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 Término de férias, e mais um ano letivo se 

inicia... e com ele, muitos anseios, novos 

projetos, novas expectativas, novos desejos e 

acima de tudo esperança de que transcorrerá tudo 

bem e dentro do esperado. Mas, para que tudo 

aconteça de verdade, é necessária uma pitada de 

dedicação e planejamento visando o grande 

público-alvo, os alunos... 

Todos os profissionais da educação 

participaram de um encontro, que teve a presença 

do grupo EMANUEL que, juntamente com a 

equipe administrativa e pedagógica, fizeram  uma 

homenagem a todos os profissionais ali presentes 

com a canção “Um bom professor, um bom 

começo”. O ilustre prefeito Juninho e vice-

prefeito Murilo também marcaram presença neste 

dia, desejando a todos um ótimo ano letivo e 

reafirmando o seu compromisso com a educação 

do município. 

Todos os profissionais foram 

presenteados, com um caderno personalizado, 

sendo uma demonstração de carinho e 

agradecimento. 

E para enaltecer este dia, o palestrante 

Rafael Lavarini ministrou duas palestras, cujos 

temas foram: “Ética na Educação” e “Educação 

ou Prisão”, deixando como reflexão o verdadeiro 

papel da educação na vida de cada aluno e os 

múltiplos olhares que cada educador deve ter 

além dos muros da escola. 

Por fim, a Secretária Municipal de 

Educação Dardânia, enfatizou o seu compromisso 

com a educação, tendo como alvo o elo entre 

a  FAMÍLIA e ESCOLA, para que o SUCESSO 

se concretize. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE INHAÚMA/MG 

REINICIAR... 
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A Educação é uma das principais 

ferramentas que asseguram a formação dos 

cidadãos. E um cidadão pleno de seus direitos 

deve, também, ter a garantia de saúde física e 

mental, para o exercício da cidadania. E isso e um 

direito constitucional, sendo, portanto, dever do 

estado e da família. Assim, a Escola tem papel 

fundamental de promover uma alimentação 

saudável e conscientizar seus alunos quanto aos 

hábitos alimentares corretos, que contribuam para 

crescimento, desenvolvimento, o bom rendimento 

escolar e aprendizagem às crianças, em idade 

escolar.  

Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de 

Inhaúma, em parceria com a EMATER e com o 

acompanhamento das ações pela nutricionista 

responsável pela merenda escolar, Jéssica 

Pinheiro, buscam alternativas para que sejam 

incluídos alimentos saudáveis na merenda 

ofertada da Rede Municipal de Ensino. É 

importante e necessário que tenhamos uma ação 

conjunta que faça, de fato, a diferença na vida de 

cada criança. Neste sentido, os alunos estão 

sendo beneficiados pelos produtos que provêm da 

Agricultura Familiar. Com isso os agricultores 

estão sendo inseridos no Programa Nacional da 

Alimentação Escolar, PNAE, pelo o qual são 

repassados, mensalmente, recursos financeiros 

em caráter complementar ao município, para a 

execução da ação. 

 

 
 
 

 
 
 

Tempo de Aprender é um Programa de 

Alfabetização, com o escopo de enfrentar as 

principais causas das deficiências da 

alfabetização, abrangendo desde a pré-escola ao 

2º ano do Ensino Fundamental. 

E mais uma vez, o município busca 

alternativas para melhorar a qualidade da 

alfabetização e assim acompanhar a evolução dos 

alunos e valorizar os profissionais que atuam 

como alfabetizadores. 

A adesão ao programa foi em 2020, e 

infelizmente devido a atual situação do 

distanciamento social, o mesmo não foi 

implantado em sua integralidade, porém os 

docentes juntamente com toda a equipe 

pedagógica e administrativa tem realizado o 

trabalho de intervenção de acordo com a 

necessidade e disponibilidade de cada educando, 

assegurando assim o direito de aprender. 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA 

ESCOLA 

 

ADESÃO AO PROGRAMA TEMPO DE 

APRENDER 
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Diante do cenário educacional 

apresentado devido ao momento atípico que hoje 

estamos vivendo a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura juntamente com todos os 

servidores tiveram que se adequar ao momento e 

até mesmo criar estratégias que possam suprir e 

amenizar o distanciamento social em relação aos 

alunos. 

Os professores da Rede Municipal de 

Ensino do Município de Inhaúma seguem em 

Regime Especial de Teletrabalho e dão sequência 

às atividades que estimulam a interação com 

todos os estudantes da Rede Municipal, 

promovendo assistência individualizada, contínua 

e, além disso, é uma forma de garantir que não 

haja interrupção total das atividades escolares, 

nesse cenário de isolamento social, devido à 

pandemia do Coronavírus. 

