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Bem vinda comunidade Carmelo 
Mendes da Silva!
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#REVIRAVOLTA NA ESCOLA
Chegou a hora de dar início a mais um semestre.  As férias acabaram, mas o melhor vai agora começar. A escola é o
lugar onde podemos compartilhar experiências, e viver momentos únicos que recordaremos para o resto da vida.
Sejam bem-vindos, queridos alunos!  Que esta seja uma jornada produtiva e muito positiva para todos. Agora
recomeçamos a trilhar o caminho que tem como objetivo o sucesso de cada um de vocês.  É na escola, que todos os
sonhos se tornam possíveis de realizar.

(94) 99103 1239
emef.carmelosilva@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br
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emef.carmelosilva@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

Diretora 
Lucileide Cristallini

Vice-diretora 
Maria Ribeiro Pereira

Secretária 
 Werica Lacerda

Orientadora 
 Elizangela Cunha 

Orientadora 
 Dorivânia Sampaio

Coodenadora -
Janayna Gustavo

Coodenadora 
Élida Motta 

Coordenadora 
 Meiry Marques

EMEF CARMELO MENDES DA SILVA

A escola Carmelo Mendes da Silva recebeu este nome em
homenagem ao senhor Carmelo Mendes da Silva, um
mineiro que se apaixonou pelas belezas naturais do Estado
do Pará, foi um homem público atuante na política de
Parauapebas e Canaã dos Carajás, membro da igreja
Missão da Assembleia de Deus; respeitado e reconhecido
como benfeitor e um dos moradores pioneiro que participou
da criação do município de Canaã dos Carajás.
Faleceu no dia 12 de maio de 1994 em Marabá- PA aos 54
anos

Missão 

Promover um trabalho pedagógico voltado para a formação
de um indivíduo autônomo que possua a vontade de
transformar sustentavelmente seu meio, garantindo a ele o
acesso a um ensino inclusivo e conduzindo-o a construção
de um conhecimento pautado na multiculturalidade que o
cerca neste município.

A escola está localizada na Rua D no Bairro Ouro Preto e
atende atualmente de 1114 alunos do 1º ao 9º ano do
Ensino Fundamental com o propósito de oferecer uma
educação inovadora contribuindo para formação de cidadãos
críticos e conscientes de seus direitos e deveres, pautada
na gestão democrática e participativa. 

INSTITUCIONAL

EQUIPE GESTORA

#SOMOSTODOSCARMELO
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Reencontro! Talvez seja uma

das mais singulares emoções

da vida. Reencontrar amigos,

mestres, retomar emoções e o

interesse pelo saber. Voltar

para o ambiente escolar de

forma alegre e tranquila. Assim

foi o retorno da Emef Carmelo

Mendes da Silva no dia 03 de

Agosto.

PROFª. MEIRICIANE DARC 1º ANO

Recomeço...
O que temos? Escola viva!  O retorno feliz,
entusiástico, cheio de sorrisos, cheio de vida! Foi
assim, com o coração cheio de alegria, brilho nos olhos
e sorriso no rosto que retornamos para mais um
semestre de aula rumo a um universo de descobertas,
aprendizagem e conhecimento! Sim, um mix de
sentimentos, mistura de euforia e esperança como se
fosse a primeira vez, aquele frio na barriga, a alegria
do reencontro, o calor do abraço e a expectativa no
olhar de cada aluno e aluna. 
Bem vindos comunidade Carmelo Mendes da Silva!

Pai! Palavra breve,

simples, mas cheia de

significado. Pai é o

aconchego do abraço, a

proteção quando se sente

medo, a confiança quando

se sente inseguro! Difícil é

expressar em palavras o

que é ser “pai”. Dotara

Deus de tamanha

bravura, força e

resistência. Esse ser que

tantas vezes também é

mãe e se anula para que

possamos crescer, voar e

conquistar nossos sonhos!

Feliz Dia dos Pais! Feliz

dia a todos aqueles que

seguram nossa mão e nos

fazem nos sentir

gigantes!                                                                                                                                                                                                            

DIA DOS PAIS

OF. TATIANE ARAÚJO

ESTAMOS
DE VOLTA!

 

TEXTO DO SEU PARÁGRAFO

Recomeço 
por Tatiane Araújo

T

emef.carmelosilva@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

(94) 99103 1239
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Saídas da sala de aula monitoradas

Desafios de aprendizagem no Ensino Fundamental demandam mudanças na 
organização escolar.

Pratos coloridos e  prontos agilizando o serviço e otimizando o tempo.

