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 Iniciamos uma série muito especial,  
Vamos compartilhar com vocês algumas

histórias dos nossos estudantes 
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Nossa Escola Atende

Educação Infantil ao EJA
321 Alunos Ativos

Página 1

✔Distanciamento
✔Uso de máscara
✔Higienização
✔Salas arejadas

Eba!Volta as

aulas!
"A leitura do mundo precede a leitura da palavra."
Paulo Freire
  Com essa frase iniciamos o ano letivo de 2022, um
sonho esperado por meninos e meninas em retornar
ao chão da escola em busca de conhecimento, do
aprender  cognitivo e social. Construindo juntos um
lugar melhor sempre pensando no amanhã.
   Nossa escola vem buscando trabalhar o sócio
emocional para que as crianças sintam-se acolhidas e
com todas as medidas de biossegurança sintam-se
protegidas.
   Que em 2022 sejamos atores e criadores da nossa
história.
Bem Vindos alunos a esse Novo Recomeço!

Roniel Silva.

Primeira Reunião de Pais e Mestres
2022

No dia 21 de Janeiro  A EMEB LUÍS CARLOS
PRESTES realizou a primeira reunião do ano letivo
com objetivo de informar os pais como será esse
retorno, e quais medidas de segurança temos
que tomar para um retorno seguro. Uma parceria
entre a Família e Escola.

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/


BIBLIOTECA

 
E então o grande dia chegou, momento tão esperando por
todos, o retorno as aulas presenciais e  não poderia passar
em branco esse dia tão especial na vida do nossos alunos,
para celebrar esse retorno  a equipe da biblioteca, auxiliar,
monitora e participação especial de uma aluna do 9º ano,
organizaram a apresentação do " O Grande Rabanete" uma
bela recepção aos nossos educandos passando a
mensagem "que juntos somos mais fortes"                                 

                                                                                 Elenilde Pereira.

preparando o ambiente para melhor
 recebê-los.  

Por mais difícil que tenha sido o ano que passou, este ano letivo
guarda surpresas e aprendizados especiais para todos nós. 

Sejam bem-vindos alunos!
Marianna Moreno

 

Um novo recomeço



AEE

Resolvemos colocar o tema em evidência e gerar uma abordagem analítica mais direta, que
estimule a conscientização sobre a importância de prevenir danos emocionais. O Janeiro
Branco nos trás uma alerta sobre a importância de começar o ano letivo de forma mais
saudável e tranquila, sabemos que muitas pessoas durantes esses dois anos passaram por
momentos difíceis, foram muitas percas que todos tivemos com a chegada da Covid-19 no
início do ano de 2020. Cuidar das emoções é uma das metas principais para o ano que se
inicia, já que todas as outras conquistas dependem de estabilidade psicológica. Um efetivo
controle emocional é a chave para alcançar uma vida plena e cheia de realizações. É
necessário promover debates sobre tabus e preconceitos que ainda existem sobre os
tratamentos psiquiátricos. Saber lidar com tais questões estimula a busca de soluções e reduz
os desajustes que a ausência de tratamento adequado provoca.

Damião Viana.



LCP - Ta On

1º dia de aula presencial, que
alegria! Depois de quase 2 anos

distanciados, com tantas
coisas acontecendo no mundo
e na vida das pessoas, estamos

de volta à nossa escola, com
todos os cuidados necessários

e com muito empenho,
comprometimento e

satisfação! O dia de hoje
demonstrou que, podemos nos

reinventar e ressignificar os
problemas, criando um

ambiente de leveza nas aulas e
nas boas vindas dos antigos e

novos alunos. Com muita cor e
vibração pra receber nossos
pequenos, que adoraram as 

 saudações de todos.
 

A equipe da escola recebe os
alunos com um brilho diferente
no olhar, a energia se renova e

tudo é feito para melhor
atendê-los!  Agradecemos às
famílias por acreditarem em
nosso trabalho e firmar uma
parceria tão positiva nesse

recomeço!!
#voltaasaulas  #anoletivo

"Acerte em tudo
que puder acertar.
Mas não se torture
com seus erros. "

Paulo Coelho 
 

A vida é uma grande
universidade, mas pouco
ensina a quem não sabe

ser aluno. 
Augusto Cury

 

VOLTA
 ÀS

AULAS
Estamos felizes
em recebê-los 

novamente❗



SOE 

Serviço de Orientação, fazendo o
acolhimento dos educandos, orientando
sobre as medidas preventivas de contágio
da COVID- 19,  higienização adequada das
mãos, importância do  uso da máscara  e
também sobre o distanciamento. 
Na busca ativa acompanhamento na sala
de aula da frequência dos educandos.

Maria Lúcia Silva.

Volta às aulas 2022😍
 

Você já sabe, mas não custa lembrar, né?
 

😷 Use máscara durante toda sua
permanência na escola

😷 Sempre que possivel higienize as suas
mãos

😷 Se tiver sintomas como tosse, coriza ou
dor de cabeça, fique em casa

😷 Evite o contato social, mantenha o
distanciamento

😷 Traga sua própria garrafinha de água
 

O CUIDADO DE UM É O CUIDADO DE TODOS!
CUIDE-SE!
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RELATO DA ALUNA
   MARIA JÚLIA 

Quando eu era criança  comecei ir para escola, depois de 13 anos de idade não pude mas
frequentar por que a vida era muito difícil, minha mãe tinha que trabalhar e eu ficar
cuidando dos meus irmãos, cresci, me casei tive filhos e com muitas  dificuldades criei todos
com muito amor e carinho, agora os filhos estão todos grandes com sua famílias
estruturadas.
Foi quando resolvi voltar a estudar, depois de 53 anos voltei novamente para a escola numa
turma da 1ª Etapa da EJA NA ESCOLA LUIS CARLOS PRESTES e no meu primeiro dia de aula
fiquei tão emocionada quando eu entrei na sala e ouvi a professora pronunciar o meu
nome fiquei muito feliz,  eu não faltava nenhum dia de aula e nossa turma era bem grande
muitos deles não sabiam nem  fazer  o nome próprio, como uma colega de turma, ela ficou
tão feliz quando começou a fazer o próprio nome, ela trocou a identidade dela levou para
escola e mostrou para todos nós, ela chorou de Alegria.
Eu espero continuar indo para escola até o final do meu estudo, eu não tive oportunidade
quando eu era criança então agora quero aproveitar essa oportunidade que estou tendo,
espero que todos que não concluíram seus estudos no tempo de criança ou adolescente vá
para a escola aprender ler escrever que é muito bom.
Agora chegou a minha vez a minha oportunidade, não vou desistir vou até o final se Deus
permitir eu entrarei na faculdade. 

#Aluna EJA com orgulho! 
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