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Sabemos que somente a vontade de

transformar não basta, por isso demos

passos largos e firmes ao longo de 2018,

rumo à melhoria de nossas atividades e ao

aperfeiçoamento de nossos processos.

Ao longo deste ano tivemos ainda a

oportunidade de reafirmar nosso

compromisso com as comunidades por

meio das varias ações desenvolvidas.

Experenciamos ainda a oportunidade de

conhecer e trocar experiências com

outras instituições transformadoras,

podendo assim expandir nossos

horizontes.

Dito isso, convido vocês a conhecerem

mais um capitulo da nossa história e por

isso apresento nosso RELATORIO DE

ATIVIDADES 2018.

Boa leitura!

Pedro Carlos Verde Filho

Diretor da Estação Conhecimento de Arari

Ao apresentar as nossas ações no ano de

2018, falo em nome de todos os

colaboradores e parceiros da Estação

Conhecimento de Arari. Além do dever de

dar transparência e prestar contas a

comunidade, o que veremos aqui traz uma

sensação de dever cumprido e, sobretudo,

de alegria. Estamos muito felizes, pois, no

último ano, construímos mais um capítulo

de enormes realizações que estão

embasadas no cerne de nossa missão que

é "transformar nossas crianças e

adolescentes em sujeitos integralmente

desenvolvidos.".

É com grande orgulho e igual

responsabilidade que carregamos o nome

de uma instituição transformadora. A

Estação Conhecimento é além de tudo,

norteadora de princípios, na medida em

que se coloca como instrumento que

contribui para o desenvolvimento humano.

Acreditamos que podemos transformar

realidades por meio da inclusão social,

através da educação, do esporte, da

cultura, incentivando e oportunizando

assim, a convivência em grupo,

fortalecendo laços com a comunidade e

atuando em parcerias com os mais

variados grupos da sociedade. Para tal

feito, colocamos as crianças e

adolescentes no centro dos nossos pilares

de atuação.

Mensagem do 

Diretor...



Quem somos...

A Estação Conhecimento é uma OSC promotora e

irradiadora de vivências e práticas de educação,

geração de trabalho e renda, esporte, cultura e

de convivência e atua como centro e cidadania.

Idealizada pela Fundação Vale, têm como objetivo

promover a inclusão social e contribuir com a

melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens

e adultos das comunidades onde estão presentes.



Onde Estamos...

A Estação Conhecimento de Arari, situada as margens da

Rodovia BR 222, KM 266, atualmente atende a 32

comunidades da zona rural de Arari, sendo elas: Bubasa,

Escondido, Muquila, Vila Nova, Cipó, Cajazinho, Felix,

Gancho, Pimental, Morada Nova, Jabuti, Arariaçu,

Moitas, Piçarreira, Campo Do Carmo, Capoeira Grande,

Arraial, Laranjeira, Atijolado, Bonfim, Barreiros,

Codoense, Trizidela, Bamburral, Boca Do Campo, Rumo,

Canoa, Locas, Centrinho, Santo Antonio, Mata e Passa

Bem.



“Promover a inclusão social 

de crianças, adolescentes e 

famílias em situação de

vulnerabilidade social, por 

meio da educação integral, 

contribuindo com a formação

cidadã dessa população.”

MISSÃO

VISÃO

Ser referência nacional de 

instituição promotora do 

desenvolvimento humano 

integral.”

VALOR

Responsabilidade 

Social

Inclusão

Respeito

Ética



Organograma...



Número de  

colaboradores...

Funcionários
Terceirizados

2018
1

2

0

Funcionários

1 2
33% 67%

Por idade 2018
menos de 30 29%

entre 30 e 50 64%

mais de 50 07%

Nossos gestores

Por idade
menos de 30

entre 30 e 50

mais de 50

15 44

43%

57%

2018
44



Comunidades 

atendidas

ATENDIMENTOS 
DIRETOS

R$ 05 
milhões

de investimento

social

04
novos projetos

32
Comunidades

1.996
pessoas atendidas

Total:

196 Atendidos

Principais fontes de recursos

(R$)

Nossos 
Investimentos 

em 2018

32

ATIVIDADES EDUCIONAIS, CULTURAIS E
ESPORTIVAS
GRUPO DE ATENDIMENTO A FAMILIA

MÃES

AÇÕES DE SAÚDE

PERMACULTURA

VISITANTES

535

160

45

350

40

670

ATENDIMENTOS 
INDIRETOS

CURSOS
PROFISSIONALIZANTES

CURSOS DE GRADUAÇÃO

5056

90

Média de Refeições servidas 
diariamente:

CAFÉ DA MANHÃ: 185
ALMOÇO:: 210
LANCHES: 289

Total:

1800 Atendidos

Custeio

FIA (Fundo da Infância e Adolescência)

LIE (Lei de Incentivo ao Esporte)



MODOS VIDA E CULTURALOCAL
✓ Contemplar e valorizar a cultura e os modos de vida das crianças e

adolescentes e suas comunidades na realização das práticas

✓ Realizar sempre que possível, um intercâmbio das práticas da EC nas  

comunidades

✓ Valorizar e envolver a comunidade nas práticas desenvolvidas dentro daEC

✓ Engajar os educandos na valorização dos saberes locais

✓ Organizar atividades que estimulem a construção de um possível projeto de

vida

✓ Conectar a partir das práticas crianças e adolescentes com as comunidades

para a valorização dos saberes locais, reconhecimento e pertencimento pelo

local

✓ Conhecer e valorizar a diversidade cultural

LUDICIDADE
✓ Prover práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a criatividade das  

crianças e dos adolescentes por meio da ludicidade

✓ Consolidar o esporte educacional como possibilidade para o

desenvolvimento integral de crianças eadolescentes

INCLUSÃO
✓ Reconhecer a singularidade das crianças e adolescentes, respeitando os  

tempos e formas de aprendizagem de cadaum

✓ Considerar as necessidades, sentimentos e habilidades dos educandos para  o 

planejamento daspráticas

✓ Acolher a diversidade e as diversas formas de aprender, planejando práticas

de inclusão de crianças e adolescentes com múltiplas especificidades,

respeitando os tempos de aprendizagens e considerando asidentidades

AMBIÊNCIAS
✓ Diversificar os espaços de realização práticas da EC

✓ Realizar práticas em diversos espaços da EC dando sentido pedagógico os

espaços construídos

EDUCADOR COMO MEDIADOR
✓ Potencializar os conhecimentos prévios das crianças e adolescentes nas

práticas pedagógicas

✓ Partir dos conhecimentos prévios das crianças para criação de práticas  

pedagógicas

✓ Realizar escutas estruturadas das crianças e adolescentes considerando as  

propostas sugeridas incremento e realização de práticas

✓ Favorecer a experimentação de novas práticas e a descoberta de novos

conhecimentos

✓ Considerar o educando no centro do processo educativo, colaborando no  

desenvolvimento do seuprotagonismo

✓

LINGUAGENS
✓ Contemplar eixos temáticos na idealização e efetivação das práticas (ex.  meio 

ambiente, calendário local, saberes locais, entre outras)

✓ Planejar atividades que desenvolvam as múltiplas habilidades das crianças e  

adolescentes

✓ Desenvolver práticas amparadas na interação e no desenvolvimento das

múltiplas linguagens (visual, verbal, escrita, musical e corporal, etc.)

