 aproveitar os dias de recesso para descansar, organizar a rotina e desfrutar da presença de
amigos e de familiares. O nosso primeiro encontro ocorreu em todas as 42 turmas da escola
para 1.435 alunos matriculados, sendo presencialmente para os estudantes dos anos iniciais
e virtualmente para os anos finais.
     Temos diversas atividades, eventos e muito mais para o restante do ano. Estamos ansiosos
para  darmos continuidade à nossa programação e aprender muito juntos!

ENSINO 
HÍBRIDO



         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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ENSINO
REMOTO

        Os alunos dos anos finais podem contar
com mais um dia presencial na escola. Cada
uma das 18 turmas, tem horário reservado em
nossos laboratórios para realizarem os blocos
na plataforma Google Sala de Aula e
participarem das aulas síncronas.

    Os alunos dos anos iniciais
contam com agendas de
atividades remotas, o
professor direciona as
atividades em sala e os
alunos resolvem em casa, e
recebem a devolutiva do
professor nas aulas
seguintes, além disso eles te,
todo o suporte necessário
para a realização das mesma
nos grupos de whatsapp. 
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https://activesoft.com.br/blog/trilhas-de-aprendizagem/


   Dedicamos a página do Clube de
Protagonistas aos nossos amados
estudantes. São a razão de cada um
dos nossos esforços para garantir
ensino de qualidade como eles
merecem.
      Livros, estudos, aulas pela manhã,
aulas à tarde, presencial, remoto,
pesquisas, trabalhos, plataforma,
grupos... e tem gente que acha a vida
do estudante fácil. Por tudo que
representa o estudante tem um papel
muito importante para o
desenvolvimento da sociedade. Isso
porque, quando estudamos, não
estamos nos preparando apenas de
forma individual, mas sim para
contribuirmos, de alguma forma,
com o meio em que vivemos.
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     O Dia do Estudante é celebrado
em 11 de agosto por ter sido nessa
data, no ano de 1827, que o
Imperador D. Pedro I instituiu os
dois primeiros cursos de ensino
superior nas áreas jurídica e social
a serem oferecidos no Brasil.
    No mundo, o Dia do Estudante é
comemorado no dia 17 de
novembro. A data faz referência a
um grupo de estudantes
tchecoslovacos ocupação nazista
no ano de 1939.

          
    Aprender  é  única co i sa de

que  a mente  nunca cansa,
nunca tem medo  e  nunca se

arrepende .                             
Leonardo  da V ince
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ESCOLA
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ALÉM DA
ESCOLA
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        O circuito científico tem como um de seus principais objetivos popularizar a ciência
entre os estudantes das escolas públicas do município, expandindo o conhecimento que é
estudado em sala de aula, apresentando aos estudantes a ideia de que aprender também
pode ser divertido.
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   Os plantões da aprendizagem é uma alternativa
capaz de auxiliar crianças com dificuldade de
aprendizado garantindo assim a recomposição da
aprendizagem. .
 Uma das características dos plantões da
aprendizagem é contribuir de forma direta, para a
melhora do rendimento nos estudos. A proposta,
portanto, não é repetir as explicações dos objetos de
conhecimento ministrados em sala de aula, mas
perceber quais são as dificuldades do aluno e a partir
disso, trabalhar para ajudá-lo na evolução do
aprendizado.

PLANTÃO DA
APRENDIZAGEM
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           Um Plantão da Aprendizagem diferente, 60 alunos e familiares participaram da ação que
aconteceu neste sábado na escola. Organizado pelo Serviço de Orientação Educacional-SOE em
parceria com o grupo de amigos da escola. As crianças do 1° ao 5° ano, tiveram oportunidade de
aprender brincando que é uma das mais eficazes estratégias para que elas desenvolvam o lado
cognitivo e emocional. Além, das atividades os amigos presentearam cada um dos participantes
com kits de materiais escolares, para incentivá-los ainda mais nos estudos.  Momentos assim,
são de fundamental importância para os estudantes, pois a escola atende no formato híbrido e o
uso da tecnologia é constante tanto em casa quanto na escola. Dessa forma,  objetivamos
fortalecer a interação por meio de brincadeiras e jogos, resgatando atividades ao ar livre que 
 trazem inúmeros benefícios para as crianças. Além de tirá-las da rotina, também estimulam
competências e habilidades fundamentais para seu desenvolvimento como criatividade,
agilidade, concentração, raciocínio lógico e socialização. 
         Agradecemos aos nossos parceiros João Diego, Emerson Kleppel, Dolores Kleppel, Gabriel
Garcia, Karine Oliveira, Danilo Mendes, Pablo Almeida, Carlos Eduardo Pereira, Ubiratan Silva,
Geisiele Silva que reservaram tempo para contribuírem voluntariamente com a qualidade da
educação  em nossa escola e às famílias pela confiança. Acreditamos que essa união deixa
evidente que a escola somos todos nós!
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ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL



