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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

Mensagem do Diretor...

Ao apresentar as nossas ações no ano de

2019, 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.



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.

Quem somos...



Onde Estamos...

A Estação Conhecimento de Arari, situada as margens da

Rodovia BR 222, KM 266, atualmente atende a 31

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

Escondido, Muquila, Vila Nova, Cipó, Cajazinho, 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.”

“Ser referência 

nacional de 

instituição 

promotora do 

desenvolvimento 

humano 

integral.”

1. Responsabilidade 

Social

2. Inclusão

3. Respeito

4. Ética

Visão ValoresMissão



Organograma...



31 Comunidades 

Atendidas no Município de Arari

ATENDIMENTOS 
DIRETOS

R$ 4,9 
milhões

de investimento

social

03
novos projetos

31
Comunidades

1.986
pessoas atendidas

Total:

164 Atendidos

Nossos 
Investimentos 

em 2019

68%

32%

ATENDIMENTOS 
INDIRETOS

CURSOS DE GRADUAÇÃO

CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO

Média de Refeições servidas 
diariamente:

CAFÉ DA MANHÃ: 276
ALMOÇO:: 298
LANCHES: 674
JANTAR: 337

Total:

1822 Atendidos

FONTES DE RECURSO VALOR INVESTIDO

Custeio 931 K

Wheaton 146 K

FIA 2,7 M

LIE 1,1 M

Captação Externa 12 K

585

85
110

45

715

282
Atividades Educacionais, Culturais
e Esportivas
Grupo de Atendimento a Família

Mães

Permaculturaa

Visitantes

Ações de Saúde



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

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

Diretrizes Pedagógicas



Nossas Ações...

Jan a Dez



Planejamento 2020

O mês de janeiro foi marcado pela dinamicidade e autonomia

dos educadores no planejamento das ações/atividades.

O “encontro com educadores” reuniu todos os profissionais

responsáveis pelas frentes educacionais da EC Arari. Na

oportunidade, todos os educadores e equipe multidisciplinar

conheceram a metodologia a ser trabalhada no ano de 2019,

cujo tema foi “Cultura de Projetos”. Durante o encontro foram

lançados desafios afim de despertar algumas transformações

nas atividades, partindo de 4 (quatro) passos importantes:

Sentir, Imaginar, Fazer e Compartilhar. Houve ainda a

definição e apresentação das metas do primeiro bimestre e

meta mensal de cada frente educativa e confecção do

calendário compartilhado de ações.

Processo de Inclusão no Povoado Escondido

Partindo da premissa do Projeto Político Pedagógico da

inserção de crianças e adolescentes localizados ao

entorno do nosso território, a ação de inclusão de

crianças dos povoados de Muquila e Escondido, foi

desenvolvida na própria Comunidade de Escondido que

fica a 06 km da EC Arari

Além de ampliarmos a rede de atendimento, construindo

assim, novas redes educativas, por meio dessas ações

mantemos um diálogo mais próximo com as

comunidades, trabalhando assim dentro dos conceitos de

educação integral.



Educação Nutricional Espaço de Acolhimento

“O espaço de Acolhimento ficou sensacional!”
disse a colaboradora Nayara Barbosa ao
retornar de férias. Pensado como um ambiente
multifuncional, e inspirada no método
Montessori a sala será base de acolhimento às
famílias que visitam a EC e suportará os
atendimentos individuais e de pequenos grupos
do serviço social, pedagogia, psicologia e
nutrição.

No primeiro dia de atividades (03/02/2019)
recebemos a palestrante Izabelly Vitória Lisboa, 15
anos, amante dos esportes desde a infância, que utiliza
o esporte para vencer as barreiras físicas que lhe
foram impostas desde o nascimento, quando foi
diagnosticada com doença congênita que atrofia os
membros inferiores, lhe impondo a locomoção a partir
de cadeira de rodas. Atleta destaque no Maranhão,
acumula 4 ouros nas últimas edições do JEMs Natação



Espaço “Para Casa” Esporte Educacional e Letramento Alfabético

Prática do esporte educacional, a formação de palavras a

partir de letras espalhadas na piscina tem colaborado

para o êxito no processo de alfabetização das crianças,

visto adequar o conteúdo a ludicidade da prática. Na

imagem ao lado, as crianças formam a frase “FORÇA

BRUMADINHO” homenageando as vítimas, voluntários

além dos colaboradores da Estação Conhecimento de

Brumadinho, que tem servido como base de apoio às

famílias das vítimas do rompimento da Barragem.