✓ Promover atividades diversificadas, que explorem diferentesmaterialidades

✓ Trabalhar as diferentes modalidades de maneira multidisciplinar eintegrada

PARTICIPAÇÃO SOCIAL
✓ Realizar e valorizar a escuta qualificada das criança e adolescentes para a  

construção das práticas, estimulando a participação e a autonomia

✓ Implementar instrumento como as rodas de conversa como forma 

pedagógica da participaçãosocial

✓ Estimular o trabalho em grupo por meio de práticas cooperativas, solidárias  e 

que respeitem asdiversidades

✓ Sociabilizar as crianças e os adolescentes no ambiente em que

estão inseridos, de modo a fortalecer o estabelecimento de

vínculos e da de comunicação ativa

✓ Promover a monitoria entre pares para a realização daspráticas

Diretrizes Pedagógicas



Nossas Ações...

Jan a Dez



Festival de Férias

No mês de janeiro demos

inicio a 1ª Festival de Férias

da EC, cujo proposito foi

proporcionar atividades

lúdicas, educativas e

alimentação continuada para

o atendidos , que em anos

anteriores não tinham

programações para os

meses de férias escolares.

• 87% de frequência;

• 5 bicicletas sorteadas;

• + 50 atividades lúdicas;

• Melhora significativa no percentual dos atendidos em 

acompanhamento Nutricional

Resultados

1ª  Avaliação Antropométrica, Teste Motores e 
Específicos 

Durante o Festival de Férias, foi realizada a 1ª avaliação

Antropométrica, testes motores e específicos afim de acompanhar

o crescimento e desenvolvimento dos nossos atendidos nas

atividades esportivas e fornecer ferramentas para a elaboração

dos treinos e acompanhamento nutricional.

A avaliação antropométrica de crianças e adolescentes é

essencial para verificar se o crescimento está próximo ou

distante de um padrão esperado, sendo que alterações neste

sentido podem ser provocadas por doenças ou outras

condições ambientais desfavoráveis.

Um dos fatores determinantes para

que pudéssemos realizar essas

atividades foi a necessidade de uma

permanência continuada dos

atendidos que se encontravam em

acompanhamento nutricional, uma

vez que durante os anos anteriores,

ao retornar do período de férias

estes, tinham um declínio no

percentual de melhoria devido a

descontinuação de uma alimentação

adequada nesse período.

Foram realizados os

seguintes testes:

Testes Motores

• Velocidade;

• Agilidade;

• Salto parado;

• Arremesso de MB e 9

Minutos.

Testes Específicos

São feitos de acordo com as

modalidades:

• Antropometria

• Peso

• Altura

• Envergadura



Treinamento Boas Práticas de Fabricação

Iniciamos o mês de fevereiro

com o Treinamento de Boas

Práticas de Fabricação de

Alimentos, ministrado pela

Nutricionista da EC, Kyannia

Girard, cujo publico alvo foram

as empreendedoras da

Padaria Três Amores,

localizada na Comunidade

Bubasa/Arari-MA.

O intuito dessa ação foi fortalecer os vínculos entre a EC e os

fornecedores de alimentos, visando assim o consumos de produtos

com maior controle qualidade.

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) abrangem um conjunto de medidas que

devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos e pelos serviços de

alimentação, a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos

alimentos com os regulamentos técnicos.

A legislação sanitária federal regulamenta essas medidas em caráter geral,

aplicável a todo o tipo de indústria de alimentos e serviço de alimentação, e

também específico, voltadas às indústrias que processam determinadas

categorias de alimentos.

Compete aos Serviços de Vigilância Sanitária Estaduais e Municipais o

estabelecimento de normas complementares, de forma a abranger aspectos

sanitários mais específicos à sua localidade, não podendo contrariar as normas

federais.
FONTE: ANVISA, Agencia Nacional de Vigilância Sanitária

O que são as Boas Práticas de 
Fabricação?

7%
7%

2%

84%

1ª AVALIAÇÃO NUTRICIONAL GERAL 2018

MAGREZA

RISCO DE SOBREPESO

SOBREPESO

EUTROFIA

Avaliação Nutricional

41%

46%

13%

ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL 2018

MAGREZA

RISCO DE SOBREPESO

SOBREPESO

Na terceira semana de Fevereiro, foi realizado a I Avaliação

Nutricional, com o intuito de identificar casos de descontrole

nutricional para realização das intervenções necessárias,

almejando melhora na qualidade de vida de nossos atendidos.

Dos 535 atendidos avaliados, 54 entraram em acompanhamento

nutricional, onde:

41% Magreza

46% Risco de sobrepeso

13% Sobrepeso.



Cursos profissionalizantes

Durante o primeiro semestre

de 2018, a Estação

Conhecimento de Arari, em

parceria com o SENAI -

Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial,

ofereceu a comunidade, 95

vagas nos cursos

profissionalizantes de

instalador Hidráulico, Pedreiro,

Assistente ADM e Operador

de Computador.

O principal objetivo dessa ação foi qualificar e capacitar Adolescentes e

adultos do município de Arari/MA afim de suprirem demandas exigidas

por empresas, abrindo assim portas para o mercado de trabalho.

Todos os cursos foram gratuitos e cada participante recebeu, ao final

do curso, um certificado emitido pelo SENAI.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é um dos cinco

maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América

Latina. Seus cursos formam profissionais para 28 áreas da indústria

brasileira, desde a iniciação profissional até a graduação e pós-graduação

tecnológica.