    

   A alimentação saudável é um assunto que
vem ganhando bastante espaço nos assuntos
do nosso dia a dia. Mas você conhece os
benefícios e a importância de manter uma
alimentação saudável para as crianças na
escola?
   Parece exagero, mas comer adequadamente
influencia no aprendizado da criança. Além
disso, existem vários outros benefícios de
começar desde pequeno mostrando a
importância de consumir alimentos de
verdade e deixar as calorias vazias de lado. A
infância e a adolescência são fases de pleno
desenvolvimento físico, intelectual e
socioemocional. E garantir que as crianças
tenham uma alimentação saudável na escola
é uma forma de contribuir para o processo.
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ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
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https://blog.colegioarnaldo.com.br/habilidades-socioemocionais-2/


Engajamento e valorização dos profissionais da escola; 
Estratégias de ensino-aprendizagens podendo envolver,
Métodos Interventivos, Metodologias Ativas, Personalização da
aprendizagem, ampliação da jornada escolar Inclusão digital e
conectividade;
Relação escola-família; 
Uso intensivo de recursos educacionais digitais. 

 

     O projeto institucional Ler
Conecta, é um compromisso da
equipe escolar para fomentar a
leitura na escola. 
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    Publicamos uma edição especial da Revista
Diário Escolar para evidenciar o Projeto
Insticional Ler Conecta que foi selecionado no
processo de seleção de projetos Inovadores, no
âmbito do Edital nº 74/2021, pelo Ministério da
Educação-MEC através da Secretaria de
Educação Básica (SEB)  foram 62  Projetos
inovadores em todo Brasil, a  informa que seu
Projeto foi aprovado.
     Com isso, a escola receberá em cinco anos o
valor de 100 mil reais, somando 500 mil para
investir e ampliar as ações de incentivo à leitura
na escola.



        Aconteceu o 3° Torneio Meninas na
Matemática. A competição que é dirigida às
alunas do 8° ano do ensino fundamental
até o último ano do ensino médio, sejam
elas de escolas públicas ou privadas de
todo o Brasil, vai acontecer entre os meses
de agosto a novembro em um processo
com duas fases.

        A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC)
integra o Programa Ciência na Escola e é uma
realização de cinco Sociedades Científicas: a SBF
(Sociedade Brasileira de Física) a ABQ (Associação
Brasileira de Química) o INSTITUTO BUTANTAN a
SOCIEDADE ASTRONÔMICA BRASILEIRA e a
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ;
ela resulta de um convite do Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) às Sociedades e se
destina a estudantes do Ensino Médio e do 6ª a 9º
ano do Ensino Fundamental.

        A 1ª Olimpíada Mirim – OBMEP é uma
realização da Associação Instituto Nacional
de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com
apoio da B3 Social, da Sociedade Brasileira
de Matemática (SBM), promovida com
recursos oriundos do contrato de gestão
firmado pelo IMPA com o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e
com o Ministério da Educação (MEC).
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OLÍMPIADAS 
NA BT
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     O Folclore Brasileiro é o conjunto de
expressões culturais populares que
englobam aspectos da identidade nacional
que são transmitidos de geração para
geração.  
   As professoras de 1° ao 3° ano,
planejaram ação cultural de agosto com
foco no desenvolvimento de atividades
lúdicas  que auxiliam as crianças a
entenderem mais sobre a cultura popular
na qual estão inseridas, promovendo
situações para que conheçam o acervo
cultural de costumes, artes, lendas,
mitos, provérbios, cantigas e
ensinamentos, que são inigualáveis para
ampliação do repertório das crianças que
podem valorizar ainda mais a identidade
do seu povo.
      Estudar e ensinar o folclore brasileiro
significa despertar o interesse e
curiosidade pela riqueza do nosso país,
enriquecendo o pensar e aprendendo a ter
empatia com o próximo. Cria-se uma
identidade cultural, segurança, confiança
e consciência crítica de si e da nação.
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     AÇÃO
CULTURAL 