O espaço “para casa” atende as crianças e adolescentes

que precisam de apoio na resolução de atividades

escolares. A mediação será realizada por um pedagogo

da EC e uma estagiária do curso de pedagogia da

Universidade Aberta do Brasil, que funciona aos finais de

semana na EC Arari.

Além do suporte profissional, os atendidos terão

computadores com internet para pesquisa.



Espaço de Leitura Testes Antopométricos

A coleta de dados antropométricos acontece
seis vezes por ano na EC Arari e agora conta com
o apoio das ferramentas dispostas na sala de
acolhimento, tornando assim a atividade mais
atrativa e integrada para as crianças e
adolescentes atendidas pelo programa.

O espaço de leitura também foi reorganizado, atendendo

múltiplas linguagens, tais como: teatro, letramento alfabético e

o cine EC. O acervo também aumentou, com a doação pela

Fundação Vale de 142 livros infantis e juvenis em dezembro

de 2018, além da modernização do controle do acervo e

empréstimo dos livros. No dia 05 de fevereiro o Cine EC teve

sua primeira sessão com a exibição do filme “O Pequeno

Príncipe” do diretor Mark Osborne, após a exibição foi

realizado roda de conversa para reflexão sobre as principais

temáticas do filme.



Escovódromo Esporte Educacional e Letramento Alfabético

Fruto da escuta sobre “o que as crianças
querem”, inauguramos no dia 04 de fevereiro o
parque de reciclados, espaço que conta com
pula-pula, trepa-trepa, balanços e bonecos
representando animais da região, todos os itens
confeccionados a partir da reutilização de
pneus.

Desde 2014 a EC realiza trimestralmente o
mutirão de saúde bucal, que tem por objetivo
instruir sobre a higienização correta da boca,
dentes e língua, além da distribuição dos kits de
higiene bucal, composto de escova de dente, fio
e creme dental. Pensando nas crianças, a EC
Arari planejou um espaço adequado a estatura
delas, com decoração e espelhos. Agora não tem
espaço para as cáries e mau hálito!



Avaliação Nutricional Oficina Nutricional: Vamos às Compras?

Elaborada pela Nutricionista Kyannia Girard, a
oficina “Vamos as Compras?”, teve por objetivo,
avaliar os hábitos alimentares das crianças
mediante conhecimentos em matemática,
estimulando assim o protagonismo infantil. As
crianças simularam compras reais que variavam
de proteína a sobremesa, servindo ainda para
identificar a consciência alimentar familiar dos
atendidos.

No mês de fevereiro 234 crianças e adolescentes foram

avaliados e destes, 39 entraram em acompanhamento

nutricional, sendo:

83% Eutrofia

09% Risco de sobrepeso

04% Sobrepeso

04% Magreza

A Avaliação Nutricional identifica casos de descontrole

nutricional para realização das intervenções necessárias,

almejando melhora na qualidade de vida de nossos

atendidos.



Exposição Marias Encontro Formativo

Os educadores da Estação Conhecimento de Arari
participaram do encontro formativo em alfabetização,
ciclo março 2019, promovido pela rede pública
municipal de ensino. A participação sela a troca de
experiências entre os educadores e proporciona a
interação e definição de estratégias conjuntas de
atuação. Para a educadora da EC Arari Dalvana Dutra
“trocar experiências com as professoras que
acompanham os atendidos da EC Arari na escola,
possibilita uma visão holística das necessidades
metodológica”.