O momento cívico é uma oportunidade de
reafirmar valores como a ética, o respeito e
a cidadania. Acreditamos que o amor à
pátria deve ser revelado no dia a dia e como
escola, temos papel fundamental nesse
processo de educação e conscientização
cívica.

MOMENTO CÍVICO

ORGANIZAÇÃO

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

MOMENTO  CÍVICO

T

emef.carmelosilva@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

(94) 99103 1239
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Parceria 
CMDCA
Stella Brasil
Dr. Ylana Lima
Usina da Paz

A importância dos cuidados da higiene
Do auto cuidado
Prevenção das DST´s 
Gravidez na adolescência

 
PÚBLICO ATENDIDO: 6º E 7º ANO

 
PALESTRANTE  DR.ª YLANA LIMA 

 ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES
 

 
PÚBLICO ATENDIDO: 8º E 9º ANO

 
PALESTRANTE: MESTRA STELLA BRASIL 

 

Uma parceria com a Usina da Paz permitiu que os
alunos pudessem assistir uma palestra no local
com eepecialistas sobre o assunto abordado, 
 contribuindoi ara consolidar no cotidiano, uma
educação cidadã,  com base em valores
democráticos do respeito e da solidariedade, e que  
busque formar crianças , adolescentes, jovens e
adultos promotores dos direitos humanos. 

ANOS INICIAIS

ANOS FINAIS

1º ANO NOÇÕES BÁSICAS DE HIGIENE
2º ANO  CORPO E MENTE

3º ANO  ALIMENTAÇÃO

1º ANO NOÇÕES BÁSICAS DE HIGIENE

2º ANO  CORPO E MENTE

3º ANO  ALIMENTAÇÃO

Desenvolver e executar um trabalho efetivo
para o período previsto, onde os discentes
através da vivência diária com aulas teóricas e
práticas ampliarão o conhecimento prévio, e
logo os mesmos serão assegurados a uma 
 atenção adequada  voltada para os cuidados
da higiene pessoal e bucal. tornando então o
direito a sobrevivência e ao desenvolvimento
infantil como prioridade. 

Coordenação Pedagógica
Meiry Marques
Elida Mota
Janaína Gustavo

T

emef.carmelosilva@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

(94) 99103 1239
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                                 O  Saci Pererê

Diz a lenda que o Saci-pererê é um garoto muito travesso que
se diverte fazendo brincadeiras com os animais e com as
pessoas.
De acordo com as estórias, as suas principais travessuras são
fazer tranças no rabo dos animais durante a noite, esconder
objetos (como os dedais das costureiras), assobiar de maneira
muito estridente para assustar os viajantes, trocar o recipiente
de sal pelo de açúcar e distrair as cozinheiras para elas
queimarem a comida.

O Saci é o guardião das ervas e das plantas medicinais, por
isso, confunde as pessoas que tentam pegá-las sem
autorização. Ele conhece as técnicas de preparo e sabe como
utilizar as plantas para fins medicinais.
A lenda garante que para capturar o Saci-pererê, a pessoa deve
arremessar uma peneira nos redemoinhos de vento. Dessa
maneira, após capturá-lo, é necessário retirar-lhe o gorro para
prendê-lo em uma garrafa.
Acredita-se que o Saci nasceu do broto de bambu,
permanecendo ali até os sete anos e, após esse período, vive
mais setenta e sete praticando suas travessuras entre os
humanos e os animais.

T(94) 99103 1239

| AGOSTO  DE 2022

| NÚMERO I

C       
SCM

#escola

viva

O folclore brasileiro é o conjunto de realizações que fazem
parte da cultura popular brasileira. Dentro dessa definição,
podem ser incluídos os contos, lendas, canções, ritmos,
músicas, festas populares, jargões, literatura etc.
Extremamente rico, nosso folclore possui influências da
cultura europeia, africana e indígena – um resultado da
diversidade cultural aqui existente. Isso sem falar nos
personagens folclóricos, como o Saci-Pererê, Curupira,
Boitatá, Iara, entre outros."

Para vivenciar a experiência do
redemoinho, a professora Daiane
Nascimento com a garotada do 1º ano D 
 prenderam o Saci na  garrafa de vidro
capturando também o redemoinho de
vento . A criançada assistiu a tudo
encantadas. Foi muito aprendizado!

