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O MEIO AMBIENTE SOMOS TODOS NÓS
Você já ouviu falar do Aquecimento Global? E Essas são as que mais ficaram desorientadas
do Efeito Estufa? Não? Mas com certeza, com toda essa mudança, por isso o tempo de
mesmo, sem saber o que essas palavras floração mudou, as árvores frutíferas dão frutos
significam, já sentiu na pele o efeito que elas ano sim, no outro não e tudo isso por causa
causam. Quer ver?

desse tal Aquecimento Global. E sabe quem é o

Você já deve ter reparado que há alguns anos culpado por ele? Nós mesmos.
atrás o Verão era uma estação de muito calor Sempre
e bastante chuva. E o inverno, uma estação
seca e de muito frio.

que

botamos

fogo

no

pasto,

e

desmatamos florestas para construir ruas e
casas estamos ajudando a aumentar esses

Só que hoje não funciona mais bem assim, efeitos. Portanto, não se esqueça: o meio
no Verão temos "frentes frias", e no Inverno ambiente somos todos nós, por isso somos
"ondas de calor". E as plantas então?
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SIMÃO PEREIRA FORMA MAIS UMA
TURMA DO PROERD
De abril a junho de 2022 os alunos dos 5 °

O que é o PROERD?

anos da EMCAR participaram do curso do

O Programa Educacional de Resistência às

Programa Educacional de Resistência às

Drogas

Drogas. É um programa praticado pela

cooperativo estabelecido entre a Polícia

Polícia Militar dentro das escolas públicas. O

Militar, a Escola e a Família, tendo como

objetivo do curso é orientar e prevenir, as

missão e visão:

crianças quanto ao não uso de álcool e

Missão: ensinar aos estudantes habilidades

drogas e também orientar os pais sobre

para tomada de boas decisões, para ajudá-

como lidar com o assunto em casa. Durante

los a conduzir suas vidas de maneira segura

o curso os alunos recebem uma cartilha e

e saudável.

suas etapas vão sendo orientadas por um

Visão: construir um mundo no qual os jovens

membro da polícia militar. Ao final os alunos

de todos os lugares estejam capacitados

participam

para

para respeitar os outros e para escolherem

conclusão do curso e a eles são conferidos

conduzir suas vidas livre do abuso de

os certificados, na companhia de seus pais,

drogas,

equipe escolar e membros da Polícia Militar.

comportamentos perigosos. Para assistir

A

aos melhores momentos da Formatura,

de

Administração

uma

solenidade

Municipal,

através

da

Secretaria de Educação apoia e incentiva

(Proerd)

da

consiste

violência

num

e

de

esforço

outros

clique na imagem abaixo:

esse Projeto, por isso forneceu a todos os
alunos que participaram o uniforme oficial
do Programa.
Dentro da proposta do PROERD,
cada aluno participante deveria
produzir um texto. Neste ano os
ganhadores foram:
1° Lugar
Guilherme Batista Ribeiro
2° Lugar
Matheus Medeiros da Silva
3º lugar
Daniel Júnior de Oliveira
Guimarães
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ENTRELINHAS
Dessa forma, uma primeira inovação da
Secretaria Municipal de Educação foi a
criação

da

função

Coordenadora

que

Municipal

ocupo
de

como

Educação,

visando, prioritariamente, administrar e
orientar a implantação de novos Programas
para o Município.
São várias as adesões já realizadas e o tipo
de

importância

é

estabelecido

pelas

especificidades de cada Programa, mas, de
maneira geral, todos oferecem ferramentas
A coluna Entrelinhas conversa nessa edição

que

com a Professora Daiana Chapinoti Viana

aprendizagem e ensino.

Miguel,

Dentre

Coordenadora

visam

melhorar

o

processo

de

Municipal

de

importância

das

considero a do Plano de Ações Articuladas –

parcerias e participação nos Programas de

PAR a mais significativa como captação de

incentivo e captação de recursos externos

recursos, através do qual solicitamos a

para o desenvolvimento da Educação de

construção de uma nova creche.

Educação

sobre

"A

as

adesões

já

concretizadas,

Simão Pereira".
Quais os principais Programas em que a
Daiane, mais um dos diferenciais da atual

nossa Educação está inserida hoje?

gestão

da

Educação

no

município

é

Tempo de Aprender / Educação Conectada /

investir

em

parcerias

e

Educação e Família / Programa Semeando /

captação de recursos em Programas e

Busca Ativa / Sala de Recursos / Programa

Projetos nas esferas estadual e Federal.

Brasil

Qual a importância dessas ações para o

Infância na Escola / Programa Formação

desenvolvimento da Educação de Simão

Continuada / GraphoGame / PAR e SETE -

Pereira?

Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte

Além dos programas mais tradicionais (PNAE

Escolar.

justamente

na

Escola

/

Programa

Primeira

– PNLD – PNATE- PTE) que a adesão do
Município vem ocorrendo há anos, a atual

O que ainda está por vir? Já existem novas

gestão

parcerias sendo formuladas?

reconhece

a

importância

e

necessidade de captar e se integrar a uma

As adesões aos Programas já divulgadas já

gama maior de parcerias com o Governo

foram efetivadas atendendo as nossas reais

Federal.

necessidades.
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PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA
EDUCAÇÃO EM PAUTA
Uma das condições necessárias à oferta de
um Ensino Público de qualidade é a garantia
dos direitos trabalhistas, e a construção de
um Plano para a Carreira educacional que
valorize

e

estimule

funcionários

vinculados

professores

e

à

a

Educação

buscarem atualização constante, o que
refletirá na qualidade do ensino oferecido.
Em Simão Pereira, o Plano de Cargos e
Salários é de 1995, por isso, buscando
corrigir as defasagens e distorções, a
Secretaria de Educação, com o apoio da
Administração
mobilizando
realidade