FONTE: http://www.portaldaindustria.com.br/senai/institucional/o-que-e-o-senai/

A parceria entre o SENAI e a Estação Conhecimento de Arari, deu-se a partir

de do levantamento realizado pela equipe da EC Arari, onde foi detectada a

necessidade de profissionalização, capacitação e inserção no mercado de

trabalho de jovens entre as idades de 16 a 24 anos.

Sobre o SENAI

Avaliação Diagnóstica

RESULTADOS:

• 108 atendidos na alfabetização por níveis (pré-silábico, silábico e

silábico alfabético).

• 02 turmas TIDTM (turmas intensivas de teoria musical

multiplique).

• 08 turmas por idade na informática.

Na última semana do mês de fevereiro foram realizadas, as

avaliações e diagnósticos das frentes de Música, Informática e

Alfabetização, cujo objetivo foi mensurar a evolução do processo de

aprendizagem, ou seja, entre o “falar sobre música” e o “tocar

música”, o letramento e a alfabetização e níveis de conhecimento

sobre informática.



Reunião de Pais e/ou Responsáveis

Buscando sempre manter os

pais/responsáveis dos

atendidos sempre presentes e

participativos na rotina dos

atendidos, a EC proporciona

reuniões regulares, onde são

explicitados atividades

rotineiras, bem como o

desenvolvimento de cada

criança e adolescente.

A primeira reunião de pais, aconteceu na 4ª semana do mês de março

e teve o intuito de apresentar e compartilhar ações realizadas no ano

de 2017 e as metas a serem alcançadas no ano de 2018.

Aproveitou-se o ensejo e foi reafirmada a parceria com os pais bem

como repaginação na relação dos papéis bem definidos Estação X

Escola X Família;

- NUTRIÇÃO

Após a reunião de pais/responsáveis, a Nutricionista da EC,

convocou os pais dos atendidos que estão em acompanhamento

nutricional para Informar e orienta-los quanto a importância da

família no processo de recuperação do estado nutricional dos

mesmos.

Ao todo, 30 pais de atendidos que estão em acompanhamento

nutricional compareceram dentro os 150 presentes.



Canteiro Solidário

Canteiro Solidário foi um projeto,

iniciado em março pelo Psicólogo

da EC, Flavio Fernandes em

parceria com o Evandro Barbosa,

também colaborador da EC, com

o proposito de desenvolver

atividades laborais no canteiro de

hortaliças. Foram produzidas 30

mudas de hortaliças plantadas e

100 crianças e adolescentes

foram atendidos.

Utilizando os conhecimentos em Permacultura ensinados por

Sr.Evandro, os atendidos diagnosticados com dificuldade de

aprendizagem, TDAH, autismo, e problemas comportamentais

desenvolvem atividades tais como, plantio, rega e colheita em pequenos

canteiros. Os atendidos aprendem a cuidar das plantinhas e com isso

obtêm melhorias nos quadros clínicos.

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é

um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na

infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua

vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e

impulsividade. Ele é chamado às vezes de DDA (Distúrbio do

Déficit de Atenção). Em inglês, também é chamado de ADD, ADHD

ou de AD/HD.
FONTE: https://tdah.org.br/sobre-tdah/o-que-e-tdah/ 

O que é TDAH?

I Etapa do  Circuito Escolar de Natação 

A I Etapa do Circuito Escolar de Natação, aconteceu no dia 24 de

março, na cidade de São Luis / MA, onde participaram 200

crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de escolas Publicas e

Privadas da rede de ensino do Maranhão.

O objetivo dessa competição foi premiar os atletas que se

destacaram em 2017 e atingir marcas para a os próximos Jogos

Escolares Maranhenses.

A EC Arari, contou com a participação de 07 adolescentes que

trouxeram para as escolas referenciadas: 03 medalhas de ouro, 02

medalhas de pratas e 02 medalhas de bronze.



II Semana da Nutrição e Saúde: Circuito Saudável 

No mês de Abril, aconteceu a II

Semana da Nutrição e Saúde

com o tema: Circuito Saudável.

Foram realizadas 02 oficinas de

aproveitamento de alimentos,

onde atendidos de 06 a 11 anos

aprenderam sobre a importância

de se consumir corretamente e os

alimentos e assim evitar

desperdícios.

O principal objetivo dessa ação foi informar e conscientizar a

importância de uma alimentação saudável no dia a dia de nossos

atendidos, através de atividades dinâmicas e lúdicas.

Ao final das oficinas as crianças degustaram os lanches produzidos

por eles.

Grupo de Atendimento Familiar - GAF

No dia 24 de abril, demos inicio aos atendimentos do Grupo de

Atendimento Familiar - o GAF – atendendo a 109 mulheres das

comunidades de Felix e Locas, com apoio nutricional, psicológico,

esportivo e alfabetização.

O intento desse grupo foi estreitar os laços entre EC e

comunidades afim de reforçar as atividades realizadas com os

atendidos em nosso programa, buscando assim uma melhor

qualidade de vida para toda a família.



Visita Técnica - Instituto Garcia Santos

No dia 28 de abril, os alunos do

curso técnico em nutrição do

Instituto Garcia Santos de Arari

/MA, participaram da rotina de

atividades da Unidade de

Alimentação e Nutrição da EC

Arari.

Durante a visita os alunos puderam ver a importância da UAN

(Unidade de Alimentação e Nutrição) no fornecimento de refeições

equilibradas nutricionalmente, com bom nível de sanidade, adequadas

ao comensal. Além de procurar desenvolver hábitos alimentares

saudáveis, levando assim a uma melhor qualidade de vida.

Curso Permacultura

Ainda em abril, foram iniciadas duas turmas de Permacultura com

trinta e cinco atendidos, onde eles aprendem a cuidar da terra, das

pessoas, partilhar os excedentes e definir limites para o consumo e

reprodução das técnicas aprendidas.

Uma Unidade de Alimentação e Nutrição é uma unidade de

trabalho que desempenha atividades relacionadas à alimentação

e nutrição, como o fornecimento de refeições.

O principal objetivo da UAN é fornecer uma alimentação segura,

que possa garantir os principais nutrientes necessários para

manter, ou recuperar a saúde de todos aqueles que usufruem do

seu serviço.

O que é a UAN?



V Mutirão de Saúde Bucal 

Todos os anos, em parceria com

a Secretaria de Saúde de Arari, a

EC realiza uma edição do Mutirão

de Saúde Bucal, cujo objetivo é

desenvolver bons hábitos de

saúde e higiene bucal de

crianças, adolescentes e

colaboradores, através de

palestras, aplicação de flúor,

atendimento odontológico e

distribuição de kits de higiene

bucal.

