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UMA NOVA VOZ EM SIMÃO
A partir de agora a Educação

Além disso, esse será um

de Simão Pereira passa a

instrumento

contar com um novo canal

professores, funcionários e

de comunicação - A Voz da

alunos

Educação.

projetos,

e

Esse veículo foi criado com a

artística

para

proposta

à

comunidade. Mas não é só

cidade

isso: aqui você encontrará

informações sobre tudo o

também cultura, história e

que acontece nas Escolas,

um

além

conhecer a vida escolar de

de

população

da

de

levar

divulgar

as

para

divulguem

canal

que
seus

produção
toda

aberto

a

para

principais ações e projetos

nossa cidade.

desenvolvidos

pela

Esperamos que você curta

Secretaria de Educação em

essa grande novidade, e

parceria

colabore

com uma Equipe

compartilhando

Diretiva atuante, e um grupo

com os amigos e familiares

de professores competentes

esse canal que também é

e comprometidos com a

seu!
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qualidade da Educação.
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A EDUCAÇÃO DE
SIMÃO PEREIRA EM
NÚMEROS
O ano de 2021 marcou uma virada na Educação
de Simão Pereira. Apesar de estar vivendo o
ápice de uma Pandemia mundial, causada pela
Covid-19,

o

município

experimentou

uma

revolução na sua Rede de Ensino, com a adoção
de um modelo de Ensino Remoto inovador que
permitiu a seus alunos vencerem mais um ciclo
com indicadores muito expressivos.
Mas

as

mudanças

não

ficaram

só

nas

Metodologias de Ensino. Durante o ano de 2021,
graças ao apoio da Administração Municipal, a
Rede Escolar de Simão recebeu um aporte de
investimentos em infraestrutura, modernização
tecnológica, capacitação dos servidores e dos
professores, nunca antes vista na história do
município.
Mas esse foi só o primeiro passo, muito ainda
está por vir, e você pode acompanhar, no box ao
lado, um resumo de tudo que foi, e ainda será
investido na Educação de Simão.
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INVESTIMENTOS
FEITOS NA EDUCAÇÃO
REFORMA DAS ESCOLAS
R$ 358.146,72
CARRO PARA A
EDUCAÇÃO
R$ 62.340,00
MATERIAL
PEDAGÓGICO
E ESCOLAR
R$ 261.112.85
MOBILIÁRIO
R$ 161.269,21
ELETRÔNICOS
R$ 298.421,00
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
R$ 93.964,38
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ENTRELINHAS
população. O que me motiva é o desejo de
poder

melhorar

a

vida

das

pessoas,

principalmente porque o investimento que
fazemos na Educação rende frutos no
futuro.
Senhor

Vice-Prefeito,

algumas

figuras

Jaime

públicas

Ramalho,

da

política

costumam tratar a Educação como uma
“Despesa Pública”. Na sua opinião a
Educação
Nessa primeira edição, a coluna Entrelinhas

é

uma

Despesa

ou

um

Investimento social?

ouviu a Administração Municipal sobre as
conquistas e os desafios para a Educação de

A Educação não pode ser considerada como

Simão Pereira.

uma

despesa

investimento

pública,
público

mas

para

sim

que

um

nossas

Senhor Prefeito, David Carvalho Pimenta, é

crianças e adolescentes, essa nova geração,

um fato incontestável que sua Gestão está

atinjam a sua plenitude com sabedoria e

investindo na Educação de Simão Pereira,

discernimento. Muitos municípios tiveram

como nenhuma outra havia feito até

aumento no números de alunos e nos

então. Então gostaríamos que explicasse

investimentos, mas não há indicações de

qual foi o motivo que o levou a olhar pela

que houve melhoria na qualidade do ensino.

Educação do município, diferentemente

Diferente de nossa Administração, que vem

daqueles que o precederam na Prefeitura?

fazendo um trabalho de ótima qualidade,
tanto

com

os

profissionais

trabalham,

de 15 anos acumulei uma bagagem e

equipamentos de informática e didático-

conhecimento suficientes para saber quais

pedagógicos

eram

Investimento e não Despesa Pública .

cobranças

e

os

anseios

da

como

comprados..

com

ali

Em minha atuação como Vereador há mais

as

bem

que

Isso

os
é

comunidade que não foram atendidas pelo
Executivo ao longo de todos esses anos e

Professora Maria José Viana Miguel, a

que hoje como Prefeito posso colocar em

Senhora assumiu a tarefa de dirigir a

prática.