 

Folclore 22 de agosto

emef.carmelosilva@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/folclore-brasileiro.htm
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A alfabetização é um processo que acontece

no decorrer da vida do indivíduo, quanto mais

se estuda mais capacidade a pessoa terá de

usar a linguagem efetiva e uma maior

possibilidade de se informar e  capacidade de

se expressar. Nesse contexto as professores

do 1º ano tem explorado diferentes

estratégias  para que os educandos possam

ver o mundo com outros olhos, com olhos de

leitor e escritor.

Contação da história "A Cesta da Dona Maricota"  
Profª.  Sélia 1º ano C, Profª. Daine  1º ano E, Profª. Carme 1º ano D

Obra “O vendedor
de frutas” de
Tarsila do Amaral.  
Os desenhos de
observação ajudam
as crianças a
desenvolver sua
inata capacidade
de observar,
contemplar,
analisar e sentir
cores, texturas,
formas, diferenças
e semelhanças.

DESENHODESENHODESENHO   

DE OBSERVAÇÃODE OBSERVAÇÃODE OBSERVAÇÃO

Alfabetização

emef.carmelosilva@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

Profª Daiane Nascimento
Alfabetizadora
Formação: Pedagoga
Especialização: Educação Inclusiva
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Os líderes de turma são alunos do próprio período
que têm uma função semelhante com a de
mediação e gerência. É esse estudante que vai
levar questões comuns dos colegas de sala para
professores e coordenadores. Eles também podem
tomar decisões importantes pela turma, já que têm
o poder para isso - mas, claro, após consultar os
demais colegas e chegarem ao consenso.

LÍDERES DE TURMA 1º AO 9º ANO

“Se suas ações inspiram outros a sonhar mais, aprender
mais, fazer mais e tornar-se mais, você é um líder.” 

John Quincy Adams

Na escola Carmelo Mendes os líderes e vice
líderes  foram escolhidos de forma democrática por
meio de eleição na turma  com funções de exemplo
de participação, compromisso, respeito e
organização da própria vida escolar, isto é,
monitorar os colegas nos intervalos, descida e
subida na rampa, entrada nos banheiros masculino
e feminino, controle de entrada nos ônibus
escolares, auxiliar o professor na limpeza e
organização das salas, distribuir avisos, ter
participação efetiva nos conselhos de classes e
auxiliar os professores a organizar filas de
deslocamentos.

Orientadoras  Dorivânia Sampaio - Elizangela Cunha Bonfim

T

emef.carmelosilva@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

(94) 99103 1239
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Reunião de pais

Ensaios para  o dia 07 de setembro

 A Ronda Escolar tem presença frequente em todos os estabelecimentos de
ensino da Rede Municipal de Ensino de Canaã dos Carajás, mantendo contato e
proximidade com os gestores, professores e alunos estando sempre atentos às
demandas geradas pelas comunidades escolares (palestras, campanhas,
atividades cívicas), bem como tem prestigiado os eventos realizados pela
escola.

Tenente Guimarães , Sargento Quaresma e a Orientadora Dorivânia Sampaio

Reunião da Comvida

Reunião de planejamento

Reunião de planejamento

Conexão Ciências & Sociedade

Reunião Equipe Gestora

O conceito de planejamento consiste no
ato de criar e conceber
antecipadamente uma ação,
desenvolvendo estratégias
programadas para atingir determinado
objetivo. Funciona como uma forma de
identificar um alvo específico, com a
intenção de organizar e aplicar as
melhores maneiras para atingi-lo.

PLANEJAMENTO

Ronda Escolar

T

emef.carmelosilva@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

(94) 99103 1239
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"Momentos de leitura, 
interação, imaginação! 

A leitura tem esse 
poder: criar mundos"

 Profª Tatiane Araújo

NA T
RIL

HA DO LI VRO 

cria
n

d o  m u n
d

o
s

emef.carmelosilva@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

Ler pra va-Ler
Elivânia Sousa
Agente de biblioteca
Formação: Biblioteconomia 
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Criar momentos de leitura divertida é essencial para
cultivar esse hábito tão importante para a formação
das crianças de todas as idades. Além de tornar a
leitura algo frequente em casa, é muito importante
que os pais também mantenham esse hábito. Afinal,
crianças se sentem incentivadas ao ver o exemplo.

"O processo da leitura exige um esforço que garante uma
compreensão ampliada do mundo, de nós mesmos e da
nossa relação com o mundo. A gente lê sim"!

O encantamento da leitura

Leia este poema 
bem devagar, pois 
cada imagem 
merece a 
preguiça do olhar.