De acordo com o Decreto Municipal nº 

20/2020, do dia 20/05/2020, a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, juntamente 

com a Equipe Administrativa e Pedagógica de 

cada Escola da Rede Municipal de Ensino, 

adotou o Regime Especial de Teletrabalho para 

os servidores detentores do Cargo de Professor, 

bem como aqueles servidores que se enquadram 

nos grupos de riscos, seja pela idade acima de 60 

anos e/ou que possuem as comorbidades 

estabelecidas pelos Órgãos Governamentais da 

Saúde, de acordo com as orientações da 

Organização Mundial de Saúde, OMS. Assim, 

fica assegurada a proposição das atividades 

pedagógicas aos estudantes, garantindo a eles a 

continuidade dos estudos e a aquisição de 

conhecimentos e saberes, durante a suspensão das 

aulas presenciais, enquanto durar a pandemia e 

enquanto for necessário o isolamento social, para 

reduzir a propagação do Coronavírus. Para que 

tudo transcorresse de maneira segura e produtiva, 

foi realizado um levantamento pela Secretaria 

Municipal de Educação, com o objetivo de 

atender a todos os alunos da Rede, em suas 

diversas peculiaridades e especificidades, 

garantindo a todos o direito à Educação de 

qualidade. 

O Setor Administrativo e Pedagógico da 

Rede Municipal de Ensino segue em 

funcionamento de forma presencial, porém 

respeitando a todas as exigências da Secretaria da 

Saúde do Município e da Organização Mundial 

de Saúde, e os demais servidores realizam suas 

atividades laborais em Regime Especial de 

Teletrabalho. 

As escolas, por intermédio de seus 

gestores estão mantendo contato constante com 

os professores e pais dos alunos de maneira 

virtual. 

Os professores têm, por premissa, buscar 

e manter o diálogo com os alunos e realizar as 

interações com os mesmos pelos meios digitais 

disponíveis.  

A Secretária Municipal de Educação, 

Dardânia Elizabeth Guimarães Pontello, ressalta 

o empenho de todos os envolvidos, no processo 

educacional, para manter as atividades em 

Regime Especial de Teletrabalho, no qual houve 

receptividade positiva por parte das Escolas em 

relação ao Decreto nº 20/2020, nesse momento de 

isolamento social.  

A nossa preocupação com os possíveis 

danos que poderiam ser causados pela suspensão 

das aulas nos levou à busca de ações que 

AÇÕES DESENVOLVIDAS NA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO NO 

PERÍODO DE PANDEMIA 
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mantivessem a interação com as nossas crianças 

e, a partir daí, começamos a trabalhar no sentido 

de continuar assegurando aos nossos alunos o 

conhecimento escolar, por meio dos recursos 

tecnológicos disponíveis, para que, quando esse 

período de isolamento não for mais necessário e 

que possamos retornar às atividades presenciais 

com segurança, o nosso calendário de ano letivo 

seja retomado e que nosso alunado não tenha 

sofrido nenhum prejuízo em relação à carga 

horária e aquisição dos conteúdos, bem como não 

tenham perdido o vínculo com os professores e 

com a Escola. 

É importante que fique registrado o 

trabalho que vem sendo feito não só pela nossa 

equipe central, que orienta os nossos professores, 

mas, principalmente, pelas escolas, equipe 

administrativa e pedagógica: o compromisso, a 

responsabilidade e a criatividade dos nossos 

educadores são exemplos de profissionalismo e 

dedicação às propostas educacionais de nosso 

Município.        

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Com o objetivo de se manter o elo da 

escola com suas crianças, foi firmado contrato 

com a EDUTEC, empresa que trabalha 

no desenvolvimento de softwares para escolas, 

através do qual foi adquirido Software 

Educacional, que é um sistema que traz consigo 

recursos diversificados e dinâmicos, que levarão 

inovações significativas para o desenvolvimento 

do efetivo trabalho escolar, por meio de 

atividades não presenciais relevantes no processo 

ensino-aprendizagem aos nossos alunos, em suas 

residências.  

Todos os alunos têm acesso à plataforma 

de aprendizagem, através do uso de senha e login, 

para acessarem videoaulas, que são postadas 

diariamente. Além disso, os professores estão 

sendo capacitados para a nova forma de práticas 

pedagógicas, dentro e fora da sala de aula, com 

variados recursos, tais como: aulas interativas, 

jogos, desafios, banco de atividades, sala de bate-

papo, pesquisas, dentre outros recursos 

inovadores e importantes para Educação. Os 

docentes podem contar também, com suporte 

técnico pedagógico, oferecido pela empresa 

contratada utilizam as videoaulas, como mais um 

recurso para ampliar a prática educativa com a 

participação das famílias, que podem rever os 

conteúdos quantas vezes forem necessárias, bem 

como tirar suas dúvidas com os professores. 

IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA 

DIGITAL 

 

ACESSE NOSSA PLATAFORMA: educainhauma.com.br 
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Além da Plataforma, também aderimos o 

PET, Plano de Estudo Tutorado, que é um 

instrumento de aprendizagem que visa permitir 

aos estudantes, mesmo estando fora do ambiente 

escolar, resolver questões e atividades 

programadas de forma tutorada, ou melhor, é a 

retomada do conteúdo programático, a 

consolidação e o posterior avanço na 

aprendizagem, onde todo o processo é subsidiado 

pelo setor pedagógico. A Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura disponibiliza todo o material 

impresso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Durante o período de isolamento social, 

causado pela pandemia da Covid-19, a Educação 

Infantil, com o objetivo de se manter o vínculo 

entre alunos, família e Escola, está 

proporcionando, na Plataforma Digital, 

videoaulas que estão sendo planejadas pelos 

professores, de acordo com o que preconiza a 

BNCC, para o referido nível de ensino, 

explorando os objetivos a serem trabalhados, 

conforme cada faixa etária, priorizando as 

experiências por meio de atividades lúdicas. 

As aulas abordam brincadeiras, que são 

realizadas sob as orientações dos professores e 

com a interação dos alunos. 

Buscamos manter a rotina habitual como 

acontecia nas aulas presenciais com bastantes 

atividades, tais como: chamadinha, oração, 

músicas, dança, contação de histórias, para que a 

criança se sinta mais próxima da Escola, apesar 

do distanciamento físico. 

As atividades escritas são registradas em 

caderno específico para as aulas remotas, com o 

apoio dos familiares que, ao término de cada 

atividade, fotografam esses momentos, cujas 

fotos são enviadas às respectivas professoras, 

para que sejam impressas e arquivadas na pasta 

individual do aluno, como forma de comprovação 

de sua efetiva participação nas aulas. 

Foram criados grupos no Whatsapp, 

através dos quais os professores se colocam à 

PLANO DE ESTUDO TUTORADO 

PET 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
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disposição durante seu horário específico de 

jornada, para o atendimento e esclarecimento de 

possíveis dúvidas em relação às aulas postadas na 

Plataforma que é uma ferramenta que, além de 

dar suporte para a realização das atividades, 

mantém a interação entre a Escola e as famílias. 

Quanto aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, além do acesso às 

videoaulas de suas professoras regentes, estão 

recebendo, em suas residências, as atividades 

adaptadas pelas professoras de apoio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Ensino Fundamental, os professores 

realizam atividades diversificadas (videoaulas, 

jogos, entre outros), em todas as disciplinas, 

buscando oferecer aos alunos, além da revisão 

dos conteúdos trabalhados em sala, atividades 

que estimulam a aprendizagem para que não 

percam o vínculo com a escola. O objetivo é 

fazer com que a aprendizagem e/ou 

reaprendizagem não esteja restrita ao espaço 

escolar. Os profissionais estão se dedicando para 

que tudo chegue até o aluno em tempo hábil, de 

forma clara e precisa, disponibilizando um 

atendimento individualizado que traga 

significado em sua vida e dentro da realidade de 

cada um.  

Os profissionais da Educação Especial da 

Rede Municipal de Ensino, também, estão 

desenvolvendo conteúdos inclusivos para se 

comunicar e interagir com os alunos durante a 

quarentena. A iniciativa visa suprir a necessidade 

ENSINO FUNDAMENTAL 
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de fortalecer os laços entre a escola, a família e os 

estudantes, para permitir a integração dos alunos 

com distúrbios de aprendizagem ou com altas 

habilidades. 

Vale ressaltar que nada substitui a relação 

presencial entre professor e aluno, mas, no 

momento, o objetivo é garantir a saúde, a 

segurança, a integridade, a aprendizagem, a 

participação e o envolvimento de todos os 

estudantes da Rede. 

Após buscar parceria com uma Rede de 

Plataforma Digital, onde está sendo oferecido a 

todos os professores uma capacitação contínua, o 

ensino fundamental iniciou o trabalho com a 

criação de grupos de Whatsapp por turma. 

As aulas diárias são inseridas no grupo, 

com todas as informações para realização das 

atividades. Além disso, a Plataforma digital 

possui diariamente aulas interativas de diversos 

conteúdos para estimular o desenvolvimento de 

cada aluno. São diversas ferramentas que 

utilizamos para ofertar a clientela um 

conhecimento múltiplo como vídeos explicativos, 

áudios, livros, pesquisas e o PET, além da 

disponibilização do professor diariamente para 

esclarecimento de dúvidas em tempo real. Neste 

processo, o aluno possui um atendimento 

individualizado em relação a todas as dúvidas 

pertinentes. 

Os alunos de Atendimento Educacional 

Especializado possuem atendimento exclusivo 

dos professores de apoio, onde as atividades são 

adaptadas de acordo com a realidade de cada um, 

além de um contato permanente com as famílias, 

dando o suporte necessário. 

