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O ambiente escolar deve ser organizado com o objetivo de oferecer um lugar acolhedor e prazeroso para o
aluno em todas as fases, desde os primeiros anos da Educação Infantil até o final do Ensino Médio. Segundo
Terezinha Azevedo,  graduada em Filosofia e doutora em Educação, "A escola é uma das nossas moradas e
deve ser preservada para acolher bem os alunos, no presente e futuro".
Nessa perspectiva a Gestão da Escola Carmelo Mendes, em parceria com a Secretaria de Educação Municipal
(SEMED), têm buscado ofertar uma educação e espaços de qualidade para o ensino aprendizagem dos
nossos alunos. A revitalização da área externa é um passo fundamental, mas não o único, para alcançarmos
todas as melhorias que nossos alunos merecem. Por isso, nosso muito obrigada a nossa Secretária de
Educação, Roselma Milani que à frente da Secretaria de Educação tem nos possibilitado sonhar grande e
realizar mudanças significativas no ambiente escolar da Carmelo. Em nome dos nossos alunos e toda
comunidade escolar, gratidão!

Escola Carmelo Mendes
O ambiente escolar
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EM PAUTA

Dia do Professor
15 de outubro

Anivérsario de Canaã
05 de outubro

Dia das Crianças
12  de outubro

Laboratório de
informática

Outubro Rosa

SAMACC

FLACC

Conexão 
Ciência & sociedade

Aula de Campo

JOESCC

(94) 99103 1239

Consciência negra
20 de novembro
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Não se trata APENAS de empatia. Imaginar-
se no lugar do outro, não é o mesmo que
sentir ou compadecer do outro. As frases do
tipo: "a coisa tá preta" ao referir-se a uma
situação ruim, aponta para um discurso
empático, por vezes com preconceito
camuflado e  não necessariamente o negro
se auto definindo como "situação ruim".
Percebem a diferença?

Mendes
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"A FALA 
precisa de
 ESCUTA

 para 
virar 

DIÁLOGO"

É sobre isso que propomos pensar, discutir, refletir e
sobretudo se posicionar: lugar de fala de quem é, e
não de quem discursa sobre quem é. Permitir nossos
alunos, declarados negros, a falarem o que sentem,
como sentem por serem quem são: negros. É a
Carmelo Mendes dando a vez e a voz a quem tem
muito a falar.
Para os defensores do conceito, o lugar de fala tem
como objetivo oferecer visibilidade a grupos
minoritários ou pessoas cujas ideias foram
desprezadas durante muito tempo.

"Lugar de fala não é impedir alguém de
falar,  é dizer que a outra precisa falar".

Djamila  Ribeiro

(94) 99103 1239

CONSCIÊNCIA       
NEGRA

20 DE NOVEMBRO
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Canaã do nosso povo
E de muita migrações
è Canaã dos Carajás de muitos corações.

É no vale de seus bairros
É no vale de seu subsolo
É a vale do progresso
Canaã dos Carajás, em parceria tu és um 
sucesso,

É a cidade dos princípios
Legislando e cuidando
De todos os seu municípios

No vale de montanhas
e no encanto de tua beleza
é a Canaã de nossos sonhos
de encontro com sua riqueza
de encontro com tuas minas
é o encontro com o progresso
é a parceria em forma de sucesso. 
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O Município de Canaã dos Carajás nasceu a partir da criação de um assentamento agrícola no Estado
do Pará. A escolha do nome é resultado da grande quantidade de evangélicos que moravam na cidade.
O nome “Canaã” tem origem histórica e corresponde ao atual Estado de Israel, no Oriente Médio. 
A região é conhecida mundialmente pelas minas de ouro, ferro e manganês. Anteriormente à
colonização, esse território era povoado pelos povos Karajá e Kaiapó.
Canaã dos Carajás, cidade acolhedora, pessoas de vários lugares vêm à trabalho e acabam se
apaixonando pela calmaria, qualidade de vida aqui encontrada. Parabenizamos nossa linda cidade,
lugar que o nosso coração escolheu para chamar de "nossa terra"

Canaã dos Carajás inova na celebração dos 28 anos de
emancipação política do município

A comemoração, aconteceu em  5 de outubro, e contou com apresentação de
saltos de paraquedas, com ponto de descida na área de shows da Feira de
Negócios de Canaã - Fenecan, e participação da população.

É dos brilho do Pará
onde há muita organização
é a Canaã de nossas vidas
é a cidade do nosso coração

Canaã é a nossa terra
é a transformação, é uma realidade
tu és uma estrela que brilha, em todas as cidades
há no vale de nossos sonhos
a cidade de oportunidade e do empreendimento

Canaã igual a ti não há e não se faz
é amor declarado a Canaã dos Carajás.

