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NESTA EDIÇÃO

CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA
 NO ESPAÇO ESCOLAR

BICENTETENÁRIO DA 
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

SETEMBRO AMARELO

IDEB 2021

CONSCIÊNCIA NEGRA

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

SECRETARIA ESCOLAR E O 
ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA

EM PAUTA
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Promover valores democráticos enquanto prática de convivência no espaço
escolar é fundamental para o respeito às diversidades e para garantia do direito
à aprendizagem. Enquanto um dos primeiros locais de encontro das diferenças,
a escola pode tanto atuar no fortalecimento do respeito ao outro quanto
reproduzir práticas e discursos autoritários presentes em nossa sociedade.
Dessa forma, uma agenda para a convivência democrática, focada no
protagonismo juvenil, na relação com a comunidade e no combate às
desigualdades sociais, pode tanto impactar positivamente o clima escolar
quanto os níveis de evasão e abandono.

Para promover a 
convivência a partir
do espaço físico da
escola, é importante
que a gestão esteja 
atenta a elementos 
arquitetônicos segregadores, que não exponham elementos  avessos à
diversidade, ou que causem constrangimento a grupos. 

A convivência
democrática atravessa
todos os campos da
educação, das
relações interpessoais
ao Projeto Político-
Pedagógico,
entretanto, uma vez
que ela versa sobre as
capacidades
subjetivas de conviver
com o outro, a
inclusão no currículo
do desenvolvimento
socioemocional do
estudante é um
elemento essencial
para o avanço da
democracia no espaço
escolar

O ESPAÇO ESCOLAR

CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA NO ESPAÇO ESCOLAR: 
FUNDAMENTAL PARA GARANTIA DA APRENDIZAGEM
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A escola Carmelo
Mendes é um espaço
público no qual grande
parte de nossas
crianças e jovens
passam seu tempo e
permitem exercitar o
convívio de forma
saudável. A estrutura
física da escola, assim
como sua organização,
manutenção e
segurança, revela muito
sobre a vida que ali se
desenvolve.  
Temos trabalhado para
que as pessoas possam
se sentir confortáveis e
consigam reconhecê-la
como um lugar que lhes
pertence.

                     Lucileide Amorim
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"O senso comum
entende que a família
educa para a afetividade,
da educação dos
sentimentos e do afeto,
enquanto  a formal e
para a ciência seria
responsabilidade da
escola. No entanto a
escola também  ensina a
convivência social.
Quando a criança sai de
casa e vai para a escola,
uma das coisas que ela
vai ter que aprender é
viver em sociedade
Passar a conviver com
pessoas que não são da
sua família, da mesma
religião que você e da
mesma etnia que você,
isso é a escola que faz.
A escola deve, sim,
ensinar a convivência
social".
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CONVIVÊNCIA 
DEMOCRÁTICA



T

I  MPRESSÕES DA 
 

ARMELO
           

| SETEMBRO  DE 2022

| NÚMERO II

C
SCM

#escola

viva

ALUNOS 
DESTAQUES

T
R

E
V

IR
A

V
O

L
T

A
 D

A
 E

S
C

O
L

A
.

MPRESSÕES DA 
 

ARMELO
           

C  ACONTECE
NA CARMELO

 
#Aulãodesábado
#Alunosdeterminados 
#Equipeparceira
#somostodoscarmelo

Profª. Vanusa rocha
Profº  vilmar Gabriel 
Profª.  Keila rodrigues
Voluntários jhonatam e s. silva

Determinação, dedicação e perseverança  Carmelo 
Mendes certifica os alunos destaques do 2º bimestre.
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Os certificados de reconhecimento servem
como uma ferramenta poderosa para registrar
as conquistas dos alunos, bem como para
motivar e inspirar outras pessoas a se
aperfeiçoarem.
Líderes também são homenageado pelo
trabalho desenvolvido na escola.