     O brinquedo confeccionado com recicláveis,
além de ajudar a preservar o meio ambiente,
contribui para o desenvolvimento da criatividade
da criança do seu pensamento crítico e do
aprendizado em relação ao desperdício
(consequência do consumo exagerado).
Atividade realizada pela professora Jackeline
Pantoja com os alunos do 5° ano D

   Aula Prática sobre o Sistema
Digestório com os alunos do 5° ano A  
 e Professora Vanusa Moura 

   A Matemática lúdica é uma
ferramenta essencial pronta a atender
à necessidade de elaborar
pedagogicamente aulas com maior
aproveitamento e entretenimento.
Aula realizada pelo professor Juaci
Ribeiro com os alunos do 5º ano C.
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 TEORIA E
PRÁTICA
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100010823973846&__cft__[0]=AZXCaITHiEkoC4nGIbngI0e41RKzoyB7L_CS5p9dQ2XsL_pTlI3GKnSn4ZKR0XBfURjWn9tePKssnqmXt_MCU6tZsuOIy-u2U8W_eF3fZHU_b5l-BKlHZb9JKj5yOoQlgAokXZ_z_sgckRqTDic3ZX1K9ZpvWkvAFuIrflUpqhUi9g&__tn__=-]K-R
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1º AO 3º 
ANO

SALA DE AULA
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   Existe um lugar, que não faz parte de nenhum
dos cômodos de nossa casa, mas que desde
criança é um lugar que se torna necessário a
todo ser humano, pois é la onde iniciamos os
primeiros contatos com outros colegas, longe
dos olhos guardiões de nossos pais, e
aprendemos a ter o primeiro contato com a
sociedade que vivemos, é la também onde
adquirimos os primeiros contatos com as
ciências, que mais tarde utilizaremos como
meio de sobrevivência na busca de uma vida
melhor para toda a sociedade que fazemos
parte.  Nossa crianças!!!



      O teatro de sombras  é uma arte
muito antiga de contar histórias e de
entretenimento que usa bonecos de
sombra. As imagens produzidas pelos
bonecos podem ter diversas cores e
outros tipos de detalhes. Muitos
efeitos podem ser alcançados através
da movimentação tanto dos bonecos
quanto da fonte de luz. Atividade
desenvolvida pela Professora Kerlly
com os alunos do 5° ano E.
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4° E 5°
ANO

      O espaço da sala de aula é o cenário Ideal para a
aplicação de tarefas que tem um papel
imprescindível no aprendizado dentro e fora da
escola. 
     As atividades em sala permitem aos alunos revisar
conceitos, aprofundar os estudos, firmar o
conhecimento acerca de fórmulas e conteúdos e,
principalmente, fazer com que os alunos consolidem
os saberes trabalhados em aulas para que os
mesmos sejam efetivamente aprendidos.

SALA DE AULA

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sombra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte


     As atividades lúdicas fazem parte do ato de educar,
num compromisso consciente, intencional e
modificador da sociedade. 
A sala de aula é o local ideal para começar a exercitar a
cidadania, desde os primeiros até os últimos anos, com
o exercício cotidiano da participação, da vivência e da
convivência.
abaixo algumas fotos de atividades realizadas em sala
de aula com os alunos de 6° ao 9°ano.
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6º AO  9º 
ANO

