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COMO ESTAMOS HOJE

PRIMEIROS DIAS 

NOSSA EQUIPE

A REALIZAÇÃO DE UM SONHO 
PARA O POVO CANAÂNENSE

O Núcleo de Educação Infantil Maria dos Milagres Oliveira Viana é uma realização de
sonho para o povo canaãense. Sua construção teve início no ano de 2014 a partir do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que é uma autarquia federal
vinculada ao Ministério da Educação (MEC), e com a contrapartida do município a obra
foi finalizada no ano de 2020, tendo sua inauguração no dia 14 de agosto do referido
ano. Tal ação no município veio para garantir o cumprimento do Plano Municipal de
Educação que diz em sua meta 01 sobre “a garantia, dentro dos parâmetros nacionais de
qualidade, da oferta de Educação Infantil em Creche”, assim como, prestar serviços à
comunidade, dando melhores condições ao atendimento de crianças de 1 a 3 anos.
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O NEI Maria dos Milagres Oliveira Viana ganhou esse nome em
homenagem a professora Maria dos Milagres Oliveira Viana,
que nasceu em 20 de dezembro de 1973 e tornou-se professora
contratada pela prefeitura municipal de Canaã dos Carajás em
1998 lecionando em turmas de 1ª a 5ª série. No período de 2008
a 2017 exerceu a função de coordenadora pedagógica da
EMEIF Benedita Torres. Uma carreira brilhante numa jornada
de 21 anos. Veio a óbito no dia 02 de julho do ano de 2019,
deixando saudade em todos que a conhecera.
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CUIDANDO DOS 
ESPAÇOS

Um ambiente é um sistema vivo, em 
transformação. Mais do que o espaço físico, inclui 

o modo como o tempo é estruturado e os papéis 
que devemos exercer, condicionando o modo como 

nos sentimos, pensamos e nos comportamos, e 
afetando dramaticamente a qualidade de nossas 

vidas. O ambiente funciona contra ou a nosso
favor, enquanto conduzimos nossas vidas 
(GREENMAN apud CAROLYN, 1999, pág. 156).

 

Considerando a necessidade de isolamento social
como medida de enfrentamento à pandemia da
COVID 19 e o consequente fechamento das
Unidades escolares determinado por decreto
estadual e municipal nos anos de 2020 e 2021, a
equipe do NEI Maria dos Milagres procurou realizar
neste período um trabalho de preservação do
ambiente escolar, assim como de preparação para
o recebimento das crianças ao retorno das aulas
presenciais. 
O espaço revela a concepção de ensino e
aprendizagem da escola, mostra o perfil de quem a
frequenta, porque os espaços se tornam ambientes
à medida que as interações e ações vão
acontecendo.
Dessa forma a equipe do NEI Maria dos Milagres
buscou organizar o espaço escolar visando um
futuro onde as crianças pudessem fazer parte
deste processo, participando efetivamente de cada
ação realizada.

(94) 99240-3361 Pág. 02
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No dia 04 de novembro de 2020 foi lançada a Portaria de nº
017/2020 que estabelecia os procedimentos de normatização e
padronização referentes à solicitação e ocupação de vagas da
Educação Infantil – Creche (1, 2 e 3 anos) na Rede Pública
Municipal de Ensino de Canaã dos Carajás para o ano letivo de
2021. A partir dessa resolução teve início o processo de
atualização cadastral e inscrições para concorrer vaga na
Educação Infantil – creche nas Unidades de Ensino da Rede
Pública Municipal, que obedeceu às etapas ao lado.

 1 - Atualização cadastral
2 – Inscrição
3 – Validação

4 – Classificação
5 – Matrícula 

 No dia 15 de fevereiro de 2021 deu-se início às
matrículas do NEI Maria dos Milagres Oliveira Viana.
A secretária escolar, juntamente com a diretora,
entraram em contato com os responsáveis pelas
crianças que receberam a visita do assistente social
e solicitaram a presença para efetivação da
matrícula. Diante disso, as pastas e arquivos
começaram a ser organizadas. Um total de 121
crianças matriculadas. Foi organizado também
dossiê dos servidores atuantes na instituição.
O primeiro contato com os pais e/ou responsáveis
foi aconteceu.

