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APROXIMAÇÃO FAMÍLIA 
E ESCOLA GERA BONS 

RESULTADOS

As escolas integrantes do Programa 
de Desenvolvimento da Educação 
- PDE - valorizam cada vez mais a 
relação entre a comunidade escolar 
e as famílias, percebendo que essa 
aproximação tem gerado bons 
resultados pedagógicos. 

Eventos com a presença das famílias 
tem sido realizados para que os 
parentes e a comunidade participem 
ativamente da vida escolar de suas 
crianças, criando um ambiente de 
segurança e motivação.
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Diversidade
Atividades diversificadas despertam 
o interesse de crianças e jovens para a 
criação.
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CULTURA

Ação
Projetos sugeridos pelo Instituto Brasil 
Solidário são executados pelas escolas 
participantes do PDE com sucesso!
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INCENTIVO À LEITURA

agosto 2015 

São João LiterárioIncentivo à Leitura Meio AmbienteCulturaBoas Iniciativas

Meio Ambiente
Cuidados com as hortas e can-
teiros, e atividades de reaprovei-
tamento criativo despertam a 
consciência ambiental de forma 
lúdica!
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Formação com os professores 
das Salas de Recursos 

Multifuncionais
Nesse dia 20 de julho de 2015, aconteceu 
a formação com professores das Salas de 
Recursos Multifuncionais. A referida formação 
foi realizada na SRM da Escola Municipal 
Tenente Wilson e contou com a participação 
efetiva dos professores, e educadores que 
atuam diretamente com alunos com NEE – 
Necessidades Educativas Especiais.

Essa atividade aconteceu nos dois turnos, tendo 
a seguinte organização/programação:

•	 Matutino (8h às 12h) – Palestra com o tema 
“Ressignificando a prática das salas de 
recursos multifuncionais”, com a terapeuta 
ocupacional Tássia Moreira.

•	 Vespertino (14h às 18h) – Oficina de 
adaptação de material pedagógico.

Lanche especial

Hoje foi dia de lanche especial na escola com os 
alunos do Fundamental I.

Essa ação acontece uma vez por mês, onde a 
merenda é diferenciada e bem saborosa com bolos 
com cobertura, tortas doces e salgadas, pão com 
patê feito na escola, entre outras guloseimas que 
a criançada adora. Os ingredientes são bancados 
pelos pais que se disponibilizam a fazer e distribuir 
a merenda. O prato de hoje foi uma deliciosa 
salada de frutas que, além de ser saudável, é bem 
nutritiva.

Essa ideia foi implantada na escola há alguns anos, 
porém só nesse ano ganhou mais força. Além 
disso, a ideia de coletividade e participação dos 
pais vem se destacando cada vez mais.

Publicado em 11/08/2015

Palmeiras / BA

Irecê / BA

Vale ressaltar o envolvimento dos profissionais 
nessa formação que, sem dúvida, nos faz sempre 
refletir sobre o papel e desafios em relação a 
criação de possibilidades reais para práticas 
significativas no que diz respeito aos estudantes 
com Necessidades Educativas Especiais.

Jefferson Maciel
Publicado em 01/08/2015
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Projeto Valores

Durante a segunda unidade letiva, os alunos da 8ª 
série da E. M. José Pereira de Araújo participaram 
do Projeto Valores, nas aulas de religião. Com 
este projeto, os alunos tiveram a oportunidade 
de debater sobre solidariedade, união, respeito, 
justiça, dentre outros. Para apresentar o resultado 
dos trabalhos, as turmas produziram pequenas 
peças que retratam os temas estudados. Confiram 
algumas fotos.

Publicado em 04/08/2015

Dia da Família na Escola

O dia 31 de julho foi um dia diferente na E. M. José 
Pereira de Araújo: o Dia da Família na Escola. Com 
salas temáticas, recebemos os pais dos alunos e 
os alunos para a realização de atividades como: 
dança, leitura, reaproveitamento de alimentos, 
meio ambiente, artesanato, pintura, dentre 
outros. Confiram as fotos.