Esse ano foram distribuídos 420 kits de higiene bucal , e ao todo:

• 40 crianças e adolescentes atendidos por especialistas;

• 240 crianças e adolescentes receberam aplicação de flúor;

• 30 colaboradores receberam aplicação de flúor.



Projeto “Vamos Conversar?” 

Durante o mês de abril, o Psicólogo da EC, Flavio Fernandes,

elaborou e desenvolveu o projeto “Vamos Conversar?”, cujo proposito

foi utilizar os espaços da EC, para reflexão e discussão, onde os

adolescentes pudessem se exprimirem pessoalmente, expressando

suas dificuldades, resistências, dúvidas, anseios e opiniões, e

favorecendo a construção de um saber compartilhado.

Os temas debatidos foram escolhidos pelos próprios atendidos, e

durante a conversa, os assuntos eram mediados pelo Psicólogo.

Na integra, 60 adolescentes participaram com 03 temas discutidos

(Projeto de vida, sexualidade e drogas).

Construção do Plano de Atendimento Socioeducativo 
em Meio Aberto 

A Estação Conhecimento de

Arari, foi convidada pelo

CMDCA – Conselho Municipal

de Direito da Criança e do

Adolescente - a participar da

construção do Plano Municipal

de Atendimento

Socioeducativo em Meio

Aberto, aplicado em

adolescentes que infringem a

lei.

As reuniões aconteceram na secretaria de Educação do Município de

Arari. E culminaram na construção de um plano Municipal que assiste

adolescentes em conflito com a lei.



Grupo de Idosos NASF (Núcleo de Apoio a Saúde 
da Família)

Com o Intuito de fortalecer laços

e criar vínculos com toda a

comunidade Arariense, a EC

recebeu, na ultima semana do

mês de abril, a visita do Grupo

de Idosos assistidos pelos NASF

(Núcleo de Apoio a Saúde da

Família – criados pelo Ministério

da Saúde em 2008 com o

objetivo de apoiar a

consolidação da Atenção Básica

no Brasil, ampliando as ofertas

de saúde na rede de serviços,

assim como a resolutividade, a

abrangência e o alvo das ações).

Antes da visita, os profissionais da EC planejam o dia com atividades

voltadas para esse publico afim de propiciar momentos de lazer e

descontração para o grupo.

Os idosos fazem atividades aeróbicas na piscina e participam de

pequenas aulas de dança dentre outras praticas.

Campanha “XÔ PIOLHO”

No dia 09 de maio, foi iniciada a campanha “Xô Piolho”, com

palestras educativas ministradas por uma profissional da Secretaria

Municipal de Saúde de Arari.

Durante o mês de maio, foram desenvolvidos trabalhos expositivos,

poemas, jograis e palestras sobre cuidados e higiene pessoal

dando ênfase na importância do cuidado com o corpo e

principalmente a atenção aos intrusos que se alojam no couro

cabeludo.

A turma de teatro da EC, demonstrou de forma lúdica, como

acontece a proliferação desses bichinhos indesejados, e o que

cada um poderia fazer para acabar com os piolhos!



II Café com as Mães

No dia 11 de maio, a EC recebeu

cerca de cem mães dos

atendidos para a II Edição do

Café com as Mães.

Elas foram recebidas com um

café da manhã inicial e logo

após deu-se inicio as

homenagens e momentos de

relaxamento, dinâmicas

divertidas, cuidados com a pele,

massagens, entre outras

atividades.

Esse evento teve como objetivo, estreitar laços e trazer as

mães/responsáveis para cada vez mais próximo às atividades e ao dia

a dia dos seus filhos no projeto. Com essa ação a EC pôde ainda

proporcionar um momento diferente à elas, ao ponto de emocioná-las

de um jeito que sempre lembrem como é bom ser mãe.

Ao final elas relataram se sentirem acolhidas, agradecidas e

emocionadas com todos os cuidados e atenções recebidas.

Campanha de Vacinação 

No dia 12 de maio deu-se início a campanha nacional de vacinação

contra a influenza, e, para garantir a saúde dos colaboradores que

se encontram no grupo de risco que, direta e indiretamente, estão

em contato com crianças e adolescentes, a EC em parceria com a

secretaria de Saúde de Arari, disponibilizou doses da vacina contra

influenza para todos.

No total os 44 colaboradores da EC e os 04 motoristas

terceirizados foram imunizados .



18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Em campanha contra o abuso e

exploração sexual de crianças e

adolescentes, a Estação

Conhecimento de Arari em

parceria com CMDCA (Conselho

Municipal de Defesa dos Direitos

da Criança e do Adolescente),

desenvolveu atividades voltadas

ao tema, visando orientar e

preparar crianças, adolescentes

e colaboradores para os casos

de violação dos direitos infantis.

Dentre as atividades, houveram palestras direcionadas aos

colaboradores, apresentação do tema para as crianças e adolescentes

da Estação Conhecimento, e oficina “Ciranda de Vozes” formado por

acadêmicas de Serviço Social da Faculdade Santa Fé, trabalhada

com as crianças de 6 a 11 anos.

Elaboração do Plano Político Pedagógico

Nos dias 24 e 25 de maio, as sistematizadoras do Aprendiz, Raiana

Ribeiro e Dayana Araújo, juntamente com 25 colaboradores da EC,

representantes da Secretaria Municipal de Educação e parceiros da

Universidade Aberta do Brasil (UAB), iniciaram as discussões

presenciais sobre as diretrizes que nortearam as novas diretrizes

do Plano Politico Pedagógico.

Dentre as atividades, as equipes foram divididas em três grandes

áreas: Mapeamento, Praticas e Sistematização, cujos objetivos

foram respectivamente:

▪ Fazer o levantamento de dados sobre a EC e território;

▪ Listar as praticas já existentes na EC;

▪ Documentar todas as informações obtidas.

A Campanha Faça Bonito, é uma conquista que demarca a luta pelos

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

Anualmente a Campanha tem um dia Nacional de mobilização, o dia 18 de

Maio. Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de

Vitória (ES), um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como

o “Caso Araceli”. Esse era o nome de uma menina de apenas oito anos de

idade, que teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada,

estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O

crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune.

Nos 18 anos de mobilização a campanha já alcançou muitos municípios

do nosso país. A proposta é mobilizar, sensibilizar, informar e convocar

toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e

adolescentes.
FONTE: https://www.facabonito.org.br/

Faça Bonito!