SALA DE AULA
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   Nossos alunos participaram de um circuito
organizado pela equipe do Projeto Olímpico Correndo
para Vencer, uma parceria entre Vale e Instituto
Edson Luciano Ribeiro.
Modalidade: Atletismo
   Os professores participaram de um encontro
formativo com o Coordenador de Formação Olímpica
Marcus Vinícius.
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EXTRA
CLASSE
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      A educação inclusiva tem como objetivo
assegurar que todos tenham o direito à educação.
Ela valoriza as diferenças humanas e pressupõe a
igualdade de oportunidades a todos os alunos.
Dessa forma, provoca a transformação da cultura,
das políticas e das práticas vigentes na escola,
garantindo a participação e a aprendizagem de
todos.
   A inclusão escolar é um dos pilares mais
importantes para a construção de uma sociedade
mais justa e igualitária, que respeita e acolhe a
diversidade e que ajuda a superar os preconceitos
ainda existentes. Assim, é possível construir uma
comunidade segura, livre, plural e solidária.
      O papel do profissional de apoio na educação
inclusiva contribui com a superação de barreiras
por parte do aluno. Além disso, deve ajudá-los
nas suas atividades básicas do dia a dia escolar,
fornecendo uma grande possibilidade para o
desenvolvimento de todas as suas competências.
Assim, as crianças com deficiência poderão
aproveitar de forma mais efetiva todo o seu
potencial de atuação.

emef.benedita@canaadoscarajas.pa.gov.br 992790328 Pág.18

EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA
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https://educacaoinfantil.aix.com.br/aprendizagem-socioemocional-dos-alunos/
https://educacaoinfantil.aix.com.br/inclusao-escolar-na-educacao-infantil/
https://educacaoinfantil.aix.com.br/acompanhar-o-desenvolvimento-infantil-na-escola/


emef.beneditatorres@canaadoscarajas.pa.gov.br 992790328 Pág.19

AÇÕES EM
REDE
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SEMANA DO BEBÊSEMANA DO BEBÊ

“Agosto Lilás” é uma campanha de
conscientização pelo fim da violência
contra a mulher. Ela faz referência ao
aniversário da Lei Maria da Penha,
instituída pela Lei nº 11.340 (de 07 de
agosto de 2006), que em 2022
completou 16 anos.

     O Encontro Pedagógico 2022 aconteceu nos dias 1° e
2 de agosto com a participação de todos os docentes da
rede municipal de ensino que teve como palestrante a
Prof. Dra. Maria Regina dos Passos, que abordou em
sua fala o tema do encontro: “Diálogo sobre o
processo de ensino: ações educativas para
recomposição da aprendizagem.” No período da tarde
os professores se dividiram em polos para planejar as
ações em rede do segundo semestre de 2022 e o
segundo dia o planejamento na escola.

 A Semana do Bebê é uma das principais estratégias de mobilização social pela primeira infância
mais bem-sucedidas do Brasil. Seu principal objetivo é assegurar a atenção adequada a crianças
de até 6 anos de idade, tornando o direito à sobrevivência
e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda
dos municípios brasileiros. A cada edição, ocorrem
discussões intersetoriais sobre temas como mortalidade
infantil, aleitamento materno, nutrição, parentalidade,
gravidez na adolescência, educação infantil de qualidade,
formação de vínculo e estimulação do bebê, por meio da
diversas atividades como palestras, oficinas, atividades
lúdicas e culturais..
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       Iniciamos  em parceria com a Secretaria Municipal
de Educação os atendimentos do Programa Saúde na
Escola* que é uma iniciativa do Governo Federal, está
sendo renovado para inserção de mais atividades que
visem cuidar da saúde de crianças e jovens da rede
pública de ensino. Sob o tema “Nossa lição é cuidar
do futuro”, o programa conta com equipes
coordenadas de profissionais da odontologia,
nutrição, psicologia, saúde – como enfermeiros,
técnicos de enfermagem e oftalmologistas,
fonoaudiologia e educação – para realizar o trabalho
de avaliação, consultas, orientações e intervenções
nos alunos. 

DESTAQUES
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Competências Socioemocionais na
Educação Esportiva
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GESTÃO
PEDAGÓGICA
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ENSINO

HÍBRIDO

O Ensino Híbrido promove uma
mistura entre o ensino presencial e
propostas de ensino on-line.

         Você sabe o que é ensino híbrido? Neste formato há a
integração entre atividades presenciais e on-line, com o
uso da tecnologia. São combinados momentos de
atividades complementares e de imersão em aula, sendo
ela PRESENCIAL ou REMOTA. Assim, o aluno assume o
protagonismo do seu aprendizado e, com supervisão dos
professores, se aprofunda no conteúdo, aplicando-o no dia
a dia.