"Educação esportiva dentro das escolas vão além de uma vida saudável.
Experimentos evidenciam relações positivas entre atividade física, funções
cognitivas e o desempenho escolar dos alunos.   O esporte atua em várias
frentes, como comunicação, expressão e emoção".                                          
                                                                                                                            https://impulsiona.org.br/                                                                          

Os alunos já se preparam para a semana dos jogos. Treinos e amistosos tem agitado a escola nos
sábados com os atletas ansiosos para os Jogos estudantis que acontecerá no mês de outubro.

Como é calculado o Ideb?
O Ideb é calculado como a média dos resultados
padronizados do Saeb de português e matemática
multiplicados pela taxa de aprovação do Censo Escolar.

A cada dois anos, estudantes do 5º e do 9º ano do
Ensino Fundamental de escolas da rede pública
realizam uma prova padronizada, aplicada pelo
Ministério da Educação (MEC). Essas avaliações
compõem o Sistema de Avaliação da Educação Básica
(Saeb), sistema que existe desde os anos 90 e que,
agora, nomeia o conjunto de avaliações da Educação
Básica 

Mas o que é esse exame? E para que ele serve? É por
meio dos testes de língua portuguesa e de matemática
que o País monitora os índices de qualidade da
Educação. É praticamente uma fotografia do ensino.
Com os resultados do Saeb, as secretarias de
Educação, o MEC e as próprias escolas podem definir
ações e direcionar recursos para melhorar o
aprendizado dos estudantes.

IDEB OBSERVADO METAS  PROJETADOS

Anos Iniciais Anos finais

EMEF CARMELO MENDES DA SILVA

Os números mostram alguns avanços
importantes, sobretudo nos anos
iniciais do ensino fundamental, mas
também algumas preocupações que
precisarão ser discutidas no âmbito
das escolas, com o indispensável
apoio e colaboração dos níveis mais
elevados de gestão dos municípios,
dos estados e do Ministério da
Educação, para que o desempenho
dos estudantes brasileiros possa
seguir uma trajetória de melhoria.
Não é tarefa fácil e os desafios estão
postos.

Espaço em branco refere se ao ano 
 que  a escola não conseguiu atingir o
percentual necessário para medição.

ALUNOS DESTAQUES
SABADÃO EM FOCO

EDUCAÇÃO ESPORTIVA

EDUCAÇÃO ESPORTIVA

Fonte: Ideb, INEP.
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Existem dores que só quem sente consegue mensurar. Tristeza não é

“frescura”, depressão não é “falta de Deus”, não é “falta do que fazer”,

pelo contrário, é coisa séria e precisa de tratamento.

De acordo com o Portal Drauzio Varella “todos os dias, cerca de 30

brasileiros se suicidam. Em cerca de 90% dos casos, porém, eles podem

ser evitados.”

Muitas vezes se nos colocarmos como ouvintes, sermos uma boa

companhia ou darmos um abraço podemos melhorar o dia de uma

pessoa que esteja vivendo um momento de tristeza. Além disso, o

tratamento da doença mental é primordial na prevenção e no combate

ao suicídio, buscar ajuda especializada também é muito importante.

O suicídio não é um ato de coragem, mas sim resultado de um

sofrimento extremo em que a pessoa não enxerga outra solução

naquele momento. O tema do suicídio não pode ser visto mais como um

tabu ou como um ato de pecado como foi pregado ao longo de séculos

em nossa sociedade, suicídio é um problema de saúde pública e precisa

ser debatido.

Por isso, devemos ficar atentos a sinais de depressão, tais como:

tristeza profunda; irritabilidade; choro frequente; mudanças de

comportamento, entre outros.

Veja! Ouça! Sinta! A empatia pode fazer a diferença na vida de

alguém, pense nisso!

                              Professora Tatiane Araújo Pereira, Mestre em Letras.

TE VEJO 
TE OUÇO 
TE SINTO!