Marcando o a temática do mês de Março “Empoderamento

Feminino”, a Exposição Marias trouxe beleza e emoção

aos visitantes. As protagonistas são mulheres que

participam do Grupo de Atendimento Familiar, que foram

fotografadas enquanto realizavam atividades diárias em

suas comunidades. O protagonismo dessas mulheres,

alinhados a importância das atividades desenvolvidas por

ela nas comunidades foi retratada em forma de imagem,

mostrando que o processo de empoderamento está nas

ações diárias. Os registros mostram fragmentos da luta

diária e exaustiva dessas mulheres que se vestem de

inúmeros personagens para significar suas vidas.



Eleições EC Arari 2019 Treinamento de “boas práticas de fabricação e 
manipulação de alimentos” 

a Estação Conhecimento de Arari, realizou no dia 22
de março o treinamento de Boas Práticas de
Fabricação e Manipulação de Alimentos, com a
duração de 8 horas, ministrado pela nutricionista
Kyannia Girard, em parceria com as responsáveis
técnicos pelo município. O público alvo foram 40
merendeiras das escolas da sede da rede pública de
Arari, cujo objetivo foi proporcionar melhorias nos
processos de produção da merenda escolar do
município, visando assegurar a qualidade higiênico-
sanitária dos alimentos oferecidos as crianças e
adolescentes.

A eleição de representantes das crianças e
adolescentes da EC Arari, ocorreu dentro das
discussões sobre “Representatividade e Cidadania”
tema base do mês de fevereiro/2019. A gestão
democrática é um dos pilares da educação integral,
sendo a criação dessa instancia de participação uma
meta imediata da EC Arari. Após palestras de
instruções, formação de chapas e debates de ideias,
no dia 19 de março, aconteceu a votação. Por meio do
voto eletrônico as crianças e adolescentes elegeram 1
prefeito, 1 vice prefeito e 5 secretários, sendo eles de:
transporte, patrimônio, alimentação, cultura e meio
ambiente.



Encontro das Redes de Apoio – Arari/MA Oficina de Artesanato - GAF

Ministrada pela artesã Dona Dadá, a oficina de
bonecos de EVA, agitou a semana de atividades das
107 mulheres que participam do Grupo de
Atendimento Familiar. Na intenção de valorizar e
divulgar o excelente trabalho desenvolvido pelos
artesões arariense, a EC Arari ofertou entre os dias 25
e 29 de março a primeira rodada de oficinas de
artesanato local. Foram confeccionadas 45 lápis
personalizados, que possuem fenótipo e uniforme de
crianças e adolescentes atendidos pela EC Arari, os
itens serão utilizados para presentear visitantes.

Em 18 de março, representante de órgão municipal das áreas

da assistência social, educação e saúde, se reuniram na EC

Arari para comporem agenda compartilhada. A intenção dos

participantes foi garantir o atendimento em rede das crianças e

adolescentes da Estação Conhecimento de Arari, bem como,

diagnosticar pontos de sinergias entre as inúmeras atividades

desenvolvida pela rede. Gestores de órgãos municipais como:

CRAS, CREAS, PSE, Conselho de Educação, UBS e NASF

puderam conhecer as atividades desenvolvidas na EC e propor

atuação direta em atividades que convergem com a atuação

desses órgãos. Para a Assistente Social da EC, Daianny

Correa, que mediou o encontro “atender de forma

sistematizada é garantir direitos das crianças e adolescentes,

possibilitando o desenvolvimento integral”.



Oficina Nutricional: Alimentação Saudável Treinamento de “boas práticas de fabricação e 
manipulação de alimentos” 

No dia 19 de março iniciou–se o estágio supervisionado em
Serviço Social na EC com duas acadêmicas da UNINTA (Centro
Universitário Inta) que estão cursando o 6° período. O estágio
supervisionado objetiva capacitar o/a aluno/a para o exercício
profissional, por meio da realização das mediações entre o
conhecimento apreendido na formação acadêmica e a realidade
social, exercitando o conhecimento da realidade institucional, a
problematização teórico-metodológica, a elaboração e
implementação do plano de intervenção do/a estagiário/a,
articulado à discussão teórico-metodológica e à utilização do
instrumental técnico-operativo do Serviço Social, pertinente ao
campo específico da ação. Na EC Arari as estagiárias são
supervisionadas pela assistente social Daianny Rocha.