  PROFESSOR  JOÃO BATISTA NETO HOMENAGEIA  NOSSA CIDADE COM UM LINDO POEMA

João Batista da Silva Neto
Pedagogo
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As crianças são atores sociais, cidadãos e
sujeitos de direitos, dentre eles o de brincar,
previsto no Artigo 31 da Convenção dos Direitos
da Criança e do Adolescente, de 1989, e no
Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990.
Nós da Escola Carmelo Mendes, escolhemos o
dia das crianças para, com mais ênfase, fazer
valer esse direito que é delas!
Foi um dia diferente, com muita diversão,
lanchinhos do sabor que eles gostam,
gargalhadas garantidas!
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12 de outubro
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Acreditamos que nossas
crianças são protagonistas na
construção de  um mundo
melhor que todos desejamos.
Tratá-las com respeito e
carinho é o nosso dever.
Parabenizamos todas os
professores da Carmelo
Mendes que contribuíram
para que o dia 12 de outubro
não fosse apenas um dia
comum, mas ficasse gravado
em suas memórias como O
DIA DAS CRIANÇAS!

(94) 99103 1239
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Dia do Professor
15 de outubro
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Formação para além do cognitivo. Seria essa uma tentativa
de conceituar  amplamente o alcance de um professor na
vida dos alunos. Mas, na prática, é difícil mensurar a
mudança que este profissional causa em suas vidas. Além da
responsabilidade de ensinar crianças, jovens e adultos
dentro da sala de aula, eles também fazem parte da
formação ética e cidadã dos alunos. Ou seja, estes
educadores compartilham conhecimentos que são capazes
de impactar os rumos da sociedade de forma significativa.
Agradecemos o gesto de carinho da SEMED, ao entregar uma
lembrança que simboliza o reconhecimento desse
profissional.
Cumprimentamos cada educador que faz parte da equipe
Carmelo Mendes, vocês são os responsáveis direto pelo
plantio de sonhos grandes e reais no coração de cada aluno,
pois no processo de educar há marcas que se tornam um
divisor de águas por toda a vida dos nossos alunos. Nosso
reconhecimento e gratidão.

O mês de Outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações
afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.  O
objetivo da palestra  é compartilhar informações sobre o câncer de mama 
 promovendo a conscientização sobre a doença, proporcionando maiores  orientaçoes  
aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade. Contamos
com você mulher 
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Vivemos num mundo globalizado, onde o acesso às
mais diversas informações ocorrem numa velocidade
inimaginável, mas o acesso à essa máquina ainda
não é uma realidade para TODOS, as diferenças
socioeconômicas ainda são um gargalo que impedem
os menos favorecidos a acessar com a mesma
facilidade esses meios de comunicação. Ao trazer
esses instrumentos para dentro do ambiente escolar,
minimizamos essas lacunas na vida dos nossos
alunos e oportunizamos aos mesmos mais uma
ferramenta de interação e aprendizado. 
É com muita alegria, gratidão que hoje podemos
ofertar aos alunos da Carmelo Mendes um
laboratório de informática.
Agradecemos aos nossos grandes parceiros,
secretária Roselma Milani e Lázaro Cardoso, que
com tanta dedicação tornou possível esse projeto
que a Gestão Escolar da Carmelo tanto desejava. Em
nome da nossa Comunidade Escolar, reiteramos
nossos votos de estima e admiração!
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Laboratório de Informática
Ferramenta de interação e aprendizado.
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A autoavaliação é um processo necessário para medir
pontos positivos e pontos à melhorar em tudo que nos
dispomos à fazer. Na educação não poderia ser diferente. É
preciso avaliar as estratégias, recursos utilizados e
sobretudo, o resultado de todos os esforços dos agentes
envolvidos. O Município de Canaã dos Carajás realiza essa
ação de autoavaliação por meio da SAMACC (Sistema de
Avaliação Municipal da Aprendizagem de Canaã dos
Carajás), essa prova é realizada por alunos do 1° ao 9° ano
do Ensino Fundamental. Além de saber sobre o
aprendizado dos alunos, olha só a importância da
SAMACC:

 Verifica a qualidade da educação básica da rede
municipal de ensino;

 Tem o objetivo de melhorar a qualidade do ensino por
intermédio da produção de dados;

 Possibilitam a compreensão dos fatores que influenciam
o desempenho dos educandos;

 contribuem para o desenvolvimento do ensino e da
aprendizagem no sistema municipal de educação.

A meta é que Nenhum aluno fique de fora
A escola Carmelo Mendes segue firme nessa meta que deve
ser concluída até o dia 11 de Novembro de 2022.