SETEMBRO AMARELO 

 MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

SC
#escola

viva

Atualmente, o Setembro
Amarelo é a maior
campanha anti-estigma
do mundo. O lema da
campanha este ano é, 
“A VIDA É A MELHOR ESCOLHA!”.

A cor amarelo é em
homenagem à Mike Emme,
um jovem estadunidense
que tinha um Mustang
amarelo e que  suicidou
com apenas 17 anos de
idade. Em seu funeral,
cartões com fitas
amarelas foram entregues
com a mensagem: .

 “SE VOCÊ PRECISAR, PEÇA 
AJUDA”.

| SETEMBRO  DE 2022
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1-ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA 
2-ANA KAROLINA A. DE ARAÚJO
3-MARIA CLARA P. DA SILVA
4-RICKELY ROSA ATAIDE
5-VICTOR DE SOUZA MOUL
6-PETERSSON YURI 
7-SAMUEL DA COSTA
8-ANA SOFIA DE SOUSA CASTRO
9-ARTHUR VINÍCIUS , DE SOUSA
10-JHONNEY B. DA , OLIVEIRA
11-LUAN KELVIN SANTOS GOMES 
12-MARIA EDUARDA O, DA SILVA
13-PETTERSON M. M, SANTOS
14-ENZO GABRIEL G.DESOUSA

3-ISABELLY LEAL RABELO 
4-ANA CLARA GONÇALVES NUNES 
5-CARLOS ELIONAI P. DA SILVA
6-DANIELY BATISTA ALVES
7-ANA VITÓRIA SILVA SOUZA 
8-ANGRESSIA VITÓRIA R. ROMÃO
9-HÁVILA SHOFIA R. COELHO
10-JHEINA DE O. BARROS 
11-JOSÉ DE A. FERREIRA
13-KAELLY M.DA CONCEIÇÃO
14-MARIA EDUARDA DA SILVA 

 OBMEP MIRIM 2     4º  E 5º ANO

OBMEP MIRIM 1      2º E 3º ANO 

ACONTECEU
NA CARMELO 

Escolha do livro

ENFRETAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

NUCA

VISÃO 
PANORÂMICA
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     Aprendizagem significativa

podemos considerar que a
aprendizagem significativa se dá
com a atribuição de significado a
um novo conhecimento a partir da
relação dele com os conhecimentos
prévios do estudante. Dessa forma
nossos educadores apostam em
conhecimentos relevantes e 
 específicos  que serve como base
para fixação de novos
conhecimentos.

o nosso mundo moderno está
permeado de mudanças rápidas
que exigem que os educandos
da atualidade possuam certas
características inerentes ao
mundo em que estamos
vivendo, portanto, é importante
que o docente  encontra várias
alternativas para que o
processo de ensino resulte em
aprendizagem.

A aula hoje foi assim: em língua portuguesa leitura e
escrita de nomes próprios contidos nós santinho.
Em matemática leitura e escrita de números. Uma
forma de aprender se divertindo. Os alunos amaram
e a  aprendizagem foi significativa.

O uso dos "santinhos" no ensino

Multiplição e Divisão 
Materiais : copos descartáveis e
macarrão .

TEXTO DO SEU PARÁGRAFO



T

I  MPRESSÕES DA 
 

ARMELO
           

Na semana do trânsito foram realizadas atividades para conscientizar
os alunos do 2º ano, sobre a importância de respeitar as sinalizações de
trânsito. Durante toda o período foi desenvolvido roda de leitura,
ilustração de placas de trânsito e práticas de segurança no entorno da
escola.

Prof.ª Ana Claudia 2º ano

C
Na alfabetização, por meio das atividades lúdicas a criança joga e se diverte. Ela também age, sente, pensa,
aprende e desenvolve-se. Os jogos podem ser considerados tarefas do dia a dia na alfabetização, basta que o
professor escolha o jogo indicado para passar o conteúdo do dia. Com esta proposta as professoras do 3º ano
da escola Carmelo Mendes optarem por um recurso divertido e eficaz para a construção da aprendizagem
mudando a rotina da classe e despertando o interesse dos alunos.