Publicado em 04/08/2015

Ibitiara / BA
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Leitura do livro “Vidas Secas”, de 
Graciliano Ramos

Durante todo o mês de julho os alunos da oficina 
de Educomunicação realizaram a leitura  do livro 
“Vidas Secas”. Após a leitura apreciaram o filme 
realizando, em seguida, uma análise crítica 
da obra. Para finalizar o trabalho, construíram 

Soletrando

A etapa escolar do Soletrando na E. M. José Pereira 
de Araújo foi um sucesso. Durante a soletração, 
os alunos puderam colocar em jogo tudo o que 
aprenderam em sala de aula acerca das regras 
ortográficas. Nesta etapa foram selecionados 
cinco alunos do Fundamental I e cinco alunos do 
Fundamental II para a etapa final que acontecerá 
na próxima semana na Base II.

Publicado em 04/08/2015

Leitura é fonte de saber: dia 9 de 
julho no CEMGO

No dia 9 de julho professores, direção, funcionários 
e alunos se reunirão no pátio da escola para, 
juntos, comemorar o Dia Municipal da Leitura, 
dia muito importante para todos da Educação em 
Gentio do Ouro que merece ser comemorado em 
grande estilo.

Sabendo que o aluno tem pouco contato com a 
leitura em seu ambiente familiar apresentando, na 

uma indicação literária que está exposta no pátio 
da escola. Realizar esta atividade foi bastante 
gratificante pois, com ela, pudemos discutir com 
os alunos temas importantes abordados pelo 
autor no livro, além de possibilitar o contato dos 
alunos com uma obra literária clássica.

Publicado em 04/08/2015

escola, dificuldades de aprendizagem decorrentes 
dessa carência, faz-se, então, necessária a 
realização de um trabalho que desperte o gosto 
e o hábito da leitura, condição indispensável ao 
desenvolvimento social e à realização individual 
do educando.

Mariana Paiva
Publicado em 07/08/2015
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Caracterização do Fuleco

Mais uma vez a E. M. José Pereira de Araújo se 
movimenta para caracterizar o Fuleco: dessa vez 
ele foi vestido de estudante em homenagem ao 
Dia do Estudante – 11 de agosto. O movimento 
de caracterização do Fuleco é sempre uma 
diversão na escola.

Publicado em 04/08/2015

I Festival de Dança da EMJPA

A E. M. José Pereira de Araújo realizou o seu I 
Festival de Dança sob a orientação da professora 
Amanda, que desenvolveu o projeto durante toda 
a segunda unidade, onde os alunos tiveram a 
oportunidade de pesquisar e descobrir mais sobre 
os ritmos musicais que iriam apresentar. Após os 
estudos os alunos, juntamente com a professora, 
montaram a coreografia para o festival que 
premiou as três melhores turmas.

Publicado em 04/08/2015

Saída Fotográfica: um olhar 
sobre o sertão

Após ler o livro “Vidas Secas”, de Graciliano 
Ramos, foi proposto aos alunos da turma de 
Educomunicação da E. M. José Pereira de Araújo, 
uma saída fotográfica com o objetivo de observar 
e registrar cenas do entorno da escola que 
pudessem se relacionar ao contexto retratado 
no livro. O trabalho orientado pelas educadoras 
Raquel de Oliveira e Rosane de Oliveira produziu 
belas imagens. Confira!

Publicado em 07/08/2015
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Saídas fotográficas

Os alunos da Escola Municipal de 1° Grau de 
Caeté-Açu saem a campo para registrar o 
cotidiano da comunidade do Vale do Capão sob 
a supervisão dos professores Caio e Bartira, que 
estão empenhados em desenvolver as ações que 
antecedem a vinda do Instituto Brasil Solidário 
ao município em outubro deste ano. 

Aguardamos ansiosos por esse momento.

Muita paz e energia positiva!

Publicado em 04/08/2015
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Reforma de canteiros

Hoje, sexta-feira, os alunos do 2° ano do Ensino 
Fundamental, juntamente com a professora Cátia, 
fizeram uma aula diferente que foi a reforma dos 
canteiros. Para eles, é uma aula muito divertida, 
onde se sentem entusiasmados nessa atividade. 
Essa ação acontece a cada quinze dias. Porém, o 
cuidado em regar é diário.

Aguardem as próximas publicações dos canteiros 
prontos!

Publicado em 07/08/2015

Boquira / BA

Na natureza tudo se reaproveita e 
tudo se transforma!

