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 Os alunos da EMEB. LUÍS CARLOS PRESTES, teve satisfação em participar do I
Fórum Comunitário Selo UNICEF que  é uma oportunidade para a sociedade

planejar, trocar informações, analisar, avaliar e dialogar sobre políticas públicas
voltadas para as nossas crianças e adolescentes. O objetivo do fórum foi
discutir e identificar problemas, propor ações e metas para melhorar os

indicadores sociais. Alcançar a certificação do Selo UNICEF, demonstra que o
município avançou muito no atendimento e cuidados aos mais jovens.

Assim vamos continuar trabalhando forte para melhorar a vida das crianças,
dos adolescentes e da população em geral.



BIBLIOTECA

Dinâmica
  de estourar balões,

 sobre a conscientização e a
 preservação da água doce do

 nosso planeta, de maneira
 divertida. Realizado nas turmas do I

período, II período, 4º e 5º ano.

momento  literário 

Era uma vez uma gotinha de água...
reconto da historia a gotinha, para as

crianças conhecerem o ciclo da água na
natureza e sua relação com a vida. com as

turmas do 1º,2º e 3º ano.

Biblioteca na escola, que presume a oferta de
diferentes práticas leitoras, além de fortalecer

a cultura de leitura e escrita, ensina o uso
coletivo de bens públicos, no caso os livros,

contribuindo para o desenvolvimento de
habilidades socioemocionais, como a

solidariedade e a cooperação.  
fonte: ecofuturo

Dia internacional da mulher



AEE

Durante esses meses a equipe de professores foram
orientados sobre as especificações de cada aluno do
Atendimento educacional especializad, quais suas

limitações, foram orientados sobre como atender os
discente com atividades que lhes proporcionarem um

desempenho melhor  em todos os componentes
curriculare. Também foi realizado  orientações aos

educandos do l° período ao 5° ano, sobre as
especificidades dos alunos que possuem algum tipo
de deficiência. Como  todos precisam agir e tratar

todos por igual, sem nem um tipo de descriminação
ou bullying. Ter empatia é respeito pela diversidades

dos colegas.



LCP - Ta On

 vocês já ouviram falar em flipbook?

Este termo aplica-se a um livro que pequenas dimensões, ilustrado
por um conjunto de imagens sequenciais que vão variando
gradualmente, de página para página, dando a ilusão de
movimento. Deste modo, quando passadas rapidamente, as
imagens do livro parecem animadas. O modo mais comum de
visualizar um Flip-Book é segurar o livro numa mão e desfolhar
rapidamente (usando o polegar da outra mão). 
Aula de artes visuais, com uma atividade super divertida
envolvendo FlipBook
Animação em quadrinhos/ desenho em movimento.

 Não há idade para aprender ou reaprender a desenhar!! 
Toda linha, toda forma, toda cor dizem muito, às vezes mais do que
palavras, e às vezes o que palavras não conseguem expressar.
                                                                                                       Dayanne 
   



Aula de Artes na turma
de 1º ano. onde a
professora Magna
Neves trabalhou  com
os alunos os elementos
da linguagem, linhas, 
 pontos, formas e
cores, onde os mesmos
puderam expressar,
expor seus sentimentos
e ideias e ampliar sua
relação com o mundo
ao seu redor.

LCP EM DESENVOLVIMENTO



Projeto de leitura 



ANIVERSARIANTES  DO TRIMESTRE

Orminda Andrade 
14/01

Damião  Viana 
26/02

Ana Koaski
14/03

Wendre Leite
27/02
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´✿‿.•*´¯ ✿Feliz Aniversário!
Que nunca lhe falte saúde,
tranquilidade, amor e paz

Que os seus sonhos se realizem,
não apenas hoje, mas sempre!

Parabéns....

 
Maria Carolina

08/03



Sem água não há vida.
22 de Março  Dia Mundial da água

Esta data internacional foi criada em 1992 com o objetivo de alertar a
população sobre a importância da preservação da água para a

manutenção de todos os ecossistemas no planeta.
Na EMEB. Luís Carlos Prestes os professores aproveitaram essa data para

promover diversas atividades que auxiliaram na conscientização dos
alunos em geral sobre a importância da preservação da água através de
músicas, dramatizações, rodas de conversas e etc. Foram momentos de

muitas aprendizagens.

Água 



DIA DA MULHER
MULHER

Março na EMEB. LUÍS CARLOS PRESTE
8 de Março!

Dia internacional da mulher, ocasião para refletirmos a respeito
da violência que as mulheres sofrem no Brasil e no mundo. O

preconceito de gênero no mercado de trabalho, a violência
doméstica no convívio familiar, o abandono pelo parceiro no

acontecimento da gravidez, outros diversos tipos de assédio de
também para se combater o silenciamento que existe

normalizando essa discrepância. Comemoramos também as
vitórias daquelas mulheres que vivem uma incansável busca por

autonomia, respeito e liberdade.



A EMEB.LUÍS CARLOS PRESTE,  REPRESENTADO PELO DEPARTAMENTO SOE -  SERVIÇO DE
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL,  

ESTAMOS VIVENDO MOMENTOS DELICADOS EM NOSSA SOCIEDADE.  NÓS NOS
DEPARAMOS,  CONSTANTEMENTE,  COM ACONTECIMENTOS E NOTÍCIAS NEGATIVAS QUE

CHEGAM ATÉ NÓS,  EM  FRAÇÃO DE SEGUNDOS,  GERANDO,  MUITAS VEZES,  INSEGURANÇA E
PREOCUPAÇÃO COM NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.  

DA NOSSA PARTE,  ESTEJAM CERTOS DE QUE TEMOS O OLHAR APURADO,  A ESCUTA ATIVA,
AS AÇÕES SOCIOEMOCIONAIS CONSTANTES PARA OS NOSSOS ALUNOS.

SABEMOS QUE NOSSOS ESTUDANTES PRECISAM DA NOSSA PRESENÇA E DO NOSSO
ENVOLVIMENTO EM SUAS VIDAS.

ACREDITAMOS QUE ESCOLA E  FAMÍLIA DEVEM CAMINHAACOMPANHAMENTO DO
COMPORTAMENTO DOS ALUNOS EM SALA DE AULA,  PARA IDENTIF ICAR E  ANALISAR NAS

RELAÇÕES SOCIAS AS CIRCUNSTANCIA EM QUE OCORREM MANIFESTAÇÕES DE
COMPORTAMENTOS INDISCIPLINADOS,  QUE DEVERGEM DO QUE É  ESPERADO,  E  DE

ESCOLARIZAÇÃO NO COTIDIANO DA SALA DE AULA.  

SOE



INFORMATIVO 