“PASSA OU REPASSA, JOGANDO  BOLICHE  
COM AS QUATRO OPERAÇÕES”

| SETEMBRO  DE 2022

| NÚMERO II
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Atividade  desenvolvida pela Professora
Francirene e os alunos do 3 ano B,   com o
objetivo de   trabalhar as quatro operações
garantindo a consolidação do aprendizado e o
trabalho em equipe. 

JOGO DA MEMÓRIA DE INDUMENTÁRIAS RELIGIOSAS

Com o objetivo de  Associar, encontrar e identificar de forma
lúdica imagens idênticas, reconhecendo nelas as diferentes
Indumentárias Religiosas estudadas no período, a
professora Ingrid  proporcionou aos discentes um trabalho
de forma individual e coletiva, com o objetivo de garantir o
desenvolvimento da memória visual rápida (memória
fotográfica), para  aperfeiçoar o raciocínio, a concentração,
a autonomia e também a competitividade saudável entre os
pares.

GINCANA DOS PICOLÉS DE PALAVRAS.
Para estimular a
consciência silábica e
fonológica dos alunos de
maneira prazerosa, foi
elaborada pela professora
uma atividade em que  as
crianças percebem como
cada sílaba é importante
na composição de escrita
das palavras, treinando
com os picolés silábicos,
também o uso de sílabas
complexas.

DE APRENDIZAGEM

Profª.  Ingrid Sampaio Sousa
Formação: Pedagogia

Profª.  Francirene  Salustriano 
Formação: Pedagogia 
especialização: Neuropsicopedagogia

Os alunos da escola Carmelo Mendes da Silva do 4º ano fazem o
acompanhamento do laboratório de aprendizagem  de diferentes
manejos agrícolas do plantio do MILHO E CAPIM AÇÚ desenvolvido
pelos alunos do curso de Agronomia do 6º  período da UNIFESPA 
 proporcionando aos alunos  aprendizado sobre a conservação do solo
de maneira sustentável. 

Prof.º Carlos Alberto
Formação: Pedagogia
Especialização :  Gestão 
Escolar

PARCERIA UNIFESPA/CARMELO

Precisamos mudar o nosso comportamento no trânsito para
PRESERVARMOS A VIDA e isso implica no compromisso de sermos
pessoas melhores.

Ana Cláudia dos Santos
Formação: Pedagogia
Especialização: Gestão Escolar                                         
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AVALIAÇÕES DO 
3º BIMESTREC
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 A avaliação consiste em verificar o
que o aluno aprendeu, se os
objetivos propostos foram atingidos
e se o programa foi conduzido de
forma adequada. Ela deve servir
para direcionar os professores na
busca de abordagens que
contemplem métodos didáticos
adequados para os componentes
curriculares, até que os objetivos
propostos sejam atingidos.

As avaliações do terceiro bimestre 
 aconteceram  dentro do período
previsto pelo calendário escolar da
rede municipal de ensino e com 
 mais de 97% dos alunos
matriculados na escola, salvo alguns
casos amparados pela legislação
educacional. Os pais foram
mobilizados para acompanhar as
revisões dos conteúdos e se
preocuparam com a presença do
aluno nos dias previstos da
realização das avaliações.