Projeto: “Alegria vem dos Bairros” 

A Estação Conhecimento de Arari, foi

convidada pela Secretaria de Educação

Municipal a participar do projeto “Alegria

vem dos Bairros”

Foram realizadas diversas atividades

físicas visando incentivar a prática

esportiva com alunos de 10 a 14 anos,

do 6º e 9º do Ensino Fundamental de

todas as Escolas da Rede Municipal de

Ensino.

A EC, afim de reforçar a relação Escola – Comunidade, levou às

Escolas Municipais, um pouco das praticas realizadas na área

esportiva do seu projeto e ainda buscou resgatar brincadeiras antigas

tais como: corrida no saco, queimada, amarelinhas entre outras.

Amistoso Futebol 

No dia 30 de maio, a EC realizou um amistoso de futebol cujo

publico alvo foram os alunos das Escolas Municipais de Arari.

O proposito dessa ação foi propiciar aos jovens e adolescentes do

Município, um cenário competitivo e divertido, trocas de

experiencias, vivencia de grupo, compartilhamento de

conhecimento e preservação da cultura, para que esse púbico

sinta-se motivados e participar do programa.

Vale destacar a presença marcante do publico feminino, que vem

aumentando a se destacando cada vem mais nos eventos

esportivos.



Oficina “Mão na Massa”

Durante a segunda semana de

Junho a Nutricionista da EC,

Kyannia Girard, desenvolveu a

oficina “Mão na Massa” que teve

como objetivo criar e manter bons

hábitos alimentares, através da

elaboração e execução de receitas

lúdicas e nutritivas, ministrada por

dois colaboradores da Unidade de

Alimentação e Nutrição (UAN) da

EC Arari e teve ainda, a intenção

de valorizar e incentivar os seus

profissionais.

Dentre as atividades, houveram palestras direcionadas aos

colaboradores, apresentação do tema para as crianças e adolescentes

da Estação Conhecimento.

Estação Junina

O mês de junho é marcado pela diversidade cultural e nesse mês

foi realizado o arraial da EC ao som de “Trem Bala” no ritmo de

forró e uma vasta programação!

A Estação Conhecimento, vem se afirmar como espaço de

propagação da cultura e saberes locais, através de variadas

atrações, comidas típicas, apresentações de quadrilhas, samba de

roda, dança Portuguesa, desfiles de Reis e Rainhas Caipiras,

Capoeira, Maculelê, Boi “Alegria da Estação”, dentre outras

apresentações culturais.

Outro marco importante foi resgatar a historicidade das

manifestações culturais, como a dança e a música, bem como seus

valores dentro da cultura brasileira, realçando as cores do nosso

Brasil, como um aspecto da nossa diversidade cultural e social.

“As práticas alimentares saudáveis tendem a garantir uma qualidade de

vida estável, por isso, as atividades envolvendo a culinária por mais que

pareçam instantes de brincadeira são, na verdade, momentos muita

concentração e aprendizagem onde podemos colocar nossos atendidos

para aprender conteúdos interativos e desenvolver habilidades

desconhecidas nessa fase.”

Kyannia Girard, Nutricionista da EC Arari

Saiba mais!



Corrida Super Ar

No dia 10 de junho aconteceu a

Corrida Superar 2018,em São Luis

/MA. E a EC mais uma vez

participou desse evento afim de

incentivar o espírito competitivo dos

atendidos, leva-los a vivencia em

um novo ambiente de competição,

interagindo com atletas

profissionais e amadores.
Participaram do evento com 03

(três) adolescentes, tendo a

participação de 466 (quatrocentos e

sessenta e seis) atletas na

categoria Comunidade.

Natação Para Todos

A Coordenadora de Esportes da EC, Andreia Silva, em parceria

com a Federação Maranhense de Desportos Aquáticas – FMDA –

realizou o evento “Natação para todos” afim de proporcionar aos

atendido, momentos de integração, levá-los a um ambiente

competitivo e detectar possíveis talentos,

Resultados obtidos:

• 120 inscritos ;

• 86 participantes;

“A Super Ar já faz parte do calendário esportivo da nossa cidade

e do nosso estado, tornando-se a maior corrida do Maranhão em

premiação e número de inscritos. Tanto a comunidade quanto os

empregados Vale esperam o ano inteiro para correr a Super Ar.

Realizada pela primeira vez em 2011, a corrida Super Ar surgiu

com a proposta de incentivar a saúde por meio da adoção de

práticas esportivas aliada ao tema sustentabilidade. Ofereceu mil

vagas em sua primeira edição, ganhando grande visibilidade e

aderência por parte da população, atletas amadores e

profissionais, empregados Vale e familiares.”

Fonte:https://keepsporting.com/cr/TeSZWtG7hXcy8Ddb4/vii-corrida-super-ar-2017/

Corrida Super AR!



Educação Inclusiva

No dia 22 de junho a Estação

Conhecimento de Arari ofertou para

seus colaboradores, a formação em

“educação inclusiva” realizada pela

professora do Municipio Rosângela

dos Santos, pós-graduada em

educação inclusiva e com ampla

experiência de trabalho com

crianças e adolescentes com

deficiência.

O trabalho aconteceu em parceria

com a Secretaria de Educação de

Arari, e propôs gerar a discussão

sobre as diferenças humanas e a

necessidade em se reconhecer e

acolher as pessoas com

deficiência.

Boas Práticas de Manipulação de Alimentos

O treinamento em “Boas práticas de manipulação de alimentos” foi

ofertado a 74 merendeiras da rede pública de Arari. Foi realizado

em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e ministrado

pela nutricionista da EC, Kyannia Girard. A atividade teve como

objetivo criar e manter bons hábitos alimentares através da

elaboração e execução de receitas lúdicas e nutritivas, sendo

ministrada por dois colaboradores da Unidade de Alimentação e

Nutrição (UAN) da EC Arari na intenção de valorizar e incentivar

nossos profissionais.

Uma alimentação saudável no ambiente escolar é essencial para

proporcionar o bem estar físico e mental dos alunos, ofertando

assim todos os nutrientes em proporções adequadas para

manutenção e/ou recuperação de seu estado de saúde por meio de

alimentos nutricionalmente seguros.

“A Educação inclusiva compreende a Educação especial dentro

da escola regular e transforma a escola em um espaço para

todos. Ela favorece a diversidade na medida em que considera

que todos os alunos podem ter necessidades especiais em algum

momento de sua vida escolar.

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/554/os-desafios-da-educacao-

inclusiva-foco-nas-redes-de-apoio

Educação Inclusiva!