Como ensinar

Se eu fosse ensinar a uma criança a arte da
jardinagem, não começaria com as lições das pás,
enxadas e tesouras de podar. Eu a levaria a passear
por parques e jardins, mostraria flores e árvores,
falaria sobre suas maravilhosas simetrias e
perfumes; a levaria a uma livraria para que ela
visse, nos livros de arte, jardins de outras partes do
mundo. Aí, seduzida pela beleza dos jardins, ela me
pediria para ensinar-lhe as lições das pás, enxadas
e tesouras de podar...
....Se fosse ensinar a uma criança a arte da leitura,
não começaria com as letras e as sílabas.
Simplesmente leria as estórias mais fascinantes
que a fariam entrar no mundo encantado da
fantasia. Aí então, com inveja dos meus poderes
mágicos, ela desejaria que eu lhe ensinasse o
segredo que transforma letras e sílabas em
estórias.
É muito simples. O mundo de cada pessoa é muito
pequeno. Os livros são a porta para um mundo
grande. Pela leitura vivemos experiências que não
foram nossas e então elas passam a ser nossas.
Lemos a estória de um grande amor e
experimentamos as alegrias e dores de um grande
amor. Lemos estórias de batalhas e nos tornamos
guerreiros de espada na mão, sem os perigos das
batalhas de verdade. Viajamos para o passado e nos
tornamos contemporâneos dos dinossauros.
Viajamos para o futuro e nos transportamos para
mundos que não existem ainda.

Ler pra va-Ler

RUBEM ALVES
ESCRITOR E TEÓLOGO BRASILEIRO

Rubem Alves (1933-2014) foi
teólogo, educador, tradutor,
psicanalista e escritor brasileiro.
Autor de livros de filosofia, teologia,
psicologia e de histórias infantis.

JHEINA 5º ANO

T

emef.carmelosilva@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

(94) 99103 1239
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Atendimento educacional 
especializado

O atendimento educacional especializado - AEE tem como função 
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 
alunos, considerando suas necessidades específicas.

 
Para que nossos alunos sejam incluídos, são necessárias muitas 

formações, capacitações, reuniões, cursos, discussões, alinhamentos, é 
necessário também uma equipe de professores dedicada,

compromissada, HUMANA, que se desdobra na adaptação das 
atividades e avaliações, para que estas cheguem de acordo com as 

habilidades e especificidades de cada estudante.
 

 A sala de Recursos Multifuncionais se alia à toda comunidade escolar, 
promovendo o atendimento especializado, auxiliando professores no 

desenvolvimento de suas atividades, promovendo a inclusão que 
quebra barreiras e mostra ao mundo que TODO MUNDO pode 
aprender SIM! Independente de suas limitações, deficiências ou 

dificuldades, cada um a seu jeito, ao seu tempo e modo um mundo 
novo se descobre.

 
Percebe-se que toda dedicação vale a pena, nos inúmeros sorrisos, na 
superação das limitações, quando um menino ou menina realiza um 

feito que antes parecia tão difícil, na participação dos alunos com 
necessidades especiais em todos os eventos escolares, participando 

ativamente dos feitos pedagógicos, nos sorrisos das famílias que veem 
seus filhos se superando e superando todas as expectativas da 

sociedade! 
 

Incluir é abraçar as diferenças, conviver com elas e aceitá-las por 
inteiro!

 
 

Mendes
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Por  Leticia Lowerly

T

emef.carmelosilva@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

(94) 99103 1239
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COLUNA FASHION | A HISTÓRIA DOS UNIFORMES ESCOLARES 
Entenda como surgiu a ideia de vestir todos os alunos de forma idêntica

 
 

Desde terninhos até uma
camiseta simples, estudantes
do mundo inteiro usam
uniformes escolares. Você
sabe como esse costume
surgiu e para que serve?  O
uso da mesma roupa por
pessoas de determinado
grupo possui origem no
Exército. 

No século 15, essa foi uma das primeiras instituições a adotar uma única
vestimenta para todos os integrantes.  Os uniformes servem para criar senso de
comunidade de grupo, ou seja, transmitir a sensação de que todos pertencem
àquele grupo e de que são importantes nele. Dentro das escolas, também tem a
função de nivelar os alunos como iguais e propagar a ideia de padronização e
democratização do ensino. Além de, claro, aumentar a visibilidade das escolas. 

CU
RIOSCU
RIOSCU
RIOS

IDADES

IDADES

IDADES
*São 1.249 espécies. Elas estão divididas
em:
257 aves 59 anfíbios
71 répteis 
102 mamíferos 
97 peixes marinhos (vivem em água
salgada, no oceano) 
291 peixes continentais (vivem em água
doce, como rios e lagos) 
97 invertebrados aquáticos (não têm coluna
vertebral e vivem na água, como o polvo e
a água-viva) 
275 invertebrados terrestres (como a
minhoca e a formiga.