Mendes

SAMACC
Sistema de Avaliação Municipal da Aprendizagem de Canaã dos Carajás

SAMACC #NENHUM ALUNO DE FORA
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Aula prática de ciências ao ar livre com os alunos das professoras Ingrid,  Francilene, Ana Lice e  Marion Kelly
dos 3º ano da escola, foram com os alunos visitar o Bosque Gonzaguinha, para conhecer melhor o habitat dos
animais comuns à região, identificando suas características sobre o modo de vida (o que comem, como se
reproduzem, como se deslocam etc.). Esta atividade educacional prática, ampliou  o  conhecimento    que  a
criança  tem do  mundo  natural  e  animal, Foi oportunizado o desenvolvimento  da  curiosidade e da
capacitação de  observação, levando os alunos a uma  aprendizagem  significativa,  abrangendo  uma gama
mais ampla de  conhecimentos científicos, de forma  interdisciplinar e prazerosa. 

A atividade Proporcionou,  o 
 desenvolvimento  de  sentimentos 
 positivos  em  relação  aos  animais
(respeito,  proteção); contribuiu  para  o 
 desenvolvimento  da  linguagem  e 
 memória; oportunizou o  contato  com 
 alguns  animais até então desconhecidos
pessoalmente pelos alunos; desenvolveu
noções  de respeito ao habitat dos bichos
(fazendo silêncio para não incomodá-los,
preservando, não jogando lixo nem os
alimentando) a  habilidade  de  observação.

 Estimulou  a  fantasia,  a  imaginação  e  a  afetividade, ao  cuidado  com  as 
 plantas, e por fim, tornou possível aos alunos experimentarem momentos de
descontração extraclasse e aprendizado de comportamento fora da escola.

Aula de Campo como 
Mecanismo Facilitador

 do Ensino Aprendizagem 
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Hoje eles perguntaram: "Tia que dia vamos brincar no

parquinho?" E a resposta a essa pergunta foi "daqui a

uma semana..."

Revitalização do nosso parque! 

A diversão será garantida!!!

Obrigada SEMED pela tempestividade em atender

demandas tão significativas para nossos alunos e

comunidade escolar.

A cada encontro um novo desafio é proposto aos alunos, e
eles se empenham para alcançar uma boa pontuação.
Parceria entre a UNIFESSPA (Universidade Federal do Sul
e Sudeste do Pará) e escolas municipais. O público alvo
são os alunos do 9° ano. A escola Carmelo Mendes
marcando sempre presença! Nossos alunos arrasam!

A preservação da arara-azul foi tema
de um estudo realizado durante três
anos em Canaã dos Carajás, no
sudeste do Pará. O estudo foi
coordenado pela Universidade
Estadual Paulista, com apoio do
Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio).
E nossos alunos mais uma vez,  foram
desafiados a desenhar a Arara-azul,
concorrendo com todas as escolas do
Município para escolha do melhor
desenho. Eles se engajaram nessa
missão! Esses artistas não temem "por
a mão na massa". Foi um sucesso de
criatividade.

DIVERSÃO GARANTIDA
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ARARA AZUL
CONEXÃO CIÊNCIA&SOCIEDADE
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O

MEDALHAS

DIA DO PROFESSOR 
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Mais que entretenimento os jogos foram mais uma vertente
impactante na educação. Depois de uma pandemia que afetou
diversas áreas da vida social, voltar a "estar junto" ganhou um novo
significado, reaprendemos a importância do outro na extensão do
que podemos nos tornar, pois a ausência deste, gera um vazio de
significados e sentidos que causam doenças psicossomáticas na
humanidade. Como disse um pensador: "pessoas precisam de
pessoas". E nesse contexto de (re)tornar  para uma "vida normal",
apesar de diferente, a educação é sem dúvida, um ambiente propício
para o resgate de hábitos saudáveis. E como negar que os jogos
representam hábitos prazerosos e cheios de uma euforia que
despertam em todos o desejo de superação? De ser o vencedor, o
campeão? E engana-se quem pensou no placar. Não se trata APENAS
desse número classificatório de ganhadores. Dessa vez, fomos todos
convocados a celebrar a maior vitória: termos a oportunidade de
(re)viver como comunidade social e escolar momentos de civilidade,
respeito, competição saudável e desejo por superar  nossos limites
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Mendes

como pessoas, e não menos importante,
como jogadores. Sim, nossos alunos, os
jogadores protagonistas que com tanto
esforço e vontade lutaram pelo melhor
placar, que óbvio, nenhum mal há. E em
respeito a toda Rede de Educação Municipal
de Canaã dos Carajás, em nome da Escola
Carmelo Mendes, cumprimentamos todos os
alunos que bravamente deram o seu melhor.
Em especial, parabenizamos os nossos
alunos que obtiveram ótimas classificações,
sobretudo, nos ensinando a magia e o
encantamento que os jogos causam no nosso
interior. Somos todos campeões!
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Segundo o Aurélio, Instituição significa: "Organização que, pública ou privada, busca resolver as
necessidades de uma sociedade ou comunidade."
Partindo desse conceito, podemos inferir que a Instituição escolar é também esse espaço que busca
resolver as necessidades da sua comunidade. Cada colaborador direta ou indiretamente faz parte desse
processo. E no dia 28 de Outubro, todos nós servidores, fomos gentilmente lembrados desse papel
importante que desempenhamos dentro da escola, com a entrega de uma linda lembrança enviada por
nossa Gestora, ilustríssima prefeita, Josemira Gadelha. Obrigada por podermos fazer parte da
construção de uma educação de qualidade em Canaã dos Carajás. A equipe da escola Carmelo Mendes, a
cumprimenta carinhosamente!