Dia 29 de março de 2019, foi realizada uma oficina nutricional
com as mulheres do Grupo de Atendimento Familiar no espaço
de leitura da EC Arari, cujo tema abrangia práticas de uma
alimentação. A temática trabalhada na atividade se deu por
meio de palestra, roda de conversa, dinâmica em grupo e
entrega de planos alimentares individuais, mediadas pela
nutricionista do programa. O objetivo da oficina foi promover a
reflexão sobre os alimentos consumidos no dia a dia, além de
identificar os distúrbios nutricionais do grupo, possibilitando
realizar uma intervenção de forma a auxiliar na recuperação
e/ou manutenção do estado de nutricional dos atendidos.



Projeto Marias Curso de Permacultura

Em parceria com o CPCD – Centro Popular de
Cultura e Desenvolvimento, 45 adolescentes
participaram de duas turmas do curso de
permacultura, no Nucleo Rural da EC Arari. Esse
curso tem como objetivo apresentar e ensinar aos
adolescentes um modo de vida que contribui para
o desenvolvimento sustentável da natureza,
utilizado recursos naturais para o sustento de toda
a comunidade, mostrando que o homem e a
natureza podem viver em harmonia.

No dia 08 de março em comemoração ao dia internacional

da mulher foi realizado uma roda de diálogos com todas as

colaboradoras EC. A roda teve como objetivo proporcionar

as mulheres exposição e analise de mulheres que se

destacaram em várias atividades. A metodologia envolvia

apresentação de foto de uma mulher e por meio dela

debater sobre sua importância e significado. As

colaboradoras ainda tiveram momentos de lazer e

relaxamento com limpeza de pele massagem relaxante e

maquiagem. Ao final todas foram presenteadas com flores.



Ação Trilhas da História Intersetorialidade

O Na Prática é um projeto da Fundação Vale em parceria com
a Secretaria Municipal de Educação de Arari e a Associação
Cidade Escola Aprendiz que visa estimular e disseminar o
conceito e aplicação da Educação Integral.
Umas das linhas de atuação é a intersetorialidade, que
também é diretriz pedagógica da EC Arari. Nesse eixo, foi
criado grupo de trabalho, formado por representantes de
órgão municipais, tais como: Secretaria de Educação, Meio
Ambiente, Saúde, Assistência Social, Cultura, Esporte e
Estação Conhecimento. Esse grupo reúne-se mensalmente,
desenhando estratégias de atuação em rede e definindo
atores e espaços que podem encontrar sinergia a partir de
atuações em conjunto.

A ação Trilhas da História em parceria com a Nutrição

Volante, aconteceu no dia 25 de abril de 2019 na

Escola Municipal Jose Nunes Ribeiro, localizada na

comunidade de Escondido (Arari -MA).

Foram realizadas atividades lúdicas e interativas

voltadas a leitura, baseada nos conceitos de

alimentação saudável. A atividade teve como objetivo

enfatizar a importância do livro em nossas vidas e

salientar o quanto uma alimentação saudável pode

fazer a diferença na formação da criança e do jovem

em sua forma integral.



Circula CCVM traz oficinas de dança, grafite e hip hop 
para a EC Arari.

Ação Cidadã

A Estação Conhecimento de Arari, realizou no mês de abril
uma ação cidadã, cujo objetivo foi a emissão de 42
documentos de identificação (Documento Nacional de
Identidade) de crianças e adolescentes atendidos pelo
programa. Os documentos já foram emitidos de acordo com
o novo modelo, que contempla todas as informações de
identificação.
A ação aconteceu na cidade de Viana– MA, por meio do Viva
Cidadão, órgão estadual responsável por emissão gratuita de
documentos. A ação foi idealizada pela assistente social como
um meio de levar a concretização da cidadania aos atendidos.
Desta forma, as crianças e adolescentes puderam dar mais
um passo rumo a participação cidadã e democrática na
sociedade.