* 778 espécies de animais extintas 
38 extintas na natureza (ou seja, ainda há 
indivíduos em laboratórios, centros de 
pesquisas e demais habitats artificiais) 
3.797 com risco crítico de extinção 
5.996 ameaçadas 
6.927 vulneráveis 18 em baixo risco e 
dependentes de conservação 
4.985 quase ameaçadas 
47.528 de baixa preocupação 
15.467 espécies com dados insuficientes de 
informação. *DE ACORDO COM DADOS DE AGOSTO DE 2022

VOCÊ SA B I A ? ???

VOCÊ SA B I A ? ???

VOCÊ SA B I A ? ???

VOCÊ SA B I A ? ???

SITUAÇÃO NO MUNDO

emef.carmelosilva@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

QUANTOS ANIMAIS COM RISCO DE EXTINÇÃO 
EXISTEM NO BRASIL?
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Uma área que equivale, aproximadamente, à da cidade de São Paulo foi
desmatada na Amazônia em agosto de 2022, segundo dados do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). No total, 1.661 km² de floresta foram
derrubados, número que, para o mês de agosto, só não é maior do que o
mesmo período de 2019, quando a área foi de 1.714 km². O Inpe começou a
fazer esse monitoramento em agosto de 2015. Em comparação a agosto do ano
passado, o desmatamento teve um aumento de 81%. No período mais recente,
a maior parte do desflorestamento se concentrou em três estados: Pará, Mato
Grosso e Amazonas. Em relação aos municípios que sofreram com o
desmatamento, os que ocupam as duas primeiras posições estão localizados no
Pará: São Félix do Xingu, com mais de 92 km²; e Altamira, com quase 89 km².
Essas duas cidades são as que mais emitem gases causadores do efeito estufa
no país.
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emef.carmelosilva@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

Desmatamento na Amazônia em agosto é o segundo maior registrado para esse mês Os dados são do Inpe e
começaram a ser contabilizados em 2015.

Uma das principais consequências do desmatamento na Amazônia é o aumento do fogo na floresta. Foto: Greenpeace/divulgação

A segunda, São Félix do Xingu, tem como principais motivos para
essa emissão o desmatamento e a concentração de gado (animais
como vacas e bois, que produzem gás metano, um dos que causam o
efeito estufa, no processo de digestão). A produção de gado é,
inclusive, um dos principais motivos para o desmatamento ao redor
do país – já que árvores são derrubadas para abrir espaço para a
criação de animais. Glossário: Efeito estufa: aumento da temperatura
do planeta causado por gases poluentes “presos” na atmosfera, como
metano e dióxido de carbono. Por um lado, ele impede que a Terra
fique muito fria, mas atividades humanas (como o uso de automóveis)
fizeram com que ele fosse intensificado, levando a um aumento na
temperatura média do planeta.

Temperatura no Reino Unido ultrapassa pela primeira vez 40ºC, durante onda de calor
europeia Recorde antecipa temperaturas previstas para o país apenas em 2050.

Pela primeira vez desde o início dos registros históricos, o Reino Unido passou dos 40ºC
em meio a uma onda de calor que tem atingido países europeus. O Met Office, agência
meteorológica britânica, emitiu um alerta de calor extremo para boa parte do Reino
Unido, em virtude das altas temperaturas. A própria entidade de previsão do tempo, em
2020, havia estimado que em 30 anos o verão britânico poderia ter temperaturas acima
dos 40ºC. O recorde foi registrado em Coningsby, região do condado de Lincolnshire,
marcando 40,3ºC às 15h de 19 de julho (11h, no horário de Brasília). A temperatura
recorde do país antes desta semana havia sido de 38,7ºC, registrada na cidade de
Cambridge, em julho de 2019, e foi ultrapassada em diferentes áreas do país ao longo do
dia, conforme o Met Office relatou em publicação no Twitter. “Aqui estão as temperaturas
mais altas registradas no país hoje. Pelo menos 34 áreas excederam o recorde nacional
do Reino Unido de 38,7°C”, declarou o Met Office (tradução livre).

Fonte: JORNAL JOCA https://www.jornaljoca.com.br/temperatura-no-reino-unido-ultrapassa-pela-primeira-vez-40oc-durante-onda-de-calor-europeia/
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