Com o objetivo de fazer o primeiro
contato com os responsáveis do
público que seria atendido no NEI
Maria dos Milagres, criamos um
grupo pelo WhatsApp, onde
pudemos conversar e conhecer um
pouco das crianças, assim como,
passar os comunicados e conteúdos
pertinentes às famílias.

nei.maria@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br (94) 99240-3361 Pág. 03
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MOMENTOS
COM A EQUIPE

ANDRÉ, 
5 ANOS

O SEGREDO DE UM 
GRANDE SUCESSO ESTA 
NO TRABALHO DE UMA 

GRANDE EQUIPE.
MURILLO CINTRA DE OLIVEIRA MARGARIDA

É primordial garantir o direito à vida para ter
um processo educativo com vidas saudáveis
no futuro. Assim, mesmo sem a presença das
crianças no chão da escola, fez-se necessário,
mais do que nunca, orientar e mobilizar a
equipe para garantirmos a conservação do
patrimônio e cuidado com o mesmo, assim
como, ter momentos para lembrar que
mesmo em tempos atípicos e com um quadro
de funcionários reduzido, a equipe precisa
estar junta e trabalhando pelos mesmos
objetivos.
Dessa forma realizamos reuniões e momentos
de descontração e valorização de todos e de
cada um.

PRIMEIRA REUNIÃO REALIZADA COM A EQUIPE

COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES - 2021

COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - 2021ANIVERSÁRIO

(94) 99240-3361 Pág. 04

https://www.pensador.com/autor/murillo_cintra_de_oliveira_margarida/
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MOMENTOS
COM A EQUIPE

ANDRÉ, 
5 ANOS

COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER - 2022

COMEMORAÇÃO DIA DA MULHER - 2021

COMEMORAÇÃO DIA DA MULHER - 2022

REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECRETARIA - 2022REUNIÃO COM AGENTES PATRIMONIAIS - 2022

REUNIÃO COM A EQUIPE  - JANEIRO 2022

nei.maria@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br (94) 99240-3361 Pág. 05

COMEMORAÇÃO PÁSCOA  -  2022
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Em fevereiro de 2021 foi iniciado na creche a organização do jardim externo, como
também montagem de pequenos espaços para proporcionar um visual mais colorido e
alegre para as crianças, colaboradores e comunidade da escola em geral objetivando um
ambiente com mais bonito resultado da integração do homem para com a natureza. Vale
ressaltar que esses espaços serão ampliados com a participação das crianças, visto que
sabemos da importância dessa participação, pois ao vivenciar as diversas etapas do
crescimento de uma planta na horta e no jardim, a criança fortalece suas próprias forças
evolutivas e desenvolve uma atitude de respeito e veneração à natureza.

Pág. 06

 Jardinagem 2021
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Sabe-se que conduzir encontros com a
equipe de trabalho é um desafio. O segredo
para fazer reuniões cada vez mais eficientes
é planejá-las com cuidado, prevendo todos
os momentos - inclusive os de intervenção
dos participantes. E a melhor maneira de
fazer isso é elaborando uma boa pauta, que
nada mais é do que um roteiro no qual
devem constar os objetivos, os conteúdos
que serão tratados, as estratégias propostas
e os materiais necessários. Dessa forma,
fora garantido pela diretora escolar
momentos para elaboração das pautas de
reuniões com seus servidores.
 Também foi realizado em 2021/2022
momentos de estudos para melhor
aprimoramento com relação a escola em
tempo integral de 1 a 3 anos. Com base
nesses estudos deu início aos conteúdos
pré-textuais do PPP da escola e outros
documentos importantes para o
funcionamento da mesma, como:
Memorandos e ofícios, Lista de brinquedos
necessários, organização do trabalho de
apoio, previsão de funcionários necessários,
organização dos recursos humanos,
projetos, entre outros.

Pág. 07

Basicamente, a Gestão significa influenciar a ação. Gestão é sobre ajudar as

organizações e as unidades fazerem o que tem que ser feito, o que significa ação

Henry Mintzberg
 

Gestão escolar

http://pensador.uol.com.br/autor/henry_mintzberg/
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Nos dias 16 e 17 de junho de 2021, entregamos para as
crianças matriculadas os KIT ALIMENTAÇÃO. Uma
ação possibilitada pela Secretaria Municipal de
Educação - SEMED. Em continuidade foram entregues
os cartões MAIS MERENDA.

ANDRÉ, 
5 ANOS

Pág. 08

Kit alimentação

No período de 07 de junho a 07 de julho a creche foi
cedida à ACIACCA para a realização de cursos que
atenderam a comunidade local, mulheres residentes
do bairro Residencial Canaã.
Durante esse período contribuímos com a limpeza e
organização dos espaços e a preparação do lanche
para as alunas.
.

Parcerias - ACIACCA
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Por saber que a arborização em escolas é
fundamental tanto para proporcionar melhorias no
ambiente educacional, quanto para conscientizar os
alunos da importância da preservação e conservação
ambiental, no dia 11 de junho de 2021 realizamos uma
ação em parceria com a SEMMA – Secretaria de Meio
Ambiente, onde foi plantado em torno de toda parte
externa da creche mudas de árvores. 
Na oportunidade algumas crianças foram convidadas
para realizarem o plantio, o que é de fundamental
importância no processo de desenvolvimento destas,
o contato com a terra e com a planta, o início de uma
conscientização ambiental.
Essa ação teve como objetivo estimular as crianças
para o conhecimento e valorização das espécies
plantadas e para o exercício da cidadania e
responsabilidade socioambiental, além de contribuir
com o paisagismo e a qualidade de vida do ambiente
escolar.
Contamos com a participação da prefeita municipal,
Secretário do meio ambiente, ex prefeito municipal,
crianças matriculadas na creche e seus responsáveis.

