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VOLTA
 AS AULAS

SEMENA 
DO 

BEBÊ



No dia 03/08/2022,
iniciamos o segundo

semestre letivo. 
Embarcamos numa

viajem de muito
aprendizado, estudos,

descobertas, vivências,
dinâmicas, trocas e

convivência.
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SEMANA DO BEBÊSEMANA DO BEBÊSEMANA DO BEBÊ

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  
As professoras do maternal ao 3⁰ ano
trabalharam a Semana do Bebê com o
subtema Saúde, que teve como objetivo
incentivar as crianças a desenvolverem
bons hábitos alimentares, contribuindo
dessa forma para  o bom desenvolvimento
de cada uma. Foram momentos de muita
aprendizagem!

Esporte como promoção
da saúde

CIRCUITO DA SEMANA  DO BEBÊ
O professor de Educação Física,
Luziano Carvalho reuniu os alunos
de 4º ano ao EJA num circuito na
quadra da EMEB. Luís Carlos
Prestes, trabalhou a semana do
bebê, através do esporte, com
muitas brincadeiras e diversão.  

Maricelia Martins



AM IGOAM IGOAM IGO
   

DIA DOS PAISDIA DOS PAIS

AMORAMORAMOR
   

MEUMEUMEU
HERÓIHERÓIHERÓI      

A EMEB. Luís Carlos Prestes deseja um
feliz dia dos pais aos queridos pais de
nossas crianças/estudantes e a quem

faz esse importante papel na vida deles!
E aos nossos profs. e funcionários que

também são pais, um feliz dia!
Parabéns!

PARCEIROPARCEIROPARCEIRO

TE

PAI

AMO

Não é o sangue que faz um pai, mas
sim sua capacidade de amar aquele

que chama de filho. Feliz Dia dos
Pais!

Mundo & Mensagens.
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Dia 22 de Agosto
comemoramos o dia

folclore. Para celebrar esta
data os professores

ministraram suas aulas
divertidas e cheias de

conhecimentos para os
alunos da

 EMEB. Luís Carlos Prestes.
Maricelia Martins.

O QUE É O FOLCLORE?
Folclore é um conjunto de mitos,

crenças, histórias populares, lendas,
tradições e costumes que são

transmitidos de geração em geração e
integram a cultura popular.



Nesta terça- feira 23 de agosto o Trio
Tricontando encantou os alunos do 2º e 3º ano
da EMEB. Luís Carlos Prestes com a contação
de algumas lendas do  folclore brasileiro.
Os alunos vivenciaram uma experiência
singular onde os mesmos puderam interagir
durante a contação tornando o momento bem
mais prazeroso.
  

 Bethania Almeida.

Contação de história  

É preciso que a leitura
seja um ato de amor.

 
Paulo Freire



LCP EM MOVIMENTOLCP EM MOVIMENTO  

SOESOE

No dia 30 de Agosto aconteceu a palestra do Agosto Lilás. Queremos
aqui agradecer a psicóloga Maria Antonilda Baia Furtado do Projeto
Territórios em Rede pela sua contribuição com a comunidade escolar da
EMEB. Luís Carlos Prestes.
Não poderíamos também deixar de agradecer e parabenizar nossos
queridos professores pelo belíssimo trabalho relacionado  ao tema,
onde os mesmos realizaram diversas atividades com intuito de
conscientizar sobre o fim da violência contra a mulher.  

Maricelia Martins



O Projeto “Sacola Viajante” consiste no empréstimo de
diferentes gêneros textuais para que a criança realize sua
leitura em casa junto à família. Tem como objetivo
incentivar  o contato com os livros, tornando a leitura um
ato prazeroso e integrando família e escola. É um Projeto
Institucional que já vem sendo desenvolvido na escola a
alguns anos ajudando a fortalecer o vínculo entre família
e escola.
Nossa eterna gratidão as professoras de Educação
Infantil ao 5º ano pelo desenvolvimento desse belíssimo
projeto!

Bethania Almeida

VIAJANTE

SACOLA

Projeto de leitura:
Sacola Viajante  



Biblioteca Monteiro 
Lobato 

escola.luisprestes@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

As turmas dos  1⁰, 2⁰ e 3⁰ ano das
professoras Magna das Neves, Maria do
Socorro e Katiane Melo receberam 
 nossa bibliotecária Raylene  para uma
viagem fantástica pelo mundo da
literatura. Ouviram a história do
Príncipe Sabido e da Princesa
Deslumbrante, da autora Luciana
Sandrani.

Maricelia Martins

Clique no livro ao lado
e se delicie com uma

bela história.

https://drive.google.com/file/d/1PcYaDdGARjopXOb4y6NYVkOJ9syKTk9O/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PcYaDdGARjopXOb4y6NYVkOJ9syKTk9O/view?usp=drivesdk
https://www.flaviocolombini.com/_files/ugd/24b481_eb9595d9c6e54d08871cc1d83c428df7.pdf


escola.luisprestes@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

SALA DE
RECURSO

 A Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência

Intelectual e Múltipla serve
para lembrar que a maior

limitação ainda é o
preconceito. Inclusão e

respeito devem ser
ensinados desde a infância.



escola.luisprestes@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

INFORMATIVOS INFORMATIVOS 


