
“Nossa Escola,  Nosso Orgulho”  

Com a nova realidade 

da educação escolar 

frente aos desafios do 

isolamento social, que 

acarretou a suspensão 

das aulas presencias, 

devido ao CORONA VÍ-

RUS, a Equipe Gestora, 

Professores e Funcio-

nários da EE Prof. Ma-

noel Camillo Júnior, 

Pariquera-Açu, tiveram 

que se reinventar para 

dar auxílio à distância 

aos alunos, pais e toda 

a comunidade escolar. 

Um grande movimento 

foi realizado pela equi-

pe Gestora e Professo-

res para criar meios 

para que o ensino e a 

aprendizagem não dei-

xassem de acontecer. 

Assim foram desenvol-

vidas variadas formas 

para encaminhamento 

de atividades e comuni-

cação com alunos, pais 

e toda a comunidade. 

A organização de uma 

rotina semanal de ativi-

dades escolares, dividida 

por Áreas de Conheci-

mento, com dias especí-

ficos para o encaminha-

mento aos alunos, dias e 

horários em que os pro-

fessores estarão à dispo-

sição para auxiliar, expli-

cando atividades, tirando 

dúvidas, dentre outras 

necessidades dos alu-

nos, visando criar uma 

rotina de estudos mais 

organizada e que possa  

funcionar como uma es-

tratégia, contribuindo 

para a aprendizagem e 

fixação dos conteúdos 

estudados na semana, 

sejam eles encaminha-

dos pelos professores ou 

pelas aulas do CMSP. 
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“Quando família e 
escola se unem, o 

resultado é o suces-
so de todos os en-

volvidos”. 

C A M I L L O  J Ú N I O R  

A T P C ´ S  R E A L I Z A D A S  P E L O  A P L I C A T I V O  T E A M S   

Semanalmente os profes-

sores da Escola se reú-

nem, online, para discuti-

rem o andamento dos tra-

balhos da semana anterior, 

visando analisar os resulta-

dos e definindo novas es-

tratégias de encaminha-

mentos, orientações e no-

vos rumos a serem toma-

dos para alcançar o mai-

or número possível de 

alunos, bem como um 

melhor resultado de 

aprendizagem e retorno 

das atividades por parte 

dos discentes. O grande 

desafio é tornar essas 

ações disponíveis a toda 

a comunidade escolar. 
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EDITORIAL 
 

Este Boletim Informati-

vo Escolar tem por ob-

jetivo tornar público as 

ações da Equipe da 

Escola Manoel Camillo 

Júnior, que neste perí-

odo de suspensão das 

aulas presenciais tem 

buscado incansavel-

mente alcançar o mai-

or número possível de 

alunos nesse período 

de Educação Mediada 

pela Tecnologia. 

MANTENHA-SE INFORMADO 

Pariquera-Açu/SP. 

Três vezes por semana são reali-

zadas reuniões entre gestores e 

professores. 

Escola Estadual Professor Manoel 

Ajudar a desenvolver rotinas diárias de estudos, com leituras e resolução 

de atividades será o diferencial no sucesso  de seu filho. 

ROTINAS DE ESTUDO 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015587768018&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAmq8YYQfK6GH3Gj-p8P7xd6NwaxGi3iwr6BbpEFnG6ukNBL9NXQ0yeuy0N_VkE-n6Se-6EzasG2kDt&hc_ref=ARQfGsKUfvYpoq9nzgxvk6fmNcyHmNx7CCWh5gJIU6_D4vrwryRzRVXa8W3wkV8CHl4


 

D I S C I P L I N A S  E L E T I V A S  

Seguindo todas as reco-

mendações da OMS e Se-

cretaria de Saúde do Esta-

do de São Paulo, a escola 

está disponibilizando ma-

teriais de apoio aos estu-

dos produzidos pela Secre-

taria de Educação do Esta-

do, bem como atividades 

semanais para os alunos 

que não têm ou não conse-

guem acesso aos materi-

ais nos grupos de estudos 

online, organizados pela 

escola e pelos professores. 