Por fim, para os alunos que não possuem 

o acesso a internet, é necessário um olhar 

diferenciado, ocasionando os mesmos direitos, 

através de estratégias como atividades impressas 

e um contato frequente para acompanhar e 

orientar o desenvolvimento da criança, 

oportunizam assim a equidade neste processo 

educacional. 
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Uma das primeiras ações para garantir a 

assistência aos alunos durante a quarentena, foi à 

distribuição de kit Alimentação, segundo o 

disposto na Lei Federal Nº 13.987/2020 de 

07/04/2020, que teve como objetivo garantir o 

acesso à alimentação, uma vez que, as aulas 

foram suspensas como forma de prevenção contra 

o Coronavírus. A distribuição aconteceu no 

Centro Municipal de Educação Infantil - 

“Construindo o Saber” no dia 06 de maio para as 

famílias de zona urbana, e para as famílias de 

zona rural entre os dias 07 e 08 de maio. De 

acordo com os critérios estabelecidos para 

seleção dos alunos, foram distribuídos 124 Kits 

de alimentação, com investimentos do recurso 

federal do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, PNAE, no valor de aproximadamente R$ 

10.516,37. Vale ressaltar que, todo o processo 

teve a participação e o acompanhamento da 

Nutricionista Jéssica Pinheiro, responsável pela 

merendar escolar da Rede Municipal de Ensino. 

Participaram do processo também o Conselho de 

Alimentação Escolar, CAE, e a equipe da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

A Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura iniciou o processo da segunda etapa de 

entrega dos kits de alimentação destinados a 

todos os alunos matriculados na Rede Municipal 

de Ensino. Em breve será divulgado mais 

informações.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREGA DO KIT MERENDA 
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CONSUMA FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, ARROZ, FEIJÃO, CARNES E/OU OVOS E 

LEITE DIARIAMENTE; 

 

 Hidrata-se adequadamente: beba no mínimo dez copos 

de água por dia; 

 Quando possível, monte o seu prato de forma atrativa 

e colorida com diferentes tipos de alimentos; 

 Comer com regularidade em horários estabelecidos e 

com atenção, isto é, devagar e saboreando os 

alimentos e preparações; 

 Comer em ambiente apropriado, se possível em 

conjunto com os demais membros da família; 

 Evite realizar refeições na presença de telinhas, como 

televisão, computador e celular; 

 Evite consumir lanchinhos ou beliscar entre as refeições; 

 Evite alimentos ricos em açúcares, como refrigerante, sucos industrializados, balas, bombons, 

biscoitos doces e recheados, e outras guloseimas.  

 

MAIS DO QUE NUNCA, É HORA DE SE ALIMENTAR BEM! 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

As escolas da Rede Municipal de Ensino 

foram equipadas com lousas brancas, com a 

finalidade de garantir que os textos, as 

informações e as atividades sejam passadas de 

forma mais clara, eficaz e rápida aos alunos e 

trazer praticidade aos professores. Com este tipo 

de lousa, o professor ganha tempo, já que é mais 

rápido escrever com pincéis. Entre suas 

vantagens, estão: não produzir poeira de giz, 

evitando-se, com isso, que profissionais e alunos 

sejam acometidos por alergia provocada pelo pó 

ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS 

DURANTE A QUARENTENA 

 

INSTALAÇÃO DE LOUSAS BRANCAS 

NAS INSTITUIÇÕES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO 
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do giz; funciona como tela de retroprojeção; tem 

maior facilidade de limpeza; apresenta melhor 

definição da escrita e possibilidade de se usarem 

diferentes cores de caneta, permitindo ao 

professor destacar detalhes e itens nos textos e 

nas imagens. Sonho dos profissionais da 

Educação foi realizado, pela Administração 

Municipal, que não mede esforços para 

proporcionar aos alunos da nossa comunidade 

escolar um ensino de qualidade. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

A Prefeitura Municipal junto com a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem 

demonstrado muita preocupação com o 

desenvolvimento do município em todas as áreas, 

principalmente no que se refere a educação. A 

Escola Municipal José Maria Alkmim foi 

reformada, com finalidade de oportunizar mais 

segurança aos educandos e a todos os servidores 

que dedicam o seu tempo a educação, como 

melhorias na infraestrutura do prédio. As obras 

realizadas foram a ampliação do refeitório e 

cozinha, reformas das salas de aula, sala dos 

professores, cobertura do pátio, corredores da 

escola, adequações na parte elétrica e pintura 

geral do prédio.  

Para o Prefeito, um dos focos da sua 

gestão é proporcionar um ambiente escolar 

seguro e confortável para os alunos e servidores 

da citada instituição de ensino, além de fornecer 

significativamente a aprendizagem dos 

envolvidos. 

Quando todos trabalham em conjunto em 

busca do mesmo objetivo a resposta é imediata 

para população inhaumense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 

JOSÉ MARIA ALKMIM 
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De acordo com o atual quadro 

apresentado no país, o servidor tem papel 

relevante no município, inclusive os servidores 

contratados, já que nenhum contrato foi 

rescindido e os mesmos se encontram exercendo 

suas respectivas funções, uma vez que, a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

denota uma preocupação com o bem-estar de 

todos. 