Educação de um município pequeno, cheio

Foram anos e anos de descaso,

abandono e também falta de respeito pela
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIMÃO PEREIRA

de fragilidades quanto ao Ensino, no auge
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ENTRELINHAS
de uma Pandemia mundial, que mudou

Senhor Prefeito, encerrando nosso bate-

todo o processo de Ensino-Aprendizagem.

papo, qual o recado que o Senhor quer

Quais foram seus maiores desafios nesse

deixar para a comunidade de Simão

primeiro ano, e as maiores conquistas

Pereira, alunos, pais e professores?

alcançadas?
Venho colocando meu melhor para dar o
O distanciamento veio incrementar várias

melhor para a nossa cidade. Não havia o

situações que se tornaram desafios a serem

diálogo, parceria e troca de experiências e

enfrentados: vulnerabilidade social que se

hoje posso dizer que para fazer o melhor

encontravam

para

nossos

alunos

sem

a

nossa

cidade

eu

busco

essa

alimentação escolar; dificuldade de se

integração, principalmente valorizando a

alfabetizar e ensinar ,à distância , sem

experiência e a dedicação dos nossos

apoio de material e recursos necessários;

servidores.

infraestrutura pedagógica das escolas em

Apesar de já colhermos boas conquistas ,

estado precário e muito mais..

ainda temos um caminho longo a percorrer.

Quanto às conquistas, foram várias no

E o que busco com meu trabalho hoje à

sentido de reverter as precariedades tanto

frente da Prefeitura, e que toda a população

pedagógicas quanto físicas com as quais

pode

nos deparamos. Importante frisar que os

inclusiva, transparente e que luta para

avanços e conquistas foram frutos do

melhorar a qualidade de vida de cada

envolvimento de todos os profissionais da

cidadão.

esperar,

é

uma

administração

educação com o apoio do executivo.
E para os próximos 3 anos, pelo menos, o

"O que me motiva é o

que podemos esperar? Quais são os

desejo de poder melhorar

planos para a Educação de Simão Pereira?
Pretendemos, com o mesmo espírito de
união

e

determinação

de

nossos

educadores, desenvolver uma educação
integral

que

nos

permitirá

garantir

o

desenvolvimento de nossos alunos em

a vida das pessoas,
principalmente porque o
investimento que fazemos
na Educação rende frutos
no futuro."
David Pimenta

todas as suas dimensões.
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DIRETO DA SALA DE AULA
A atividade foi baseada no jogo “Gerador de
histórias

divertidas”.

convidados
contendo

a
os

Os

alunos

produzirem
elementos

O homem ficou com medo e decidiu

foram

voltar, até que ouviu uma voz vindo do carro

texto

que dizia: “Não é nada disso que você está

um

decididos

em

função de algumas questões pessoais.

pensando...”
Então, o pizzaiolo acorda e percebe que
tudo aquilo foi um pesadelo. Ele volta a

Aluno: Yann Justen de Carvalho – 801

trabalhar, como se nada tivesse acontecido.

Revisão textual: Professora Carla Priori

GENTE QUE FAZ
A EDUCAÇÃO

A misteriosa entrega
Era uma vez um pizzaiolo que trabalhava
honestamente

e

que

entregava

pizzas

diariamente a seus clientes. A sua pizzaria
havia sido criada há pouco tempo, mas já
era conhecida em quase todo o mundo, pois
as receitas de suas pizzas tinham um sabor
inovador e maravilhoso.
Um dia, o famoso pizzaiolo recebeu um
pedido de uma pessoa levemente suspeita,
que solicitou que ele entregasse a pizza em
um

lugar

deserto

e

com

boatos

de

fantasmas. O homem não hesitou em ir
entregar e partiu para o local.
Chegando na região, o pizzaiolo começou
a sentir calafrios, mas não se importou e
seguiu

em

frente.

No

caminho,

ele

encontrou um carro todo enferrujado e
quebrado, porém não havia ninguém dentro
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Cleria Regina Sevenini Thomaz, Professora ,
.... anos de EMCAR

EDIÇÃO 1 // ABRIL DE 2022

EDIÇÃO 1 // ABRIL DE 2022

JORNAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ACONTECENDO EM SIMÃO PEREIRA
O início do ano letivo de 2022 foi marcado pela

Universidade Federal de Juiz de Fora. Já os

primeira reunião com os pais de alunos na

Professores aproveitaram o sábado escolar

EMCAR. Na oportunidade a Secretaria, junto

para receberem uma capacitação para o

com a Equipe Diretiva, apresentou o grupo que

uso

irá atuar na Rede, bem como as principais

digitalizadoras,

novidades na Educação da Cidade. Nesse dia

pedagógica que vai auxiliar os alunos

os pais também tiveram a oportunidade de

durante o processo de alfabetização e

ouvir uma palestra sobre "Educação Bucal",

letramento. O dia ficou marcado como uma

coordenada pelo Professor Josemar Parreira

das maiores participações da comunidade,

Guimarães da Faculdade de Odontologia da

como pode ser conferido na imagem abaixo.

das

recém-adquiridas
importante

mesas

ferramenta

Mais do que uma ferramenta pedagógica, a mesa digitalizadora é
uma janela para transformar a educação em uma experiência lúdica
e divertida para as crianças, dando a elas o protagonismo para
desenvolver os seus conhecimentos.
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PRATA DA CASA
Este será um espaço para você divulgar aquele poema, artigo, ou
conto que escreveu, e ainda não encontrou espaço para divulgar. A
cada mês a Secretaria de Educação irá escolher uma prata da casa e
colocar nessa coluna, para que todos possam reconhecer o seu
talento.
Envie
sua
produção
para
o
endereço
de
e-mail:
avozdaeducacaosimaopereira@gmail.com, ou entregue diretamente
na Secretaria de Educação.