ANDRÉ, 
5 ANOS

Pág. 09

Parcerias - SEMMA
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No dia 19 de maio de 2021, em
parceria com a Cidade Limpa de
Canaã dos Carajás, realizamos a
limpeza em torno da instituição.
Diante da necessidade foi feita
uma solicitação ao referido setor
e logo fomos atendidos. A ação se
deu devido uma grade quantidade
de lixo nesse espaço. O objetivo
desta ação foi sensibilizar a
comunidade a preservar e
conservar o patrimônio público.
Além da contribuição da Cidade
Limpa, a equipe da Creche
também se empenhou ao máximo
para manter esses espaços
limpos.

ANDRÉ, 
5 ANOS

Pág. 10

Parcerias - CIDADE LIMPA

Visita do CMECC

 No dia 16 de junho de 2021 recebemos a visita
das conselheiras Ana Márcia e Cleidiane.
Conforme elas, a visita não era técnica, apenas
uma visita para obter algumas informações. Na
oportunidade a gestora mostrou todos
departamentos da creche e alguns projetos.
Foi falado sobre os planos e anseios para o
retorno as aulas.
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O Dia das Crianças celebra a infância, etapa marcante do
desenvolvimento, em que se vive as primeiras experiências
sociais fora do núcleo familiar, convivendo com os
semelhantes e adultos no ambiente escolar.
“A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria
das vezes, a primeira separação das crianças dos seus
vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma
situação de socialização estruturada” (BNCC).
Desse modo, essa comemoração permite a identificação
das crianças com o papel que ocupam e o sentimento de
pertencimento em seu lugar na sociedade, fazendo com que
se sintam valorizadas, especiais e amadas.
Em outubro de 2021 a Secretaria Municipal de Educação
oportunizou esse momento tão especial para as crianças,
disponibilizando um KIT doces e brinquedos, fizemos então
um momento divertido de entrega dos kits, com
personagens e muita musica.

ANDRÉ, 
5 ANOS

Pág. 11

DIA DAS CRIANÇAS

Comemorar o Dia das Crianças é uma 
maneira de homenageá-las, 

fortalecendo a afetividade na escola, que 
vai além de ensinar os conteúdos 

curriculares, vínculos são cultivados, 
proporcionando uma aprendizagem 

mais significativa e tornando um 
ambiente mais acolhedor.
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2022, ano de muita alegria para a comunidade
do NEI Maria dos Milagres. O ano do início... O
ano da aproximação direta... O ano do
esperançar.
Após um ano, aproximadamente, sem a
presença das crianças na escola, hoje temos a
honra e o orgulho de falar que "CONTINUAMOS",
e agora com os protagonistas desse espaço,
nossos meninos e meninas. Os sonhos se
realizam, a vontade de tocar é substituída pelo
amor em estar perto.
Cuidamos e organizamos tudo para recebê-los. 
 

ANDRÉ, 
5 ANOS

Pág. 11

COMO ESTAMOS
HOJE
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ANDRÉ, 
5 ANOS
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OS PRIMEIROS
MOMENTOS COM AS 

CRIANÇAS E FAMÍLIAS

No dia 03 de maio de 2022 aconteceu
nossa primeira reunião de pais.
Momento muito especial e
emocionante para toda equipe do NEI
Maria dos Milagres Oliveira Viana.

No dia 04 de maio de 2022 recebemos nossos meninos e
meninas pela primeira vez. 
O primeiro dia de aula é muito importante na educação
infantil, uma vez que significa o primeiro passo em uma nova
fase do aprendizado. É a partir deste dia que o mundo da
criança é ampliado e transformado com as experiências
vividas no ambiente escolar. É nessa hora que o mundo da
criança cresce: deixa de ser apenas o círculo familiar e passa
a ter o convívio com os professores, colegas e outras famílias. 



JORNAL DA MILA

ED
IÇ

Ã
O

 1
 •

 M
A

IO
 D

E 
20

22

nei.maria@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br (94) 99240-3361

ANDRÉ, 
5 ANOS

Pág. 13

NOSSA EQUIPE

Equipe gestora

Docentes

Diretora Secretária escolar

Feliz aquele que transfere o que sabe 
e aprende o que ensina.

 
Cora Coralina

coordenadora

https://www.pensador.com/autor/cora_coralina/
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Diretora

Pág. 14

NOSSA EQUIPE

Equipe de apoio e administrativa

"Nenhum de nós é tão bom quanto todos 
nós juntos!"