Diante do acúmulo de férias-prêmio dos 

servidores municipais, foi concedido a todos o 

direito de usufruí-las e desta forma a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura mostra o seu 

respeito diante do servidor no que se refere aos 

direitos. 

Muito já foi feito, no entanto, ainda há 

muito a fazer e a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, tem buscado alternativas 

para sanar as deficiências através de ações que 

visam a melhoria da educação pública no 

município, valorizando todos os profissionais e 

assegurando que os investimentos aplicados 

alcancem resultados positivos e com qualidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

A Prefeitura Municipal de Inhaúma, 

através da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, disponibilizou dia 25 de março de 2019, 

o Kit Material Escolar para os alunos da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos 

Iniciais da Rede Municipal de Ensino.  

Em um ato simbólico, com a presença do 

Prefeito Municipal Geraldo Custódio Silva 

Junior, acompanhado do Vice-Prefeito Murilo 

França de Lima, a Secretária de Gabinete Camila 

Lagoeiro, a Secretária Municipal de Educação 

Dardânia Elizabeth Guimarães Pontello e as 

Diretoras das instituições formalizaram a entrega.  

O objetivo dessa proposta da prefeitura é 

melhorar a educação do município, fornecendo 

material para o aluno, promovendo sua 

motivação para as aulas, além de proporcionar 

economia às famílias inhaumenses. 

Para atingir uma educação de qualidade, 

não medimos esforços para que nossas crianças 

tenham o melhor atendimento e o melhor 

aprendizado. 
 

Foram entregues 245 Kits para Educação Infantil 

contendo: 

• 02 cadernos s/pauta 

• 02 lápis de escrever 

• 01 caixa de Giz de cera 

• 01 caixa de massinha 

• 02 borrachas 

• 01 cola 

• 01 bolsinha 

1º e 2º Períodos 

SERVIDOR EM FOCO 

 

ENTREGA DO KIT MATERIAL 

ESCOLAR 

ALGUMAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 

NO ANO DE 2019 
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E 402 Kits para o Ensino Fundamental Anos Iniciais contendo: 

• 03 cadernos c/ pauta 

• 02 lápis de escrever 

• 02 borrachas 

• 01 caixa de lápis de cor 

• 01 apontador 

• 01 régua 

• 01 cola 

• 01 bolsinha 

 

 

 
 

“Entregar os kits no início do ano 

letivo é uma ação muito importante 

porque os alunos já começam as aulas 

munidos dos materiais necessários 

para o aprendizado” 

destacou a  

Secretária Municipal de Educação e 

Cultura 
 

 
 
 
 
 
 

 652 UNIFORMES ESCOLARES 
A Prefeitura de Inhaúma como em todos 

os anos da sua gestão fez a entrega de uniformes 

escolares para os alunos atendidos pela Rede 

Municpal de Ensino. 

Oferecendo assim, conforto e evitando o 

desgaste de roupas pessoais. E também garatindo 

segurança, pois possibilita a identificação dos 

nossos alunos fora da unidade escolar, além de 

permitir que todos mantenham o foco na 

aprendizagem e sintam iguais. 

ENTREGA DE UNIFORMES 
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Investir e melhorar cada vez mais. Um 

bom ensino se faz com investimentos. Esse é 

nosso pensamento e a Prefeitura de Inhaúma, 

trabalha e vai trabalhar sempre para que a nossa 

educação sempre tire nota 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No mês de junho comemoramos o 

Tradicional Arraial da Rede Municipal de 

Ensino. E, em todos os anos, é aquela festa 

maravilhosa, cheia de comidas típicas, danças e 

muita animação. Porém, neste ano, com o triste 

cenário que estamos vivendo, infelizmente, não 

poderemos desfrutar desse momento gostoso e 

aconchegante de tão importante interação entre 

Família/Escola/Comunidade.  

Mas não vamos nos entristecer, pois 

temos boas e emocionantes lembranças do que 

foi nosso Arraial, em 2019, que realizamos no dia 

08 de junho, na Área de Lazer da Manga, quando 

contamos com tantas atrações animadoras, como 

a presença das duplas: Victor e Fabiano e 

Matheus e Santiago, que trouxeram muita 

animação, contagiando o público presente com 

seus repertórios de músicas populares, alegria e 

participação aos presentes no evento. 

É muito importante, também, lembrar 

com muita alegria, da participação das nossas 

crianças que abrilhantaram o evento com 

 

TRADICIONAL ARRAIÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2019 

FESTA JUNINA 
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apresentações de músicas e danças típicas das 

festas juninas, carregando, em seus trajes, toda a 

cultura e identidade própria do homem do campo. 

Os papais e mamães não deixaram de registrar 

tudo, fotografando cada minuto de alegria vivido, 

o que faz com que, cada vez mais se estreitam os 

laços entre a Família e a Escola. 