      Além de colocar os estudantes como protagonistas, o Ensino Híbrido usa os

recursos tecnológicos como aliados sem deixar de priorizar as interações nos

momentos presenciais

São aquelas que ocorrem em tempo
real, ou seja, o professor e os alunos
estão conectados simultaneamente,
no mesmo horário e na mesma sala
virtual, e podem interagir uns com os
outros durante a transmissão ao vivo.

Aulas assíncronas
 É o termo usado para se referir às
aulas gravadas pelo professor com a
explicação. Não existe a possibilidade
do aluno interagir em tempo real ou
tirar dúvidas sobre a explicação com
o professor.

Aulas síncronas 

Atividades complementares
Para trabalhar on-line, off-line e
presencial  de forma contínua.

Google Sala de Aula
Google Meet
WhatsApp
Aulas Presenciais
Atendimento Educacional
Especializado -AEE
Olimpíadas escolares
Alimentação saudável
Plantão da Aprendizagem

Esporte
Momento 

Jogos
Projetos
Coral

        Cívico
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     Reunião com pais e ou responsáveis pelos
alunos do 4° e 5° ano que participarão do
Plantão da Aprendizagem.
Uma estratégia que visa estabelecer novos
caminhos para garantir que a aprendizagem
aconteça, mesmo que em um tempo
reduzido, mantendo as oportunidades de
avanços para todos e cada um.

emef.beneditatorres@canaadoscarajas.pa.gov.br

    Realizamos a primeira reunião do 2° semestre com as famílias dos nossos alunos do 1° ao 9°
ano. Contamos com a presença da Secretária Municipal de Educação, Roselma Milani, vereador
Cleverson Zajac que também faz parte da comissão de educacao no Conselho Municipal de
Educação e equipe da do Programa Saúde na Escola-PSE. Momento de grande importância para
a comunidade escolar que puderam esclarecer dúvidas sobre as ações pedagógicas, parceria
com a Secretaria de Saúde, projetos e processo de reforma e ampliação da escola.

FAMÍLIA
PARTICIPATIVA
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   As famílias estão sempre presentes de
alguma forma, virtual ou
presencialmente. Atendemos bairros
distantes e comunidades da zona rural,
sendo assim, buscamos deixá-los a
vontade enquanto aguardam os filhos
realizarem as atividades nos laboratórios
ou participarem de plantões. São
parceiros e merecem nossa atenção e
acolhida no espaço escolar.
     

https://www.facebook.com/profile.php?id=100081901298405&__cft__[0]=AZVW69BAqO5KdBUZyJ2gTDAnnn4-kvvh6WJVrrGog8WUNf5kGbL20DGYzY5BtILqHQ4TSvI1uObdUD7K_hCdsTOuPBpk7WS9JL_ZsW5gzM2RlO1M357fHUTZn05iKTNkofY0r2apIdX2v-iMtob-TKk9TlmRCV0g4CbXxVP8L_z66A&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/cleversonazajac?__cft__[0]=AZVW69BAqO5KdBUZyJ2gTDAnnn4-kvvh6WJVrrGog8WUNf5kGbL20DGYzY5BtILqHQ4TSvI1uObdUD7K_hCdsTOuPBpk7WS9JL_ZsW5gzM2RlO1M357fHUTZn05iKTNkofY0r2apIdX2v-iMtob-TKk9TlmRCV0g4CbXxVP8L_z66A&__tn__=-]K-R
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     Organizar e apoiar o bom funcionamento da
escola é um dos papeis mais importantes da
gestão.  A equipe precisa caminhar com os
mesmos propósitos para incentivar, motivar e
inspirar a comunidade escolar.
    Como única escola da Rede Municipal de Ensino
que atende no formato híbrido, devido a reforma
e ampliação da escola, nos deparamos com 
 desafios de toda natureza. No entanto, estamos
aprendendo diariamente, a tecnologia, que era
uma dúvida passou a ser certeza, com isso, todos
ganharam mais empoderamento e perceberam
que as ferramentas digitais podem sim ser
verdadeiras aliadas do processo pedagógico
colocando o presencial e o remoto como
elementos importantes e que não competem
entre si.   
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   Conselho Escolar é responsável por zelar pela
manutenção e por participar da gestão
administrativa, pedagógica e financeira da
escola. Ele deve contribuir com as ações dos
dirigentes escolares para assegurar a qualidade
de ensino e a gestão democrática na escola.
Investimento realizado com o recurso educação
emergencial.