Em uma comunidade sustentável, os cidadãos 
cuidam das relações que se estabelecem na 
integração das pessoas com a natureza e com 
os lugares onde vivem. Assim, é de suma 
importância trabalhar na escola a reciclagem e 
o reaproveitamento dos materiais que seriam 
destacados com destino aos lixões poluindo 
ainda mais o meio ambiente, bem como o 
reaproveitamento de alimentos para se tornarem 
deliciosas e nutritivas receitas culinárias, o que foi 
realizado com a participação dos alunos do 6º, 7º 
e 8º ano, integrando as disciplinas de Ciências e 
Educação Física no Colégio Municipal Tiradentes 
- Boquira/Bahia: o projeto “Na natureza tudo 
se reaproveita e tudo se transforma”! Com o 
objetivo de realizar ações voltadas à melhoria 
do meio ambiente, da qualidade de vida e, ao 

mesmo tempo, alertar os alunos para contribuir 
com a preservação do meio ambiente como um 
todo, e assim ajudar na sustentabilidade do 
planeta, foram trabalhados nesse projeto: leitura 
para abertura do tema “A história do papel”; 
apresentação, reflexão e discussão do vídeo ”Ilha 
das Flores”; oficinas de reciclagem de papel; 
oficinas de criação de pufes com garrafas PET, 
jornais e revistas; produção de arte com papéis 
reciclados (capa do livro); receitas culinárias 
com reaproveitamento de alimentos; mutirão 
de limpeza – dia de limpeza do lixo no entorno 
da escola; arborização (árvores frutíferas) no 
entorno da escola e culminância do projeto com 
apresentação das comidas típicas no Projeto São 
João Literário.

Juceli Xavier
Publicado em 11/08/2015
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São João Literário

Os Festejos Juninos são tradicionalmente 
comemorados em toda a Região Nordeste 
incluindo a Bahia, que está inserida neste 
contexto com a Chapada Diamantina, que não 
pode ficar de fora com suas festas arrojadas, 
muito calor humano e das fogueiras, fogos de 
artifício, comidas típicas, entre outros, onde o 
coração acelera e ninguém pode ficar parado. 
Assim, foram as comemorações da nossa escola 
que tradicionalmente comemora os Festejos 
Juninos com muita alegria e dedicação. Nesse 

África e Ana Maria Machado no 
São João Literário

Na terceira edição do São João Literário, a 
Escola Municipal Manoel Afonso prestou uma 
homenagem à cultura africana e à escritora 
Ana Maria Machado, com destaque para a obra 
“Menina Bonita do Laço de Fita”, que inspirou 
o figurino e maquiagem das alunas. O figurino 
masculino foi inspirado nas vestimentas africanas 
tradicionais.

A apresentação de toda a programação foi narrada 
por dois bonecos de vara, que proporcionaram 
uma atmosfera de magia e encantamento. 
Todas as músicas e danças foram selecionadas 
de acordo com o tema, e a programação 

contou com as danças “Lundu”, “Nega Maluca”, 
“Morena de Angola” e “Dança dos Livros”, além 
da apresentação da Percussão do Programa Mais 
Educação, da dramatização “Siga seu Rumo” e a 
quadrilha “Chapadeiros Brilhantes”, que finalizou 
o São João Literário com uma homenagem à 
Palmeiras e à contribuição negra na formação 
histórico-cultural do município.

Quem gosta de uma boa festa, regada a música 
de qualidade, apresentações artísticas e muita 
animação, não pode perder o São João Literário 
2016 da Escola Municipal Manoel Afonso! Estão 
todos convidados!

Publicado em 17/08/2015

ano, trabalhamos com a obra de Monteiro 
Lobato. Tivemos apresentações das tradicionais 
brincadeiras como quebra-pote, ovo na colher, 
quadrilha, casamento da roça, corrida de saco, 
estoura bexiga, etc, sem falar nas barracas de 
comidas típicas em que são doados pratos para 
arrecadar dinheiro para a escola. Tivemos ainda 
barraca de brincadeiras e correio elegante.

Estamos ansiosos para que chegue o próximo São 
João!

Publicado em 10/08/2015
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Coleta de garrafas PET para pufe em Boquira / BA