Esse evento é uma tradição em nossa 

cidade de Inhaúma e só foi possível ser realizado, 

graças ao apoio da Prefeitura Municipal e todos 

os seus servidores da Rede Municipal de Ensino. 

É também muito importante agradecer aos nossos 

amigos e colaboradores que, sempre lado a lado 

conosco, nos apoiam com nobreza e gentileza em 

nossa jornada. A todos nossa gratidão! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Educação Ambiental tem como 

objetivo desenvolver a consciência ecológica no 

ser humano, bem como uma percepção holística 

relacionando o homem à natureza, capaz de 

oportunizar a aquisição de conhecimento que 

permita mudar o comportamento voltado a 

proteção do meio em que vivemos. 

O fator primordial é a conscientização, 

pois é ela o início onde o cidadão estabelece 

relações, interagindo e transformando sua 

realidade e, acima de tudo, tenha atitudes de 

conservação. 

A preservação da natureza, do meio 

ambiente, os cuidados com a água e a reciclagem 

do lixo, visam o combate do mosquito Aedes 

Aegypti transmissor das doenças Dengue, Zika e 

Chikungunya que tem sido grande causadores de 

mortes no nosso país. 
 

“NECESSITAMOS REPENSAR E MUDAR COM CRIATIVIDADE E IMAGINAÇÃO OS 

VALORES PELOS QUAIS VIVEMOS, AS ESCOLHAS QUE FAZEMOS, E AS AÇÕES QUE 

PRATICAMOS”. 

Declaração de Ahmedabad – Índia, 2007 

 
 

PROJETO MEIO AMBIENTE 

LIXO NO LIXO 

 
COLETA SELETIVA E RECICLAGEM – UMA QUESTÃO DE 

EDUCAÇÃO 
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O Festival Cultural, que é uma tradição no 

município de Inhaúma, é um grande encontro de 

manifestações culturais que busca valorizar a 

diversidade e resgatar as tradições regionais, bem 

como a sua revitalização.   

A Prefeitura Municipal de Inhaúma 

promoveu um grande evento, no dia 30 de 

novembro de 2019: o 2º Festival Cultural da 

Rede Municipal de Ensino, evento este que já faz 

parte do calendário oficial do município, e teve 

sua realização na Área de Lazer da Manga.   

No ano de 2019, o tema escolhido foi 

“Brasil, seus cantos e seus encantos” e teve como 

principal objetivo despertar o reconhecimento e a 

valorização da diversidade do povo brasileiro, 

onde cada escola municipal mostrou um pouco de 

cada região brasileira denotando muita 

competência, brilhantismo e, acima de tudo, 

dinamismo. 

Em sua abertura, o evento contou com a 

participação do grupo Couro de Boi, que 

apresentou um rico repertório, tendo como 

destaque a música Aquarela do Brasil, que 

traduziu, com pertinência a proposta do tema 

escolhido e enriqueceu o evento.  

Logo a seguir, as unidades escolares da 

Rede Municipal de Ensino, fizeram suas 

apresentações na seguinte ordem:  

CEMEI – Centro Municipal de Educação 

Infantil apresentou as belezas naturais da Região 

Norte e literatura encantadora da Região 

Nordeste. 

Escola Municipal José Maria Alkmim 

levou a diversidade das Regiões Centro-Oeste e 

Sudeste, que teve como destaque a apresentação 

da Música Lenda dos Pássaros, interpretada pelo 

cantor Luis Carlos Guimarães.   

Escolas Municipais “Dr. Flávio 

Gutierrez” e “Jaime Isidoro” exibiram com muita 

propriedade a Região Sul, contando a história dos 

imigrantes, suas riquezas e tradições.    

A realização desse evento só foi possível, 

porque a Administração Municipal, a Secretaria 

FESTIVAL CULTURAL 2019 
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Municipal de Educação e Cultura, gestores, 

professores, especialistas, secretárias, monitores e 

funcionários da Educação acreditaram  no 

potencial de cada aluno, que foi a propulsão para 

todo o trabalho em equipe, com afinco e 

dedicação que garantiram o sucesso do Festival.  

O evento permitiu que todos os presentes 

fizessem uma viagem, através do tempo, 

buscando reviver o nosso passado, a nossa 

história, por meio da ludicidade e da participação 

ativa dos envolvidos.  

 Gratidão é a palavra que define 

tamanha dedicação e sucesso!  

Obrigada! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 13 de Abril de 2019 realizou-se na 

escola a culminância do projeto Manhã de Prosa 

e Leitura, onde foi abordado diferentes temas 

relacionados à importância do hábito de ler bem 

como a participação dos pais na vida escolar de 

seus filhos. 