Para a retirada dos materi-

ais basta os alunos, pais e 

ou responsáveis irem à 

escola nos seguintes horá-

rios: de segunda à sexta-

feira, das 10 às 16 horas.  

Importante lembrar que ao 

dirigir-se à escola para reti-

rar os materiais todos de-

vem estar respeitando os 

cuidados para evitar conta-

minações. 

EM 2020, VAMOS 

FAZER A DIFERENÇA! 

MATERIAS DE APOIO AOS ESTUDOS E ATIVIDADES SERÃO ENTREGUES NA ESCOLA 

Várias estratégias estão 

sendo desenvolvidas 

com o objetivo de levar 

conhecimento aos nos-

sos alunos durante esse 

período de suspensão 

das aulas.  

O prof. Enésio Coelho, 

mais conhecido como 

Professor Juneca, além 

encaminhar suas ativida-

des semanalmente aos 

alunos nos grupos de 

estudos, abriu um canal 

no youtube, onde sema-

nalmente posta vídeos 

explicativos sobre os 

conteúdos e atividades 

propostas, os resultados 

vêm sendo satisfatórios 

no decorrer das sema-

nas.´ 

É mais uma estratégia 

de professores da escola 

com resultados positivos. 

PROFESSOR CRIOU UM CANAL NO YOUTUBE PARA EXPLICAR CONTEÚDOS 

    Profª. Sheila 

Caros alunos! 

É com muita alegria que 

me dirijo a vocês para 

falar da importância do 

comprometimento de 

todos com as atividades 

semanais encaminhadas 

pelos seus professores. 

Acreditamos no potencial 

de cada um e torcemos 

muito para que logo pos-

samos estar juntos na 

escola. Sejam cuidado-

sos e responsáveis. Até 

logo! 
 

Prof. Romualdo J. Carvalho 

Coordenação Pedagógica 

FALA MESTRE! 

l 

Prof. Enésio Coelho—Juneca  

 

RÁDIO:  A   HISTÓRIA   NARRADA 

O professor Cleberson de 

Lima Nacamoto, da discipli-

na de História vem desen-

volvendo com suas turmas 

o programa Rádio Camillo 

Júnior, onde os alunos nar-

ram, através de áudios, 

passagens históricas refe-

rentes aos conteúdos estudados durante a 

semana. É mais uma prática didática inova-

dora e que privilegia a leitura e a compreen-

são de textos, habilidades essenciais no 

desenvolvimento de nossos alunos. 

Profª. Cida 

Maria Aparecida Lisboa Cândido 

Diretora da Escola 

Sheila Helena L. de Almeida 

Vice Diretora 

 

Prof. Romualdo 

Romualdo José Carvalho 

Coordenador Pedagógico 

Como as demais modali-

dades de ensino, a Educa-

ção de Jovens e Adultos 

também acontecerá onli-

ne, através de atividades 

encaminhadas pelos gru-

pos de estudos e pelo 

Centro de Mídias. Entende-

mos que se trata de uma 

realidade diferenciada de 

alunos que trabalham du-

rante o dia e nem sempre 

têm tempo para acessar 

as mídias digitais para rea-

lizar as atividades.  

Preocupados com esse grupo 

de alunos, os professores es-

tão desenvolvendo atividades 

diferenciadas em horários dife-

renciados, buscando incentivar 

a conclusão dos estudos na 

educação básica. Para isso 

pedimos que procurem a esco-

la, participem dos grupos de 

estudos e acreditem no poten-

cial de vocês. Nenhum aluno 

será prejudicado devido a es-

sa Pandemia. 

EJA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COMO FICA A SITUAÇÃO? 

As disciplinas Eletivas se-

guem normalmente nesse 

primeiro semestre. Cada pro-

fessor está desenvolvendo 

seus conteúdos, levando em 

consideração as turmas for-

madas por escolha dos alu-

nos no início do ano letivo. 

Por isso, informe-se e faça 

parte do grupo de estudos da 

eletiva que você escolheu e 

bons estudos! 

EQUIPE GESTORA 

Profª Cília 

Cília Maria Gato da Silva 

Supervisora de Ensino 