Proporcionar lazer a todos os

atendidos de 06 a 17 anos,

oportunizando-lhes a prática de

atividades de lazer, esportivas, de

recreação e cultural, como forma

de ocupação sadia do tempo livre,

visando o desenvolvimento

saudável do corpo e da mente,

além do acompanhamento

nutricional, foi o foco dessa edição

do Festival de Férias que

aconteceu durante todo o mês de

Julho.

Foram oferecidas mais de 50 atividades lúdicas e educativas , entre

as quais podemos destacar a Oficina Culinária onde foram elaborados

10 hambúrgueres saudáveis e 33 pacotes de areinha, o vôlei, e a

trilha Ecológica, realizada em parceria com o Núcleo Produtivo Rural

da EC.

Rendimento Escolar

Duas vezes por ano, a pedagoga da Estação Conhecimento,

Rosana Fernandes, colhe dados junto a secretaria Municipal de

Educação, afim de acompanhar os rendimentos escolares dos

atendidos participantes do Projeto.

Partindo da necessidade de contribuição para o processo de

ensino-aprendizagem, a EC conta com turmas de alfabetização

divididos em níveis de conhecimento: Pre-Silabico, Silábico e

Silábico Alfabético. Assim como nas outras frentes, as avaliações

diagnosticas são realizadas. Abaixo podemos perceber a evolução

dessas turmas no 1 semestre de 2018.

A EC se preocupa em contribuir para o aprendizado dos atendidos,

por isso realiza reuniões periódicas com pais/responsáveis das

crianças e adolescentes com a finalidade de informar/orientar

quanto aos resultados dos seus filhos.
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3

21 22

16

10

19

35

Fevereiro Abril Junho

EVOLUÇÃO NA ALFABETIZAÇÃO

Pré Silábico Silábico Silábico Alfabético

54 dos atendidos na faixa etária de 6 a 9 anos



O desconhecimento sobre o tema e

o tabu social impedem que seja

discutido abertamente,

inviabilizando a conscientização e

aumentando os tristes relatos das

vítimas. A Oficina ministrada pela

Daianny Verde, Assistente Social

da EC Arari, teve como objetivo

trazer uma abordagem interativa,

com a análise teórica e prática da

legislação vigente e estudo de

alguns casos reais.

Foram 4 horas de intensa aprendizagem, onde os colaboradores da

Estação Conhecimento, Núcleo Produtivo, Polo da Universidade

Aberta do Brasil e motoristas terceirizados, todos atuantes no projeto,

foram instigados a opinar, estudar, analisar casos reais e gerar

conceitos individuais sobre o abuso, violência e exploração de

crianças e adolescentes. A metodologia de dividir em 4 grandes

grupos, possibilitou a discussão aprofundada e dinâmica. Sendo

finalizada pela explanação dos aspectos jurídicos e sociais.

“As experiências de um Bairro-Educador”

O processo de revisão do Projeto Político Pedagógico da EC Arari,

teve como segunda etapa a Imersão em Projetos Sociais

semelhantes na cidade de São Paulo/SP. Entre os dias 4 e 7 de

julho, 8 colaboradores da EC e representantes da Fundação Vale

vivenciaram experiências em instituições que conseguiram

mobilizar as comunidades onde estão inseridas e criaram espaços

educadores.

A exemplo citamos o Centro de Educação Unificado Professora

Arlete Persoli, no bairro de Heliópolis, que a partir de parcerias com

as redes de apoio e associação de moradores conseguiram

transformar o espaço em um Bairro Educador. A revisão do PPP da

EC Arari, é mediado pela Associação Cidade Escola Aprendiz,

entidade que possui experiencia de mais de 25 anos na área de

educação e espaços educadores.



Em parceria com o Instituto

Formação e a Área de Educação

da FV, a EC Arari desenvolveu o

Prêmio Jovem Escritor, objetivando

estimular a leitura e o

desenvolvimento da escrita entre

nossas crianças, adolescentes e

jovens.

A parceria fomentou o desempenho

e possibilitou o intercambio poético

entre as Estação Conhecimento de

Arari/MA e Marabá/PA.

A culminância ocorreu no dia 18, com a participação de convidados,

atendidos, dentre eles os jovens escritores inscritos, os quais foram

premiados com medalhas, e os 03 (três) primeiros colocados

receberam um Certificado de Participação e kit de livros de poesias de

renomados escritores brasileiros.

As atividades iniciaram em fevereiro, com oficinas e rodas de

conversa sobre gêneros literários e temas diversos.

Os participantes inscritos tiveram liberdade de escolher o tema dos

poemas, considerando os critérios: criatividade, originalidade,

coerência e coesão. Além disso, houve uma troca de experiências

literária com a EC de Marabá.

Etapa Regional dos Lagos

A Estação Conhecimento de Arari, levou 19 atendidos da

Modalidade Atletismo para participarem da Etapa Regional dos

Lagos, uma competição de atletismo cujo objetivo foi obter

classificação para a Etapa Metropolitana, que aconteceu na pista

de Atletismo da UFMA, no mês de agosto de 2018.

Ao todo 12 atendidos alcançaram a classificação para a Etapa

Metropolitana.

Total de 06 medalhas

04 Medalhas de Ouro

01 Medalha de Prata

01 Medalha bronze



Diante das dificuldades

encontradas no início do ano letivo,

e do resultado apresentado no

diagnóstico de leitura, com nosso

público específico da alfabetização,

pensou-se, em algo que pudesse

envolvê-los no mundo da leitura de

forma prazerosa. Assim surgiu a

ideia do “Piquenique Literário”, uma

união de leitura, diversão e

alimentação saudável de forma a

proporcionar conhecimento, cultura,

lazer e a integração.

Dentre as atividades propostas, tivemos leituras diversificadas,

contação de histórias, oficina sobre o cultivo e plantio da melancia,

palestras sobre os cuidados com o livro, sorteio de livros, etc.

A ação aconteceu na primeira semana do mês de Agosto.

Nutrição Volante

A promoção de hábitos de vida saudáveis para as crianças através

da educação nutricional se faz necessário em todas as localidades,

pois pode influenciar diretamente no desenvolvimento integral

desse grupo. Com isso a EC Arari no intuito de estabelecer maiores

vínculos com as escolas das comunidades circunvizinhas, realizou

a Nutrição Volante na Escola Municipal Luís Chaves Ribeiro,

localizada no povoado Bubasa, cujo público alvo foram as crianças

de 1º à 3º ano.