Os dias 13 e 14 de abril foram marcados pela intensa
articulação cultural entre a EC Arari e o Centro Cultural Vale
Maranhão que por meio do projeto Circula CCVM. O grupo
ofereceu oficinas de grafite, rap e danças urbanas do festival
KEBRADA, a 60 adolescentes da comunidade arariense.
Para o diretor da EC, Pedro Verde, “a vinda das oficinas para o
projeto, proporcionou aos adolescentes o contato com outras
linguagens culturais, importante intercâmbio para formação do
olhar artístico desse público”.
As oficinas foram ministradas pelos profissionais Wagner WBS,
Gilvan Outsider e André Dumará. A linguagem acessível e
metodologia interativa, proporcionaram alto grau de
aproveitamento, no final do dia a roda de conversa possibilitou
dividir histórias de vida e avaliação dos dois dias de evento.



Piquenique Literário Capacitação Profissional: “Próxima Estação”

“Próxima Estação” é o nome dado ao programa de capacitação que
visa a orientação e desenvolvimento profissional da Estação
Conhecimento de Arari (MA), destinado, é claro, aos seus
colaboradores. O Próxima Estação está dividido em 10 encontros
pré-programados com conteúdo baseado nas solicitações apontadas
pelos próprios participantes antes do início do programa.

O intuito é avaliar e intervir em demandas que
alcancem aspectos socioemocionais e as habilidades organizacionais
essenciais para o profissional, reunindo as seguintes temáticas:
relacionamento interpessoal; competências socioemocionais;
inteligência emocional; autoconhecimento; empatia; proatividade;
liderança; orientação básica para palestrante; ética profissional etc.
As temáticas são trabalhadas através de metodologias diversas,
envolvendo roda de conversa, palestras, dinâmicas de grupo,
discussões, entre outras. O Próxima Estação teve início no mês de
Maio e segue em curso semanalmente.

O piquenique literário, trabalhado pelas frentes:
Alfabetização & Letramento e Espaço de Leitura, fechou o tema Leitura
trabalhado ao longo do mês de abril, com diversas apresentações voltadas
para as aventuras do Sitio do Pica Pau Amarelo: teatros infantis
(protagonizados pelos atendidos de 05 a 07 anos), apresentações de
músicas, oficina teatral de culinária, contação de histórias, leitura da
biografia resumida de Monteiro Lobato com a participação da
colaboradora Nayara Barbosa traduzindo simultaneamente para libras.
Foram disponibilizados ainda vários livros e espaços para leitura coletiva.

O projeto teve duração de um mês e durante esse período,
os atendidos puderam vivenciar diversas atividades de leitura tais como
contação de histórias e leituras dramatizadas, oficinas para a preparação
do bolinho de chuva, confecção de cartazes, além de toda a história sobre
os personagens do Sítio e a vida de Monteiro Lobato, cujo objetivo foi
promover o hábito, fomentar a prática da leitura literária e com isso
fortalecer protagonismo dos atendidos.



Treinamento de “Boas Práticas de Fabricação e 
Manipulação de Alimentos” 

Oficina de Dança: “Africanismos”

O Na Prática é um projeto da Fundação Vale em parceria com
a Secretaria Municipal de Educação de Arari e a Associação
Cidade Escola Aprendiz que visa estimular e disseminar o
conceito e aplicação da Educação Integral.
Umas das linhas de atuação é a intersetorialidade, que
também é diretriz pedagógica da EC Arari. Nesse eixo, foi
criado grupo de trabalho, formado por representantes de
órgão municipais, tais como: Secretaria de Educação, Meio
Ambiente, Saúde, Assistência Social, Cultura, Esporte e
Estação Conhecimento. Esse grupo reúne-se mensalmente,
desenhando estratégias de atuação em rede e definindo
atores e espaços que podem encontrar sinergia a partir de
atuações em conjunto.