Municipal,
para

vem

adequá-lo

educacional

e,

à

dessa

se
atual

forma,

apresentar um novo Planejamento para a
vida funcional do pessoal do magistério.
Para tanto foi contratada uma empresa
especializada no assessoramento para a
construção de planos de carreira - Carvalho
e

Reis

Advocacia

especializada

-

representada pelos Advogados Alex Carvalho
e Larissa Reis, que trabalhando junto com
uma Comissão formada por professores e
funcionários, já começou a preparar a
construção de um novo documento, a partir
de um Cronograma de Ações previamente
definido.
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DIRETO DA SALA DE AULA
Educação Infantil e Meio Ambiente
As crianças se apropriam gradativamente de
comportamentos nas interações sociais e
com

o

ambiente

que

as

permitem

compreender a importância do cuidado com
o outro ser vivo e com o espaço no qual
vivenciam cada dia novas experiências.
Plantar um grãozinho de feijão no algodão,
jogar

a

sementinha

de

alpiste

e

acompanhar seu crescimento, tanto quanto
cuidar

com

zelo

dos

brinquedos,

dos

coleguinhas, dos materiais e organização da
salinha de aula, são aprendizagens de
respeito ao meio ambiente e a todos que
nele habitam. As crianças fazem tudo
enquanto "brincam", sendo o "brincar" sua
linguagem

natural,

e

se

divertindo

apreendem conceitos de vida sustentáveis.
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DIRETO DA SALA DE AULA
Projeto Meio Ambiente
O presente trabalho é uma experiência
realizada pela turma da Professora Julie
Glória Souza Hespanhol do 5 ano/501 da
Escola Municipal Conceição Aparecida Rosso
de Simão Pereira- MG. Realizado durante o
mês de junho de 2022, contemplando o
projeto interdisciplinar da escola, cujo tema
principal " Meio Ambiente ", em parceria
com a coordenadora de projetos Juliana de
Oliveira Lopes, com o livro." Não Afunde no
Lixo! " de Nilce Bechara.

O objetivo é estimular a reflexão consciente
sobre

o

meio

ambiente,

de

forma

interdisciplinar relacionados aos temas dos
conteúdos trabalhados entre professora e
alunos durante os 1 e 2 bimestre em sala de
aula para alunos perceberem que são
sujeitos

ativos

na

construção

dos

conteúdos.
A principal inspiração na escolha do livro "
Não Afunde no Lixo! " de Nilce Bechara foi o
mascote

da

escola,

um

cachorrinho

conhecido pelo nome de caramelo.
Enfim , a realização do trabalho foi muito
positiva, pois os alunos puderam envolver
as disciplinas e o mascote Caramelo em um
projeto. Além da forma de pensar dos alunos
sobre a questão ambiental local, também
houve mudanças de hábitos e atitudes e os
alunos sentiram - se " autores" do projeto
pelo fato de suas próprias ideias estarem
sendo transcritas para o papel.
Há uma relação entre alegria necessária à
atividade

educativa

e

a

esperança.

À

esperança de que professor é alunos juntos
podem aprender, ensinar, inquietar- nos,
produzir e juntos igualmente resistir aos
obstáculos

à

nossa

alegria.

(

FREIRE,

1996,p.80).
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DIRETO DA SALA DE AULA
Projeto Meio Ambiente Turma 501
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DIRETO DA SALA DE AULA
Projeto Corpo Humano - Turma 502

Trabalhando com Jogos Educativos
Anos Finais

Após estudar os principais órgãos do corpo

Como uma forma de incentivar a autonomia

humano, a turma do 5° ano turma 502

e a transdisciplinariedade em sala de aula,

começou a estudar os ossos. O nome dos

os

principais foram montados usando rolinhos

desenvolvendo atividades que misturam

de papel higiênico e muita criatividade! Na

ludicidade e tecnologia, com o auxílio das

prática

novas ferramentas digitais adquiridas pela

e

na

ludicidade,

os

alunos

professores

dos

Anos

Finais

vêm

aprenderam e usaram a imaginação!

Secretaria Municipal de Educação.

Professora Mônica Cristina Tomaz Borges

Professora Anismare Maria Lopes - Geografia
Professora Carla Priori da Silva -Língua
Portuguesa
Professora Juscélia César Chapinotti Rosa
Ciências
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PROJETO LITERATURA ENCENA
Projeto Ciranda Literária
Dentro do Projeto Literatura Encena, a
EMCAR

desenvolve

o

Projeto

Ciranda

Literária. Nesse vídeo a Professora Denise
Darwich Castro de Souza, Professora de uso
da

Biblioteca,

desenvolvidas

conta
as

como

atividades

foram
com

as

crianças dos anos iniciais.
Para assistir clique na imagem ao lado, ou
acesse o link abaixo:
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Formatura PROER Tuma 2022
Turmas 501 e 502
Professoras Julie e Mônica

Palestra sobre Eficiência Energética na Escola
CEMIG
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Projeto Caminhão da CEMIG
2022
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Fotos do Projeto Meio Ambiente 2022
Culminância no Condomínio Miragem
Água Mineral In Natura
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Quadrilha EMCAR - 02 de Julho - Anos Iniciais
Festa Junina da EMCAR 2022
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A CIDADE QUE EU VEJO

Foto: Roberto Zink
Festa Julina EMCAR 2022

GENTE QUE
FAZ A
EDUCAÇÃO
Rozelaine Pinto Ribeiro
28 anos de Educação
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