A ação contou com a apresentação de atividades lúdicas,

interativas e educativas por meio do teatro de fantoches animados,

oficina de reaproveitamento de alimentos, encerrando com

apresentação teatral com tema voltado à alimentação saudável.



Se fez presente os Pais dos

atendidos na intenção de quebrar

a rotina, proporcionando-lhes um

dia diferente, com atividades

lúdicas, esportivas, descontração,

relaxamento, e com a

intencionalidade de fortalecer a

integração dos pais com a Estação

Conhecimento, confraternização e

união entre as famílias,

fortalecendo assim, a construção

dos laços.

Este ano, a Estação Conhecimento de Arari Conseguiu alargar ainda

mais estes laços, através de partidas de futebol entre pais e filhos,

estabelecendo assim, um simulacro da vida. Ao final, foi oferecido um

almoço especial, encerrando com a distribuição de kit’s, em parceria

com a loja “O Boticário. ”

Acolhida

Momento de interação dos públicos de diferentes atividades da

Estação Conhecimento de Arari, a acolhida, é a primeira ação diária

de troca de experiências e aprendizado.

Buscando acrescentar intencionalidade educativa e promover o

protagonismo e participação dos atendidos, a ação da acolhida foi

reformulada. O novo formato explora os vários espaços da EC e

tem um leque de rotinas, tais como: alongamento, dinâmicas, rodas

de conversa, discussões guiadas pelos próprios atendidos, além da

abordagem de temas de interesse comum.

A participação de todos os colaboradores e rodízio de facilitadores

proporciona a criação do senso de responsabilidade e de

reciclagem, trabalhando pontes educativas que pode não

necessariamente fazer parte da rotina laboral.



O Setembro Amarelo, campanha

de prevenção ao suicídio foi pauta

de rodas de conversas, estudos

dirigidos e palestras na Estação

Conhecimento de Arari entre os

dias 17 a 25 de setembro. O

público alvo foram os

adolescentes e colaboradores,

visando discutir e aprender formas

de prevenção ao suicídio.

A campanha contou ainda com a distribuição de panfletos, realizado

em ponto estratégico da avenida principal de Arari, no intuito de

chamar a atenção de toda a comunidade para esse tema tão sensível

e pouco abordado.

Em 2018, a Campanha do Setembro Amarelo, tornou-se

definitivamente parte do calendário da EC Arari.

Violência contra a mulher: Vamos meter a 
colher

A oficina “Violência contra a mulher: Vamos meter a colher” faz

parte da rotina de palestras voltadas para os colaboradores da EC

Arari e parceiros: Rodovix Transportes, Shalon Locações de

Veículos, CPCD (Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento) e

UAB (Universidade Aberta do Brasil).

A oficina apresentou os variados tipos de violência contra a mulher

e as legislações que resguardam os direitos alcançados na longa

história de luta pela igualdade.

Essa iniciativa busca empoderar os colaboradores e torná-los

replicadores desses conceitos nas comunidades onde residem. Os

temas são variados, que vão desde depressão a planejamento

financeiro familiar.

Em 2018, já foram realizadas 05 oficinas, e há previsão de mais 03

até dezembro.



Trabalho das Estações Conhecimento com adolescentes são destaque no Carta 

Educação

No dia 09 de outubro de 2018,o

site Carta Educação (site que

traz conteúdo especializado sobre

educação para pais, professores,

alunos, gestores públicos e

interessados pelo tema) publicou

em sua plataforma uma

reportagem sobre o trabalho de

prevenção ao suicídio realizado

com adolescentes atendidos

pelas Estações Conhecimento.

O site destacou a principal estratégia utilizada na campanha contra

o suicídio: a escuta qualificada.

Abaixo podemos verificar um trecho dessa reportagem:

http://www.cartaeducacao.com.br/esp
eciais/vale/trabalhar-a-prevencao-ao-
suicidio-de-maneira-continua-e-
possivel-e-necessario/



Educadores da Escola Municipal Amaral Raposo da comunidade

de Pedrinhas em São Luís/MA visitaram, no 18 de outubro, a

Estação Conhecimento de Arari.

No roteiro da visita, os 50 educadores visitantes puderam

participar de oficinas de educação inclusiva, compartilhamento

das experiências pedagógicas desenvolvidas na premissa da

educação integral e vivencia nas atividades desenvolvidas pela

EC Arari e conheceram/ viajaram no vagão social do Trem de

Passageiros da Vale.

No total, participaram dessa ação:

• 50 educadores da E. M. Amaral Raposo de São Luís

• 252 crianças e adolescentes do turno vespertino

• 25 educadores da EC Arari

Enfatizando o entendimento que

todos os colaboradores da EC

Arari são educadores, o dia 15 de

outubro foi festejado com debates

e expressiva participação e

interação sobre o papel do

educador nas práticas

pedagógicas e na promoção de

direitos da criança e do

adolescente.

Participaram também o Secretário de Educação de Arari Marcelo

Santana, a Coordenadora pedagógica do município Joelma Braga e o

presidente do CMDCA Arari Ailton Barros, que falaram sobre os

desafios da implementação da educação integral e o papel dela na

promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Para Rosana

Fernandes, pedagoga da EC Arari , “o papel desenvolvido pelo

educador, vai além do mero repasse de informação. Ele media e

possibilita o desenvolvimento intelectual, físico, emocional, social e

cultural de crianças e adolescentes”.



No dia 15 de outubro, foi realizado mais um “Dia de criança feliz”.

Essa data é marcada pela alegria contagiante das crianças e

adolescentes que se divertem nas mais variadas brincadeiras e

atividades.

E assim, nesse clima de muita pipoca, picolé, cachorro quente,

batata frita, arte no rosto, pula-pula, piscina de bolinhas, teatro de

fantoches, show de calouros, rodas de histórias, estação do vôlei,

basquete, concurso de danças, travinha, que os educadores

utilizam toda essa energia para auxiliar o beneficiado a trabalhar

todas as suas dimensões (emocional, físico, intelectual, social e

cultural).

A ação de Saúde na Comunidade

Muquila foi pensada a partir da

necessidade de mobilizar,

despertar, estimular e/ou resgatar

hábitos de vida saudável para as

famílias atendidas pelo programa

Estação Conhecimento de Arari.

No dia 19 de outubro, a Equipe de

Gestão da EC Arari, em parceria

com a Secretaria de Saúde,

realizou a ação de Boas Práticas

de Saúde na comunidade Muquila

Foram atendidas cerca de 25 pessoas de 20 a 71 anos que

participaram de atividades como: dinâmicas de grupo, atividade física

funcional, avaliação nutricional e aulão de zumba seguido de um

lanche saudável.