   Os pais foram recebidos na portaria da 

escola com uma recitação poética feita pela 

professora Valdirene Fonseca, demonstrando 

alegria e satisfação que toda escola sentia ao 

PROJETO MANHÃ DE  

PROSA E LEITURA  
 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIA ALKMIM 

ALGUNS PROJETOS PEDAGÓGICOS 

INTERNOS REALIZADOS NAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS 
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recebê-los, direcionando-os para os locais da 

visitação. 

Os professores e suas turmas 

desenvolveram diferentes trabalhos para serem 

expostos na escola, onde os pais junto à seus 

filhos poderiam visitar e participar. Foram peças 

teatrais, cantinhos variados de leitura, cinema, 

jogos e outros.  

  Este momento entre escola e família é de 

suma importância para a realização de um bom 

trabalho, pois enriquece a aprendizagem, estimula 

os alunos além de promover a socialização entre 

os diferentes anos de escolaridade bem como 

troca de experiências e vivências. 

Muitos pais ao saírem deram um feedback 

para a equipe, agradecendo pelo momento 

oferecido pela escola. Disseram ainda que “foi 

maravilhoso poder se assentar para fazer uma 

leitura, ver uma peça teatral, visitar a sessão de 

cinema”, coisas que há muito tempo não faziam. 

Foi uma grande oportunidade para voltarem no 

tempo e relembrarem momentos importantes já 

não mais vivenciados. Após a visitação, foi 

preparado e servido com muito amor um 

delicioso lanche. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 “O que é o PROERD e qual seu objetivo?” 

 

O PROERD é um Programa 

Educacional de Resistência às Drogas, 

tendo como propósito a criação de uma 

relação cooperativa entre a Polícia 

Militar, a Escola e a Família.  O 

mesmo busca ensinar aos 

alunos formas corretas para 

tomada de boas decisões, 

ajudando-os a conduzir suas 

vidas de maneira segura e 

PROERD 
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saudável e preparando-os para um mundo no qual sejam capazes de 

respeitar o próximo, escolhendo conduzir suas vidas livre do abuso 

de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos. As 

aulas são ministradas pelo Cabo Viana, em todas as turmas dos 5º 

anos de escolaridade com muita dedicação O mesmo faz com que os 

alunos enxerguem os policiais militares como servidores 

responsáveis pelo policiamento e segurança de nossa cidade.  

A partir do dia 14 de agosto de 2020, todas as sextas-feiras 

serão ministradas aulas do Proerd para os alunos dos 5º Anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando a Educação Infantil como 

fase importante para o desenvolvimento das 

crianças, tanto no cognitivo como no social, se 

faz necessário um currículo mais aberto e 

democrático onde sejam preconizadas as práticas 

educativas que fortaleçam os laços afetivos 

dentro das famílias, valorizando o papel das 

mães, dos pais e dos avós, como elementos 

fundamentais na constituição dos grupos 

familiares. Assim, é de grande relevância que se 

trabalhem e homenageiem, de forma lúdica e 

construtiva, o respeito e a afetividade, sempre 

respeitando todas as formas de estrutura familiar, 

hoje, existentes.  

 

DIA DAS MÃES 

O Dia das Mães tem origens remotas, 

traçadas desde a Grécia antiga, quando em dado 

dia do ano, a maternidade era homenageada com 

uma grande festividade. No Brasil, o feriado e a 

data comemorativa foram oficializados, na 

década de 30, do século XX, durante o governo 

de Getúlio Vargas, atendendo às reivindicações 

de grupos feministas da época, que haviam 

conquistado o direito ao voto também. A data foi 

criada para dar mais visibilidade às mulheres na 

vida e no cotidiano da sociedade. 

 

PROJETO: TRABALHANDO AS DATAS 

COMEMORATIVAS AFETIVAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 

“CONSTRUINDO O SABER” 
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Justificativa do Projeto: 

O Dia das Mães é uma data que 

homenageia não somente um dos pilares de 

sustentação da família, mas também todas as 

mulheres e o ato da maternidade em si. Um 

projeto pedagógico sobre o Dia das Mães 

aprofundará, naturalmente diferentes conceitos 

como: noção de família, de identidade 

(pertencimento), de cultura, origem e 

perpetuação, além de despertar o amor, a gratidão 

e o respeito para com a mãe ou figura materna. 

 

DIA DOS AVÓS 

É muito atual o fato de que os avós ajudam 

demais, quando são presentes na vida dos netos. Os 

filhos se sentem apoiados na tarefa de educar e 

agradecem sempre a presença dessa importante figura 

na educação de seus pequenos. Atualmente, a maioria 

dos papais e mamães têm que sair para trabalhar e 

deixam os filhos na casa dos pais ou dos sogros, 

enquanto cuidam de suas vidas profissionais. Outras 

vezes, os avós ficam com seus netos, pois os pais têm 

outros compromissos sociais, que não seria adequado 

a presença das crianças. Desta forma, diariamente, os 

laços afetivos entre avós e netos vão se estreitando 

cada vez mais. 