O circuito científico da educação pública é
baseado na busca de ideias inovadoras e
estratégicas para questões sociais,
econômicas e ambientais de Canaã dos
Carajás, entendendo que as nossas crianças e
adolescentes através de uma educação
emancipadora são atores fundamentais para
pensar o futuro da região.  
Com desafios mensais, o circuito tem o
objetivo de desenvolver nos estudantes da
rede pública de ensino o interesse pela
ciência e pelo ensino superior, trabalhando
para propor soluções para sociedade local. 
Aconteceu neste 24 de setembro     no parque
veredas a V Etapa  de mais um     Desafio  -
Biodiversidade   &  Meio  Ambiente
(Engenharia Florestal e   Agronomia) com as 
 equipes participantes do programa.  Os
trabalhos foi  interrompido pelo temporal que
caiu sobre a cidade na tarde deste dia.
Aguardamos ansiosos a próxima etapa com a
certeza de sermos mais que vencedores.  
#EQUIPELIONS

#EQUIPELIONS
#EQUIPEGUERREIRA
#SOMOSFERAS

Mesmo sem terminar
todas as etapas proposta,
a diversão foi garantida
com um banho de chuva.
Que venham mais
aventuras!

#EQUIPELIONS
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A nossa  secretaria escolar tem sido a responsável direta pelo administrativo da escola
revestindo-se de indiscutível importância para o melhor funcionamento da unidade. A ela
compete a organização e preservação de toda a documentação de forma escrita ou
digitalizada. A amplitude de suas funções, a coloca em relação direta e permanente com
diferentes áreas de atuação da Unidade Educativa, exigindo sua interação com todos os
envolvidos, no trabalho escolar.
Uma boa organização tem sido distinta na
secretaria da Carmelo Mendes que por meio da
Secretária Wérica Lacerda tem orientado  ao
grupo sobre o que deve fazer, como fazer,
quando fazer e porque fazer.  Nesse sentido, em
nome da Comunidade Escolar parabenizamos a
todas servidoras da secretaria da escola pelo
atendimento de excelência a todos que dela
precisa.

Luciana Leal
Ag. administrativo

Wádila de Souza
Ag. administrativo
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A secretaria escolar é o suporte fundamental para o bom andamento da escola. É através de seus relatórios,
dos seus registros, de sua história e organização que a escola poderá respaldar o seu Projeto Político
Pedagógico.

Wérica Lacerda
Secretária Escolar

Meire Pereira
Ag. administrativo

Ângela Márcia
Ag. administrativo

Cristiane Martins
Ag. administrativo

SECRETARIA
 ESCOLAR

ATENDIMENTO

 DE EXCELÊNCIA
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A escola Carmelo Mendes inaugura o projeto piloto Escuta da
Comunidade em  parceria com a Usina da Paz com o objetivo de
democratizar o acesso aos cursos ofertados a comunidade
escolar.  Participaram da primeira reunião o  Diretor Herick Bruno
de Carvalho e o Comandante da Policia Militar em Canaã dos
Carajás, Tenente Rafael Guimaraes   que apresentaram a proposta
à comunidade e ouviram as demandas com o propósito de atender
as necessidades da comunidade.

Cada vez mais surge o modelo de parceria entre escolas e
empresas, resultando em programas que beneficiam tanto os
estudantes que buscam colocação no mercado, quanto
profissionais que têm a oportunidade de se aperfeiçoar.

A principal finalidade do planejamento escolar é
conseguir, por meio de um plano de ação, que deverá
ser desenvolvido levando em consideração toda a
realidade escolar, elaborar um guia que direcionará o
que todos dentro da escola farão.

PLANEJAMENTO ESCOLAR

                                                                                                          
As reuniões da equipe gestora composta pelos
coordenadores pedagógicos, orientadores ,  secretária
escolar e diretores acontece semanalmente nas  segundas
feira, afim de, avaliar os trabalhos da semana anterior e
alinhar os próximos passos a serem seguidos. Nesta reunião
tomam-se as decisões democraticamente, assim como as
estratégias de acompanhamento das ações e a realização
das adequações quando necessário.                      
 

DE MÃOS DADAS

PARA ASSEGURAR DIREITOS

O planejamento 
escolar é um 
projeto que serve 
para nortear e 
delimitar o que 
será feito durante 
o ano, por todos 
os integrantes da 
escola: 
professores, 
coordenadores e 
alunos. 

