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7 de Setembro: desfile que marca
comemoração do bicentenário do
Brasil. Graças ao compromisso,
trabalho em equipe e melhoria
contínua, essas são algumas
chaves para se conquistar a
excelência e qualidade na
educação dos nossos educandos! 
 Foi tudo lindo!

Professora: Luciana Cursino
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Palestra da campanha
Setembro Amarelo prevenção
ao suicídio. Para
conscientização sobre a
importância em estar atento a
vida de cada um, foi excelente.
Quero aqui agradecer a
psicóloga Maria Antonilda Baia
Furtado e a Cleo Carvalho
Busca Ativa Territórios em
Redes pela sua contribuição
com a comunidade escolar da
EMEB. Luís Carlos Prestes.
Nosso muito obrigada!

Maria Lucia 

A EMEB Luis carlos Prestes, com a
parceria da Secretaria de Saúde,
promoveu  no dia 13 de Setembro, uma
palestra socioeducativa, tendo como
tema a prevenção da gravidez na
adolescência. Com a enfermeira
Aldenira Botelho Alencar, essa ação
buscou alertar sobre os riscos e
consequências de uma gravidez na
adolescência, a exemplo da evasão
escolar e perigos à saúde materna.

Palestra



 A educação inclusiva tem se destacado, ganhando espaço por meio das políticas
públicas, tornando-se assim de grande importância para garantir que os alunos
com deficiência/ transtornos globais/ altas habilidades e ou superdotação sejam
incluídos de forma efetiva, pois cada dia precisamos refletir sobre esses alunos e
como a escola poderá acolhê-los para que se mantenham na escola sentindo-se
parte dela. A presença do professor da sala de recursos é muito importante, pois 
 o mesmo está ao lado do aluno com necessidades especiais e acompanhando o
trabalho que o professor regente realiza com sua turma,    inclusive com a ajuda
dos colegas que se tornam solidários com esses alunos e se propõem em ajudar
sempre que preciso. Esse trabalho em parceria com o professor da classe faz com
que esses alunos sintam-se integrados e as crianças que não apresentam
deficiências ajudam os colegas sem discriminação nenhuma por parte deles, pois
se sentem iguais, e, na verdade eles são iguais.
 Portanto é preciso fazer com que a Educação Especial torne-se inclusiva,
formando adultos capazes de viverem por seus próprios esforços. 

Professor Damião Viana
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COM-VIDA EM AÇÃO
Com o intuito de consolidar
a conscientização ambiental
a COM-VIDA da EMEB. Luís
Carlos Prestes desenvolveu
a ação de preservação do
jardim.
Após as palestras em sala
aula a equipe produziu e
colocou no gramado as
placas de aviso. 

Professsor: Jezildo Monteiro

COM-VIDA EM AÇÃO

MENTE EM MOVIMENTO
 O projeto tem como objetivo mostrar a
importância de ensinar jogos de damas e
difundir aos participantes as regras
oficiais de jogá-los.
Pretende, por fim, desenvolver a
capacidade de concentração, raciocínio,
previsão de ações, tomada de decisões,
criatividade, iniciativa, solidariedade e
cooperação. 

Professor: Jezildo Monteiro



Contação de história  
A leitura é uma fonte inesgotável de
prazer, mas, por incrível que pareça,

a quase totalidade não sente esta
sede.Carlos Drummond de Andrade.

A leitura de todos os bons
livros é uma conversação

com as mais honestas
pessoas dos séculos

passados.
René Descartes

A leitura
engrandece a

alma.
Voltaire

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

As histórias infantis são
instrumentos formidáveis
de incentivo à imaginação

das crianças. Além da
imaginação, o raciocínio, a
criatividade, a oralidade e

o senso de coletividade
também são estimulados! 

Mediadoras de leitura :
Elenilde Pereira e 

Raylene Silva

https://domainpublic.files.wordpress.com/2022/03/03-o-guardiao-dos-livros-miolo.pdf


HORTA 

Horta na Escola

Projeto implantado pela UNIFESPA em parceria com a
Secretaria
Municipal de Educação de Canaã dos Carajás – SEMED

Nesta sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022 no
período da manhã, foi
realizada pela UNIFESPA - Universidade Federal do Sul
e Sudeste do Pará a
entrega da horta da EMEB Luís Carlos Prestes
localizada na Agrovila Nova
Jerusalém, zona rural do município de Canaã dos
Carajás – PA. A cerimônia
de entrega da horta contou com a presença da
secretária municipal de
Educação Roselma da Silva Feitosa Milani, alunos e
professores do curso de
Agronomia da UNIFESPA, alunos do 8º ano A e B da
escola Luís Carlos
Prestes juntamente com o diretor da unidade Alex
Pacheco, as coordenadoras
Maricélia e Bethania e o professor Jezildo Monteiro.
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Releitura de
Imagem da arara

azul com alunos da
Educação Infantil ao

Eja 

Produções com o
tema: Arara Azul.
Cada um de nós
pode ajudar a
combater a
extinção de
animais, mesmo
estando longe
deles!

Professor: Luciana Cursino



Concurso de Desenho e RedaçãoConcurso de Desenho e Redação
Releitura de ImagemReleitura de Imagem  

  

As obras artísticas Tarsila do Amaral o
vendedor de frutas com as ilustrações
dos alunos do Maternal.