Uma alimentação saudável no ambiente escolar é essencial para

proporcionar o bem estar físico e mental dos alunos durante sua

permanência em sala de aula, ofertando assim todos os nutrientes

em proporções adequadas para manutenção e/ou recuperação de

seu estado de saúde por meio de alimentos seguros do ponto de

vista higiênico-sanitário.

Pensando nisso, a Estação Conhecimento de Arari

realizou no dia 31 de maio o treinamento de Boas Práticas de

Fabricação e Manipulação de Alimentos, com duração de 8 horas,

ministrado pela nutricionista do programa EC Arari em parceria com

as responsáveis técnicas do município. O público alvo foram 41

merendeiras das escolas da zona rural de Arari. O objetivo do

treinamento foi a reciclagem dos conhecimentos técnicos afim de

proporcionar melhorias nos processos de produção da merenda

escolar.



Oficina Nutricional: Extraindo Saúde

A família atuando como peça fundamental na educação
nutricional no ambiente familiar, precisa destinar atenção
especial para alimentação dos filhos, tornando as refeições um
momento agradável, de integração e também de aprendizado,
com isso, no dia 17 de maio de 2019 o setor de nutrição da
Estação Conhecimento de Arari proporcionou uma oficina
nutricional aos pais dos atendidos em acompanhamento
nutricional, onde foram trabalhados em roda de conversa
pontos como, reeducação alimentar, hábitos saudáveis, o papel
da família na educação nutricional, e além disso, a realização de
uma oficina de BIOMASSA da banana verde, expandindo assim
o conhecimento da família no que diz respeito ao
reaproveitamento de alimentos presentes em seus quintais.



Estação Junina Oficina Culinária “Gostinho do São João”

As práticas alimentares saudáveis tendem a garantir uma boa
qualidade de vida, por isso, as atividades envolvendo
culinária, por mais que pareçam um momento de brincadeira
são, na verdade, momentos de muita concentração e
aprendizagem, no qual podemos oferecer às crianças
conteúdos interativos, desenvolver habilidades, além de
disseminar e resgatar tradições. Por isso, no dia 18 de junho
foi realizada a Oficina Culinária “Gostinho do São João”, cujo
público alvo foram 30 atendidos dos turnos matutino e
vespertino com faixa etária entre 08 a 12 anos.

A atividade teve como objetivo estimular e
orientar o preparo de receitas típicas da festa junina, dando
ênfase a utilização de ingredientes nativos da região de Arari.
A oficina aconteceu na UAN da EC Arari, mediado pela
nutricionista e uma colaboradora da unidade valorizando
ainda os profissionais da EC Arari.

Durante todo o mês de junho, a Estação Conhecimento de Arari
direcionou suas atividades para as Festividades Juninas. As ações
batizadas como “Estação Junina”, busca valorizar e explorar a tradição
local e as habilidades dos atendidos da EC através da música, dança,
oficinas de decoração e culinária típica do período.
A festividade foi contemplada ainda com oficinas de decoração junina,
envolvendo os atendidos e pais voluntários na produção de
bandeirinhas, arranjos feitos com palha, balão junino, dentre outros.
Esta é a quarta edição da “Estação Junina” que culminará em
apresentações de danças e música nas festas juninas da região. As
atividades envolveram não só as crianças e adolescentes atendidas,
mas também a comunidade que participou ofertando oficinas de
danças, como o bumba-meu-boi, tambor de crioula e quadrilha, bem
como na produção da indumentárias. Com isso, foram resgatadas
tradições e notou-se elevada valorização da cultura local.



Estruturação da Prefeitura da EC Arari Palestra sobre o Trabalho Infantil

Em alusão a data 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao
Trabalho Infantil e diante dos indicadores dessa temática no
estado do Maranhão, a Estação Conhecimento de Arari
promoveu no dia 26 de junho, roda de conversa com intenso
bate papo entre aproximadamente 180 pais e responsáveis e
a Drª Lícia Cavalcante, Promotora de Justiça do município de
Arari/MA.
Na ocasião foi abordada a definição de trabalho infantil, suas
implicações jurídicas e a ênfase nos direitos e
responsabilidades das crianças e adolescentes, bem como a
importância do acesso a educação e da brincadeira para o
desenvolvimento infantil saudável. Os temas do encontro
foram instigantes para o público, que convive com a realidade
da vulnerabilidade social, o que estimulou a participação
destes, gerando uma produtiva roda de conversa.