As oficinas “Viagem pelos Sentidos”, teve a intencionalidade

estimular o desenvolvimento dos 5 sentidos humanos. Em cada

encontro foi trabalhado um dos sentidos, com apresentação dos

órgãos responsáveis por cada sensação, brincadeiras de

estimulação, experimentações gustativas e olfativas com a

participação da nutricionista da EC, apresentação de vídeos, e

sensibilização sobre as pessoas com deficiência e/ou limitações

sensoriais, apresentando o braile e a libra como recursos para

acessibilidade de pessoas cegas e surdas.

A aprendizagem é um processo natural e necessário para os

sujeitos, porém só é possível quando há pleno desenvolvimento

dos sentidos humanos. Para isso, é necessário que desde muito

cedo as crianças recebam estimulações sensoriais variadas, para

que possam amadurecer os sentidos da audição, olfato, paladar,

tato e visão.

O seminário de profissões em sua

edição de 2018, aconteceu no dia

12, possibilitando a 180

adolescentes do terceiro ano do

ensino médio a importância da

escolha profissional. O Seminário

permitiu uma orientação e

construção de um projeto de vida

profissional.

Entende-se que o jovem necessita de ajuda na escolha de uma

profissão, atendendo suas expectativas e ansiedades, minimizando as

incertezas, evidenciando-se as informações e habilidades, antenados

aos acontecimentos globais. Dessa forma, a escolha profissional, fará

cidadãos satisfeitos, um passo para o equilíbrio social, uma cura

contra os males do ócio. Somaram-se a essa iniciativa cinco escolas

estaduais de Arari: Centro de Ensino Leão Santos, Unidade Escolar

Arimatea Cisne, Centro de Ensino Cidade de Arari, Centro de Ensino

Milton Ericeira e Centro de Ensino Gregória Prazeres.

am atendidas cerca de 25 pessoas de 20 a 71 anos que participaram
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Nos dias 17 e 18 de novembro, ocorreu o II Encontro das Estação

Conhecimento Norte/Nordeste. As ECs de Marabá—PA e

Tucumã—PA viajaram no Trem de Passageiros da Estrada de

Ferro Carajás até a EC Arari/MA. Os 60 visitantes, se uniram às

535 crianças e adolescentes da EC anfitriã.

O evento foi marcado pela alegria contagiante dos atendidos que

puderam durante os dois dias, trocar experiencias e conhecer

novos amigos. Foram realizadas mais de 20 atividades

educativas, esportivas e culturais tais como: rodas de capoeira,

sala de exposições, quiosque de comidas típicas da região

Arariense, apresentações, musicais, teatrais e de dança, provas

de atletismo e amistosos de futebol.

“Um passeio fantástico, tenho

muitas histórias para contar” assim

relatou a Bruna Queiroz de 11

anos, sobre o passeio educativo

que ela e outras crianças e

adolescentes da Estação

Conhecimento de Arari, fizeram

nos dias 23 e 24 de novembro em

São Luís/MA. Foram selecionadas

56 crianças que atingiram 90% de

frequência nos últimos 3 meses e

tem conceito “bom” no

comportamento.

A programação foi voltada para interação com espaços de educação e

cultura da capital maranhense, nessa perspectiva, visitaram o Parque

Botânico, Centro Cultural Vale Maranhão, Teatro Artur Azevedo, o

Centro Cultural Odylo Costa Filho, Palácio do Leões e 12ª Edição da

Feira do Livro de São Luís.



A Estação Conhecimento de Arari foi palco para o

encerramento do projeto “Contos de Fada” e “Minha

Cidade”, desenvolvidos pela Secretaria de Educação do

município em todos as escolas da rede. Em culminância a

finalização das atividades citadas, as escolas dos povoados

de Muquila e Jabuti – atendidos pela EC – realizaram um

desfile temático com personagens clássicos dos contos de

fada, ressaltando também as estórias e histórias de Arari. Os

projetos desenvolvidos ao longo do ano tiveram como

objetivo despertar o interesse pela leitura através dos contos

infantis, e valorizar a história e cultura local, apresentando

causos e figuras ararienses.
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Em 2018, com a iniciativa da área de Educação da Fundação Vale

e o parceiro Associação Cidade Escola Aprendiz, a EC Arari

iniciou o processo de revisão do Projeto Político Pedagógico,

incluindo como primícia o conceito de Educação Integral e

espaços educativos, no entendimento que este conceito de

desenvolvimento total de crianças e adolescentes converge com

os pilares de atuação da instituição.

O processo de desenvolvimento integral não fica restrito apenas

as crianças e adolescentes, o entendimento que todos os

colaboradores são educadores, possibilitou o empoderamento e

conhecimento sobre os conceitos, dando a certeza que o PPP da

EC Arari é um documento dialético e construído coletivamente.

Após vários encontros formativos e muitos trabalho desenvolvido,

no dia 20 de dezembro aconteceu a culminância dessa ação,

envolvendo também a Prefeitura Municipal de Arari, cujo Município

recebeu o Titulo de Cidade Educadora.

No   dia   17 de dezembro a EC

Arari, encerrou suas atividades

educacionais do ano de 2018 com

um belíssimo sarau, cujo objetivo

responsáveis, um apanhado

atividades desenvolvidas

foi mostrar aos pais e

de  

e

protagonizadas pelos atendidos

do projeto ao longo do ano.

Foram apresentadas os resultados  

de todas as frentes de atuação.

Podemos destacar ainda as apresentações culturais, tais como roda

de capoeira, apresentação musical, leitura de poemas, peças teatrais e

a mostra do grupo de dança.

A culminância contou ainda com a participação dos emblemáticos

bonecos de Bil, personagens marcantes do carnaval e da cultura de

Arari.



Nossos 

Parceiros...
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento

Estação Conhecimento de Tucumã

Estação Conhecimento de Marabá

Prefeitura Municipal de Arari

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Saúde

Shalon Locações de Veículos

Instituto Garcia Santos

Cidade Escola Aprendiz

Escola Municipal Amaral Raposo

Padaria Três Amores

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente

Aquapura Comércios e Serviços

S M Correa

SENAI

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

NASF- Núcleo de Apoio a Saúde da Família

Rodovix Transportes

Nossos 

Mantenedores...

Fundação Vale

Lei de Incentivo ao Esporte

Ministério do Esporte

Fundo da Infância e da Adolescência
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