Professora: Adylene Lima 

Reileitura de Imagem
Educação Infantil

 II Perído
Ilustração

da Obra de
Tarsila do

Amaral: Os
operários.

Professora: Kenia Gomes 



Concurso de Desenho e RedaçãoConcurso de Desenho e Redação
Releitura de ImagemReleitura de Imagem  

  
 

Releitura das obras do
pintor Vicente do Rego
Monteiro foi um pintor,
desenhista, escultor,
professor e poeta
brasileiro. Artista plástico
de renome internacional,
Rego Monteiro articulou a
primeira exposição de
arte moderna europeia da
América do Sul. 
PROFESSORA: MAGNA NEVES

Reileitura de Imagem 1º Ano 

ESCULTURA 5º ANO 

Atividade do projeto
didático, escultura com
elementos mortos da
natureza: artista Frans
Kragiberg!

PROF.LUCIANA CURSINO



Concurso de Desenho e RedaçãoConcurso de Desenho e Redação
  

fUNADMENTAL II
A EMEB. Luís Carlos Prestes, está
realizando atividades do Concurso de
Desenho e Redação com o tema: Eu  e a
Arte Moderna, envolvendo as turmas do
6º ano ao EJA. Essas atividades estão
sendo promovida com o intuito de
oferecer oportunidade para o aluno ser
capaz de mostra seu potencial e suas
criações.

Professora: Joaquina Araujo



Do dia 4 a 11 de outubro acontece na Rede
Municipal de Educacão de Canaã dos
Carajás os Jogos Estudantis na Educação
Infantil!
Entendemos que é através do brincar que a
criança forma conceitos, seleciona ideias,
percepções e se socializa cada vez mais. O
brincar é uma atividade que auxilia na
formação, socialização, desenvolvendo
habilidades psicomotoras, sociais, físicas,
afetivas, cognitivas e emocionais. Vale
ressaltar que os jogos e brincadeiras estão
sempre presentes na rotina de sala de aula
durante todo o ano letivo, no entanto
durante a semana dos jogos garantida no
calendário escolar intensificamos essa
ação. São momentos de muita interação e
diversão.
Na EMEB Luis Carlos Prestes garantimos o
que é direito dos alunos. 
                                                                        

 

JOGOS INFANTIS
EDUCAÇÃO INFANTIL



O conselho de classe é uma reunião realizada bimestralmente  entre
professores, coordenadores pedagógicos, orientadores  e diretores da escola
para analisar o desempenho dos alunos e discutir formas de melhorar o
processo de ensino e aprendizagem.
Assim, a principal competência do conselho de classe é avaliar
constantemente o processo de ensino e aprendizagem em todos os seus
níveis.

https://horario.com.br/blog/tudo-o-que-voce-precisa-saber-para-organizar-um-conselho-de-classe 

 
 

CONSELHO DE CLASSE
 3º BIMESTRE 
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Atividade com
jogos,
trabalhando com
os alunos com
dificuldade na
aprendizagem! 5⁰
ano 
PROF. Luciana.

😍

CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS
CERTIFICADOS SIMBÓLICOS EM
RECONHECIMENTO AO BOM
DESEMPENHO EM MATEMÁTICA
NA PONTUAÇÃO OBTIDA NO
RESULTADO DO 3º BIMESTRE
2022. 

PROF. JEZILDO MONTEIRO

ATIVIDADE
DIFERENCIADA



Dia da árvore
Comemorar o Dia da Árvore
aproveitando para
despertar a consciência
ecológica nos alunos; 
 Mostrando a importância
das árvores para o planeta;
Sensibilizando os mesmos
quanto aos benefícios da
árvore no dia a dia de todos
os seres vivos.
Promover o cuidado com o
meio ambiente.
Atividade desenvolvida da
Educação Infantil ao Eja. 

 



escola.luisprestes@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

AULA DE REFORÇO

As professoras, Cicera Rodrigues, Luciana Cursino e
Orminda Andrade, estão fazendo um trabalho
magnífico com os alunos que ainda não desenvolveram
as habilidades de leitura e escrita. Esse é um trabalho
voluntário feito com muita amor e dedicação com
propósito de oferecer nessa época tão desafiadora, o
que temos de melhor.
A EMEB. Luís Carlos Prestes parabeniza e agradece o
compromisso de vocês com nossos alunos!
#Amor pela Educação.

Prof.Cicera Rodrigues
6º e 7º Ano

 

Prof. Luciana Cursino
5º Ano

 

Prof. Orminda Andrade
4º ano

 



Reunião de Pais - parceria Família e Escola 
3⁰ Bimestre.
A Reunião de pais tem o intuito de aproximar os
pais do ambiente escolar, pois sabemos que a
participação da família na vida escolar da criança
é primordial para o seu desenvolvimento. 
Esse é um momento de troca de experiências e
enriquecimento para ambos os lados. Os pais
conhecem melhor a proposta pedagógica, os
professores e outros profissionais que
acompanharão a criança durante o ano. Por sua
vez, a escola pode se informar melhor sobre a
criança e sua família, e assim poderá
acompanha-la da melhor forma. 
É importante ressaltar que a participação dos
pais em todas as reuniões do ano é fundamental
para o sucesso da vida escolar do filho, além de
fazer com que a criança sinta-se valorizada ao
ver os pais participando dos encontros. 



escola.luisprestes@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br

INFORMATIVOS INFORMATIVOS 