Justificativa do Projeto: 

Sabendo da importância dos avós na vida 

dos netos, propomos um  projeto que visa a 

compreensão dessa figura nos lares e na educação 

dos filhos, além da sua participação direta no 

crescimento da criança e seu desenvolvimento 

futuro enquanto pessoas amadas e queridas em 

família. 

 

 

 

 

 

 

DIA DOS PAIS 

O Dia dos Pais é uma das datas mais 

prestigiadas no mundo como um todo e no Brasil, 

em especial, ela é comemorada no segundo 

domingo de agosto, mas já foi comemorada 

fixamente no dia 16 desse mesmo mês. É um 

feriado celebrado desde 1953. Apesar de ser uma 

das datas comemorativas mais difundidas 

mundialmente, cada país comemora em uma data 

diferente por peculiaridades e diferenças 

regionais. 

O importante mesmo é a mensagem que 

esta data evoca: o respeito e o amor para com a 

figura paterna, seja ela o pai biológico ou não. 
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Justificativa do Projeto: 

Um projeto pedagógico sobre o Dia dos Pais aprofundará naturalmente diferentes conceitos, como 

noção de família, de identidade (pertencimento), de cultura e origem, além de despertar amor, gratidão e 

respeito para com o pai. Também oferece oportunidade para conhecê-lo melhor, quem é ele? Onde 

trabalha? Fazendo o quê? Quantos anos tem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da aprendizagem é um 

instrumento utilizado para avaliar a evolução dos 

alunos ao longo do processo de ensino-

aprendizagem. Esse procedimento vai além de 

aplicar testes e conceder notas aleatórias, mas 

exige um acompanhamento do estudante em 

diferentes momentos do processo educativo. 

A avaliação da aprendizagem traz 

benefícios para os alunos e até mesmo para os 

educadores. No caso dos estudantes, há a 

possibilidade de verificar o andamento do seu 

aprendizado e buscar métodos para impulsionar o 

seu desenvolvimento. Além disso, professores 

podem incentivar estimular a sua participação 

ativa na aprendizagem.  

Para os educadores, o procedimento é 

uma oportunidade para verificar se os estudantes 

conseguiram atingir as metas definidas. Dessa 

forma, é possível trazer novo direcionamento às 

ações pedagógicas para que os objetivos sejam 

atingidos consolidados.  

Sensibilidade e observação, assim a 

professora Iara Assiz transformou a realidade de 

seus alunos da Escola Municipal “Jaime Isidoro”, 

fez uma surpresa e recebeu os estudantes com 

suco de maracujá, lápis e borracha estilizados, 

tudo dentro de uma sala decorada com balões, 

com mensagens de incentivo a sala de aula se 

transformou em um ambiente aconchegante e a 

pressão se esvaiu. Com isso as crianças tiveram 

tranquilidade o suficiente para melhorar o 

desempenho nas provas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEM EDUCA COM AMOR, EDUCA 

PARA A VIDA TODA!!! 
 

 

ESCOLAS DO CAMPO 
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Com o objetivo de despertar nos alunos 

conceitos voltados à solidariedade, respeito, 

cidadania e amor ao próximo, foi confeccionado 

o “VARAL SOLIDÁRIO”. Um trabalho 

desenvolvido com a equipe da escola, estudantes 

e o apoio dos familiares. 

O Varal foi exposto na escola, onde as 

pessoas poderiam pegar de forma gratuita. 

Para a escola o “Varal Solidário”, trouxe 

benefícios para os alunos, ao incentivar a pratica 

de boas ações para uma sociedade mais justa e 

igualitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Visando a melhoria na qualidade de 

ensino, o município aderiu em 2018 e 2019, ao 

Programa Mais Alfabetização, com intuito de 

fortalecer e apoiar as atividades no processo de 

alfabetização para fins de leitura, escrita e 

matemática dos estudantes do 1° e 2° ano, onde 

foi realizado o processo seletivo de profissionais 

(seguindo os parâmetros legais) para atuarem 

como assistentes de professores e assim 

contribuir no processo ensino aprendizagem para 

os alunos que apresentam desenvolvimento 

aquém do esperado. 

O Programa fundamenta-se na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

reconhece que a família, a comunidade escolar e 

o poder público devem assegurar com absoluta 

prioridade a efetivação dos direitos, inclusive o 

direito de aprender. 

 

 
 
 

 
 

Todo este trabalho realizado em prol da educação do município, só foi possível sua concretização 

porque todos os servidores municipais, comunidade escolar, famílias e alunos se fizeram presentes. 

Obrigada a cada um pelo empenho, dedicação, compromisso e acima de tudo por acreditar e mudar 

na forma de ensinar. 

A educação transforma vidas e vidas transformam o mundo! 

Nossa gratidão a todos! 

AÇÃO SOLIDÁRIA 
 

 

ADESÃO AO PROGRAMA MAIS 

ALFABETIZAÇÃO 

AGRADECIMENTO 