FORTALECENDO A 
CIDADANIA
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Em 1822 em 7 de setembro às
margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro l
Proclamou a Independência do Brasil,
assim nos conta a história.
Por meio da independência, o Brasil
deixou de ser colônia Portuguesa e
passou a ser uma nação
independente. Com este evento o país
organizou-se como monarquia que
tinha Dom Pedro l como imperador.
Em 2022 celebramos o Bicentenário
da Independência do Brasil, 200 anos
que se passaram de um processo
histórico da separação entre Brasil e
Portugal.

E na Carmelo Mendes Dom Pedro I já deu o Grito de Indepêndência!

“Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil.”

Quando a 
didática

 é um 
espetáculo.

Coordenação Pedagógica: 
Élida Mota e  Meyre 
Marques

Professores

Ana Lice  Ferreira 
Ingrid  Sampaio
Leandro  Rui 
Eliane Mesquita
Ana Claudia dos Santos
Meiriciane Darc
Bethânia Tavares
Francisca Martins

20

0 ANOSSEMANASEMANASEMANA

   DA PÁTRIADA PÁTRIADA PÁTRIA
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E na Carmelo Mendes Dom Pedro I já deu o Grito de Indepêndência!

E teve teatro,
poesia, música,
coreografia e
muita, muita
diversão para
consolidar o
aprendizado dos
alunos!!

Coordenação Pedagógica: 
Élida Mota e Meyre 
Marques

Professores:

 Marion Kelly  Coelho 
João Batista  Neto 
Carlos Alberto Vieira 
Valder  Nogueira 
Icleia Santos
Daiane Rodrigues
Maria Irene Gonçalves
Sélia Maria Dias
Maria Edilene Taurino
Carme Lucia Costa

SEMANASEMANASEMANA

   DA PÁTRIADA PÁTRIADA PÁTRIA



T

I  MPRESSÕES DA 
 

ARMELO
           

| SETEMBRO  DE 2022

| NÚMERO II

C
SCM

#escola

viva

(94) 99230-5233

carmelomendes2015@gmail.com

20

0 ANOS

TEXTO DO SEU PARÁGRAFO

O tradicional Desfile
Cívico da Independência
do Brasil, realizado em
todo o país, chega a um
importante marco: o
bicentenário do ato de
Dom Pedro I em 7 de
setembro de 1822. Na 
 quarta-feira, em Canaã
dos Carajás, a Secretaria
Municipal de Educação
coordenou o desfile, que
teve início às 17h. Todas
as escolas do Município
participaram do evento
com participação dos
alunos que foram como
foco principal. A Carmelo
Mendes arrasou  com
alinhamento e
participação dos alunos e
servidores.

Canaã realiza desfile cívico pelos 200 anos da 
Independência do Brasil e nossa Escola dá 

show na participação.

eles deram um  show!

E teve teatro,
poesia, música,
coreografia e
muita, muita
diversão para
consolidar o
aprendizado dos
alunos!!

Coordenação Pedagógica: 
Élida Mota e Meyre 
Marques

Professores:

 Marion Kelly  Coelho 
João Batista  Neto 
Carlos Alberto Vieira 
Valder  Nogueira 
Icleia Santos
Daiane Rodrigues
Maria Irene Gonçalves
Sélia Maria Dias
Maria Edilene Taurino
Carme Lucia Costa

SEMANA DA PÁTRIASEMANA DA PÁTRIASEMANA DA PÁTRIA

Em 1822 em 7 de setembro às margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro l
Proclamou a Independência do Brasil, assim nos conta a história. Por
meio da independência, o Brasil deixou de ser colônia Portuguesa e
passou a ser uma nação independente. Com este evento o país
organizou-se como monarquia que tinha Dom Pedro l como imperador.
Em 2022 celebramos o Bicentenário da Independência do Brasil, 200
anos que se passaram de um processo histórico da separação entre
Brasil e Portugal.