28 de outubro
Dia do servidor público

 
A Sala de Recursos Multifuncional contribui na educação das
pessoas público-alvo da educação especial e a garantia de um
sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem
discriminação e com base na igualdade de oportunidades.
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"[...] uma escola [é] inclusiva quando:
respeita as peculiaridades e/ou potencialidades de cada aluno,
organiza o trabalho pedagógico centrado na aprendizagem do
aluno, onde este é percebido com sujeito do processo e não mais
como seu objeto e o professor torna-se mais consciente de seu
compromisso político de equalizar oportunidades, na medida em
que a igualdade de oportunidades envolve, também, a construção
do conhecimento, igualmente fundamental na instrumentalização
da cidadania."                                                                BERGAMO , 2009

SRM - SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
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Esse ano a proposta do FLACC é fazer a releitura desse momento histórico tão
importante para a sociedade brasileira. Nossos alunos estudarão os escritores(as)
desse período, suas contribuições na arte, pintura, arquitetura, etc. O evento contará
com a participação de todas as escolas do Município, com participação efetiva dos
nossos alunos e professores. Assim como as outras escolas, a Carmelo Mendes terá
um stand com todas as produções feitas por nossos alunos. Contamos com a visita
dos familiares, alunos da rede privada e toda comunidade.
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A Arte Moderna é o conjunto de expressões
artísticas que surgiu na Europa no final do
século XIX e perdurou até meados do século
XX. Ela abrange especialmente a arquitetura,
a escultura, a literatura e a pintura.
No Brasil, essa corrente artística se
consolidou com a Semana da Arte Moderna
que ocorreu em 1922 no Teatro Municipal da
cidade de São Paulo.

Reeleitura, caricaturas e pinturas realizadas pelos alunos do 1º ao 9º ano.

"A integração das artes democratizando os saberes"

SEMANA DA ARTE MODERNA - 1922

A Arte Moderna é o conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa no final do
século XIX e perdurou até meados do século XX. Ela abrange especialmente a
arquitetura, a escultura, a literatura e a pintura. .
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Alice faz 151 anos cheia de curiosidades e
enigmas. 

Alice no País das Maravilhas tem algo de extraordinário que fez com
que se tornasse o clássico infanto-juvenil amado por crianças e adultos
150 anos depois de sua publicação, no século XIX. 

A história da menina que cai numa toca de coelho e acaba indo parar no
que ela chamou de “País das Maravilhas” continua cheia de cheia de
enigmas e mistérios. As curiosas aventuras da garotinha no País das
Maravilhas intrigam crianças e adultos há mais de um século. O livro se
tornou um clássico, uma história lida em todo o mundo.

Quando foi lançado “Alice no País das Maravilhas” se tornou um marco
na literatura infantil. Isso porque os livos mais mais antigos para
crianças só falavam de educação, ensinavam a ser uma boa criança mas
não divertiam, não entretinham, não provocavam a imaginação.

Escritor Lewis Carrol

Fonte: JORNAL JOCA https://www.jornaljoca.com.br/alice-faz-150-anos

"Eu não sou louco, minha 
realidade é apenas 
diferente da sua."

"Entenda os seus medos, 
mas jamais deixe que eles 

sufoquem os seus 
sonhos".

"Ele é sábio, ele é absoluto, 
ele é Absolem."

"A única forma de chegar
ao impossível é acreditar
que é possível."

Alice no País
 das Maravilhas

Falas de Alice

 QUAL É A CIDADE MAIS ANTIGA DO MUNDO?

A cidade mais antiga do mundo é Jericó, na

Palestina. Com aproximadamente 10 mil anos

de existência, suas ruínas estão localizadas a

cerca de meio quilômetro da Jericó moderna.

"Mas, até a década de 20 do século passado,

o título de cidade mais antiga era de Ur, na

Suméria (no Sudeste do Iraque atual), que

teria sido construída há 6 mil anos", diz o

professor de História Voltaire. Segundo ele,

há arqueólogos que ainda consideram Ur a

cidade mais antiga.
Jericó, na Palestina, é a cidade mais antiga do mundo

VOCÊ SABIA?

CURIOSIDADES