  Garantir uma boa comunicação entre todos os envolvidos no processo .

      Os profissionais que atuam dentro da escola contribuem
com a aprendizagem dos alunos. Equipe responsável pela
manutenção do ambiente escolar para que seja sempre
agradável. As salas de aula, o pátio, os corredores, os
departamentos e setores da escola, a cozinha, os sanitários e
banheiros, precisam e devem está sempre limpos e cheirosos,
bem como organizados a arrumados e além da higienização e  

organização do espaço escolar,
mas também na preservação
deste patrimônio e na
promoção da segurança. 
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      A equipe da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás,
realizaram testes para aulas de música com nossos
alunos, oportunizando assim a participação
daqueles que gostam de música e querem aprender
a tocar um instrumentos. As aulas iniciarão em
breve e foram selecionados 29 alunos do turno
matutino e 43 do turno vespertino.

   Dia 19 de agosto, recebemos a visita técnica da
equipe do Conselho Municipal de Educação - CME.
O Conselho Municipal de Educação - CME é
composto por membros titulares e suplentes,
representantes de diversos setores ligados à área da
Educação com participação do Poder Público e da
Sociedade Civil.
Uma das principais atribuições do CME é a
fiscalização do funcionamento das instituições
ligadas ao sistema municipal de ensino, observando
se estão cumprindo a normatização vigente,
garantindo o acompanhamento das ações e o
controle social. A pauta foi basicamente sobre a
infraestrutura, reforma e ampliação e processo de
autorização da escola.    

       A equipe de manutenção e engenharia da
Secretaria Municipal de Educação tem
acompanhado as adequações que estão sendo
realizadas  em nosso espaço escolar,  as
medidas foram propostas para que possamos
receber com maior frequência e comodidade
os alunos  até que a grande reforma e
ampliação da escola fique pronta.

https://www.facebook.com/casadaculturacanaa/?__cft__[0]=AZVh95hqjKyeYmskacsT5J4kNH-kRMll4i3MDGJOiNYZ0ufU4BuuNdzLbELY5noeNFaU4EB1TTYdmBt6FHZH__W42xNf6k83J9gX1Bs4MZYjQqsetzh4W_5medH1-sF9RPRAFGzlRB03pq69xHy4HFFPE3cupLX82gULUSYClo7LdA&__tn__=kK-R


    O Brasil registra 4.472 casos confirmados de
varíola dos macacos – ou monkeypox, de acordo
com o Ministério da Saúde.
O Ministério da Saúde recomenda evitar contato
próximo com pessoas com suspeita ou diagnóstico
da doença, além da higienização das mãos com água
e sabão ou com álcool em gel antes de comer ou
tocar no rosto como uma medida de prevenção.
       A principal forma de transmissão da varíola dos
macacos é por meio do contato direto pessoa a
pessoa, chamado de pele a pele.
O contágio pode acontecer a partir do contato
com lesões cutâneas, crostas ou fluidos
corporais de uma pessoa infectada, pelo toque
em objetos, tecidos (roupas, lençóis ou toalhas)
e superfícies que foram usadas por alguém com
a doença, além do contato com secreções
respiratórias.
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SAÚDE
EM PAUTA

    Atenção , pais e responsáveis de
Canaã dos Carajás . Até o dia 09 de
Setembro crianças e adolescentes 
 de 0 a 14 anos poderão atualizar o
cartão vacinal nas unidades
básicas de saúde das zonas urbana
e rural.

    A vacina antirrábica é obrigatória para
cães e gatos. Cachorros devem receber a
primeira dose aos 6 meses de idade, ou de
acordo com a recomendação do médico
veterinário responsável. Geralmente é
ministrada uma semana após a primeira
dose da óctupla e o reforço deve ocorrer
anualmente.
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https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/variola-dos-macacos/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/ministerio-da-saude/
https://caesegatos24h.com.br/dicas/doencas-de-caes-e-gatos-ha-diferenca-nos-cuidados-saude/