O mais importante é pensar que, historicamente, o Brasil conhece há pouco tempo a democracia,
ou seja, a participação popular, em que todo mundo é considerado cidadão na política. Valorizar
nossa tradição de democracia é fundamental, assim como entender que a gente demorou para
construir isso e que, assim, tem que dar muito valor.

SEMANASEMANASEMANA

   DA PÁTRIADA PÁTRIADA PÁTRIA
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UMA ÁRVORE PARA CHAMAR DE SUA

Todo mundo tem uma árvore para chamar de sua. Aquela árvore do quintal,
aquela de frente de casa, aquela lá do sítio ou da roça que usamos para subir,
que sentamos embaixo para conversar e as vezes atamos uma rede para
descansar. 
A minha árvore era uma ingazeira, que dá o fruto ingá, que tinha no sítio do
meu pai, em Santo Antônio do Tauá. Nela a gente subia, brincava embaixo,
sentava para conversar e, às vezes, até dormia. Lembro-me de outras árvores
que lá tinham, laranjeira, limoeiro, mamoeiro, tinham vários pés de café, que
eu achava lindo. Todas elas nos oferecendo o que tinham de melhor, os
frutos e suas sombras.
Sempre quis ter uma casa na árvore. Nunca tive! Mas minhas lembranças
com as árvores são tão maravilhosas como se tivesse mais do que uma casa,
tive abrigo, sombra, alimentos e muito mais em uma árvore. 
Me dói o coração quando vejo uma árvore sendo cortada. Árvore é vida!
Árvore é viva! Elas nos oferecem tantas coisas boas que não consigo
entender como alguém tem coragem de cortá-la. Já vi árvore ser cortada na
frente de uma casa para ser feita calçada, mas a sombra que ela produzia
também se foi. Já vi árvores sendo cortadas por medo de raios, mas os frutos
que elas davam não vão mais cair ali. 
Precisamos proteger as nossas árvores. Não somente aquela que temos um
carinho, mas todos precisam de nossa proteção. O desmatamento está
avançando de uma forma desumana e isto acarretará em desastres
inimagináveis. Pense você, se uma árvore gera sombra, frutos, proteção para
nós, imagina o que milhares delas podem fazer. Agora imagina todas elas
sendo cortadas de uma só vez! Imagina o que estamos perdendo. As árvores
são responsáveis por capturarem o gás carbônico da atmosfera e produzir
gás oxigênio. Não podemos dizer que elas são o “pulmão do mundo” porque o
tanto que elas fabricam de gás oxigênio, elas consomem também. Mas elas
nos ajudam com o clima, pois elas melhoram a umidade do ar devido a sua
evapotranspiração, que é a evaporação e transpiração da água. Servem de
abrigo para a grande diversidade de seres vivos, bem como alimentação para
eles e demais animais da floresta. Ajudam a evitar a erosão do solo em
regiões montanhosas e amenizam a temperatura com o fornecimento de
sombras nos locais urbanos, como os centros das cidades.
Diretamente para nós, os seres humanos, as árvores fornecem madeira e
celulose, matérias-primas para a fabricação de móveis e papel, que usamos
no nosso dia-a-dia. Algumas são usadas na bioprospecção. Você sabe o que
é isso? é a exploração de fontes naturais informações bioquímicas e
genéticas que podem ser desenvolvidas em produtos comercialmente
valiosos para a agricultura, cosméticos, indústrias farmacêuticas, entre
outros. Também conhecemos como desenvolvimento sustentável, ou a Bio
sustentabilidade, pois essa forma de utilização das árvores e de seus
componentes contribuem para manter a floresta em pé, assim, reduzir o
desmatamento e aumentar a proteção de nossas árvores. 
Com tantos benefícios e importância que nossas árvores e florestas
apresentam, como o ser humano ainda tem coragem de desmatar tanto?
Poluir tanto? Destruir algo que só nos faz bem? Como pode isso? Vamos lutar
para proteger o nosso bem mais valioso e mais importante para nossa
sobrevivência, as árvores. Com isso, protegemos também os animais e os
nossos rios e lagos. Vamos nos conscientizar que a floresta em pé nos
oferece muito mais do que um solo sem vegetação. Vamos começar
protegendo as árvores de nossa rua, da nossa cidade, do sítio, da roça,
terrenos, etc. 
E você? Qual a árvore que você chama de sua?