O desenho é o registro do olhar. Um modo de

levar pelas linhas que compõe a fachada.

deixar no papel algo que passa rápido aos

Linhas que se encontram, se cruzam e

olhos. Às vezes é inventado, feito a partir de

combinadas formam os corredores, paredes,

lembranças, observado ao vivo ou por meio

telhados e rampas.

de uma fotografia. Quando a gente desenha a

Gosto de olhar para os detalhes, mas

gente presta atenção às linhas, às formas e

também

às texturas.

espontaneidade que surge no traço. Assim foi

Neste pequeno desenho da escola, feito a

feito. E em breve mostro um pouco mais dos

caneta a partir de uma foto, não busquei

meus olhares.

uma representação realista, mas me deixei
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIMÃO PEREIRA

expressar

uma

certa

Roberto Zynk
EDIÇÃO 1 // ABRIL DE 2022

EDIÇÃO 1 // ABRIL DE 2022

JORNAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEDO DE PROSA
Situado na microrregião de Juiz de Fora, o

Cresceu o novo núcleo para o qual se

município nasceu em consequência da

transferiam todos os moradores da região

abertura do “Caminho Novo”, por volta de

determinando, inclusive, o esvaziamento

1698, pelo desbravador Garcia Rodrigues

do primitivo povoado.

Paes. O primeiro donatário e colonizador
das terras municipais foi Simão Pereira de

Conclui-se que a atual cidade não se

Sá, fundador do arraial que recebeu seu

localiza na antiga fazenda do fundador. Em

nome: Simão Pereira. No decorrer do ano

1943, o nome da localidade foi mudado

de 1716, a povoação já contava com cerca

para Simão Pereira. O topônimo é uma

de 400 homens livres e muitos escravos,

homenagem ao primeiro colonizador do

todos buscando melhores condição de vida

município,

em uma terra fértil, propícia à agricultura.

sugestão do Dr. Hildebrando Clark, então
diretor

Como o território ficava próximo ao Rio de

do

Simão

Pereira,

departamento

acatando

estadual

de

estatística.

Janeiro e livre do pagamento, por se achar
afastado do “Caminho Novo” e posto da
arrecadação

(atual

cidade

de

Matias

Barbosa), tornou-se rápido crescimento do
núcleo.
Em 1718, criava-se a freguesia de Nossa
Senhora da Glória, com sede na fazenda de
Simão Pereira de Sá. Supõe-se que, por
volta

de

1850,

o

arraial

entrou

em

decadência pois a sede da paróquia foi
mudada para Juiz de Fora. Foi restaurada
em 1852, mas perdeu esta condição,
definitivamente, em 1858, quando foi
transferida para o povoado de Rancharia

Cemitério da Rocinha

da Negra

É o ultimo vestígio da sesmaria do
Paraibuna,

onde

encontram-se

sepultados alguns barões e pessoas

com a denominação de São Pedro de

ilustres do município, incluindo um

Alcântara.

dos

presidentes

da

Província

de

Minas Gerais, o Barão de São João
Nepomuceno
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A CIDADE QUE EU VEJO
Este será um espaço para você mostrar
todo o seu talento fotográfico. Com um
celular na mão, e uma ideia na cabeça,
registre uma imagem do lugar onde você
mora - pode ser aqui em Simão Pereira, em
Cotegipe ou Souza Aguiar - o que importa é
a sua vinculação afetiva com o local.
A cada mês a melhor foto será colocada no
Jornal, e no final do ano as melhores farão
parte do calendário 2023 da Educação.
Envie sua foto para o e-mail do jornal
abaixo:

.

-

avozdaeducacaosimaopereira@gmail.com.

Foto: Juliana de Oliveira Lopes
Fazenda do Engenho

LITERATURA ENCENA
Esse

é

um

projeto

transdisciplinar

desenvolvido dentro das Escolas da Rede
de Educação de Simão Pereira, que tem
como finalidade desenvolver a autonomia,
as relações sociais e a comunicabilidade
dos alunos, além de estimular a leitura,
desde os primeiros anos.
A cada edição o projeto trará uma nova
experiência registrada em vídeo para que
todos possam conhecer e compartilhar em
suas

redes

sociais

com

amigos

e

familiares.

O projeto ciranda literária, tem o objetivo de
estimular a prática da leitura , conhecer e
desenvolver
vários
gêneros
textuais,
oportunizar momento único e prazeroso com a
família.
No vídeo acima temos a aluna Maria Emanuelle
de Souza Oliveira Lopes, de 11 anos, do 6º ano.
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