Lígia Cristine Gonçalves Pontes
Professora de Ciências
Bióloga
Mestre em Agronomia
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Dia da Árvore, 21 de setembro, foi 
comemorado na escola  Carmelo 
Mendes da Silva com diversas 
atividades realizadas dentro e fora da 
sala de aula. Palestras, visitas, 
exposições de trabalhos sobre o tema e 
atividades relacionadas fizeram parte 
das ações.
Alunos do Projeto Conexão Ciência & 
Sociedade fizeram o  plantio de uma 
muda de "Pau Preto" em frente a 
escola.

A Árvore é uma das mais 
importante riqueza natural 
que possuímos.

O Dia da Árvore é
comemorado no
Brasil em 21 de
setembro para
conscientizar a a
população a
preservar esse
bem tão valioso.

    Dia da 

Árvore 



T

Um longo caminho já foi percorrido, espaços já foram conquistados, mas se o dia 20 de Novembro
ainda continua sendo um dia alusivo ao "dia da consciência negra", isso nos aponta que a caminhada
não chegou ao fim, que infelizmente, espaços ainda encontram-se vazios de representatividade
negra.
Historicamente foi construída uma desigualdade racial, e somente pelo mesmo processo -
construção - vamos (des) construí-la. 
No ambiente escolar mais do que uma rica oportunidade, temos os instrumentos indispensáveis
para alterar o que está posto historicamente. É possível reposicionar nossos alunos de vítimas da
discriminação para agentes transformadores desses e outros tipos de preconceito.
É preciso DIARIAMENTE tirar dos nossos olhos essa lente imposta no passado, é preciso enxergar
essa 'consciência negra' em atitudes e posturas no tempo presente. É urgente olhar para esse
sujeito em formação e construir uma história diferente. Se eles estão todos os dias em diferentes
espaços, por que pensar neles com maior atenção apenas no dia 20 de Novembro?
O psicoterapeuta Ricardo Franklin Ferreira escreveu o livro Afrodescendente: identidade em
construção, ele afirma que: "antes mesmo de se pensar em mudanças sociopolíticas é necessário
algo anterior, como a busca da autoestima ou de uma identidade positiva para o próprio exercício da
cidadania".                                               
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#REPRESENTATIVIDADE 
ÉTODODIA

É nesse processo de construção da autoestima para o
exercício da cidadania que esta Instituição se propõe refletir,
agir e interagir com esses alunos que, não só tem um
caminho percorrido, eles  são os protagonistas de uma
história que pode e deve ser reescrita todos os dias, por
isso, trazer essa discussão para o cenário escolar não
precisa ser necessariamente no 'dia D' em Novembro. A
urgência do assunto pode ser pensada hoje. A ação deles de
permanecer caminhando é AGORA.

A proposta da escola Carmelo é realizar um trabalho contínuo em torno dessa temática,
começando as ações nesse mês de Outubro com rodas de conversa, realização de
palestras, oficinas direcionadas para o mercado de trabalho, formação de um grupo
representativo, envolvendo principalmente - mas não unicamente - os alunos negros,
busca ativa das famílias desses alunos para fortalecimento da parceria necessária com a
comunidade escolar. Pensar no dia da consciência negra é vivê-lo diariamente,
respeitando e celebrando os processos de construção da identidade. Esse é o nosso
compromisso como Instituição de ensino e aprendizagem.

O BRADO DA LUTA PELOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Por Patricia LIma

 #REPRESENTATIVIDADÉTODODIASIM!