Em 2019, foi instituído a instância de participação das crianças e

adolescentes da EC Arari, na perspectiva da estruturação da gestão

democrática, um dos pilares do novo PPP da instituição. Como

consequência, foi aberto um canal de comunicação, organizado e

resolutivo, para as demandas identificadas pelo próprio público de

atendidos.

Os atendidos eleitos do turno matutino (prefeita e secretários)

visitaram no dia 19/06 a Prefeitura municipal de Arari (MA),

acompanhados da pedagoga e da psicóloga da E.C, Rosana

Chaves e Nadya Maria, respectivamente. A visita se deu com o

intuito de explorar o ambiente e o modo de funcionamento de uma

prefeitura, buscando modelos a serem aplicados na realidade da

prefeitura interna da Estação Conhecimento. Dini Jakson Prazeres,

Secretário de Administração, representante da Prefeitura de Arari foi

o responsável por conduzir a visita, apresentando todos os setores,

o modo de operação e a importância destes para o município.



Intercâmbio Cultural Afeto e Escolha Profissional. O que tem a ver?

A roda de conversa sobre as implicações do Afeto no
momento da Escolha profissional teve como proposta
conversar com a Exposição de fotografias “Afetos”, do
fotografo Edgar Rocha, que estará presente na Estação
Conhecimento de Arari (E.C) até o mês de Outubro/2019. A
conversa realizada em 20 de Agosto foi direcionada aos
adolescentes estudantes do ensino médio atendidos pela E.C,
que por sua vez têm demonstrado inquietações a respeito da
escolha profissional.

O encontro foi realizado nos dois turnos,
matutino e vespertino, e teve como pautas principais: o que
é afeto? Como este orienta nossas escolhas? Falando assim,
do processo da escolha profissional com todas as suas
implicações. Além de outras temáticas, que foram
espontaneamente produzidas pelos grupos a partir dos
temas geradores. O principal objetivo foi levar os
adolescentes a explorarem a complexidade do processo de
escolha, entendendo como as fazemos e ainda buscando
aproximação com o mundo das profissões, utilizando a roda
de conversa e dinâmicas de grupo como metodologia.

Entre os dias 12 e 15 de agosto os educadores Romilson Sena e
Edilson Martins, participaram do intercâmbio cultural no
Moinho Cultural Internacional em Corumbá/MS. Na busca pela
ampliação de repertório e desbravar outras instituições pelo
país, o intercambio possibilitou contato com a estrutura, modos
de fazer, modos de viver e o fazer cultural do Moinho.
“Desde a nossa chegada no Moinho até a despedida, foram dias
maravilhosos. Viemos cheios de ideias! Pudemos ver de perto
como acontece a divisão das atividades, como acontece o
processo de evolução das crianças e adolescentes, enfim, foi
uma experiência incrível! Fomos muito bem recebidos”
Romilson Sena, educador da EC Arari



Educação Integral Workshop Diversidade e Inclusão

O workshop Diversidade e Inclusão é uma ação orientada por Alexandre
Braga - Analista de recursos humanos sênior da empresa Vale - que possui
um amplo currículo na área de Recursos humanos e atualmente propõe
intervenções voltadas para as organizações. Apresenta um olhar ampliado
sobre a temática, com foco em seu potencial inovador para o ambiente de
trabalho.
A Estação Conhecimento (E.C) de Arari teve a honra de receber o workshop
no dia 27 de agosto, reunindo 42 colaboradores em um dia de imersão no
assunto que foi trabalhado através de discussão e dinâmicas de grupo com
foco na construção da analise S.W.O.T de cada temática abordada, que
foram: racismo, religião, idadismo, gênero e pessoa com deficiência. A
metodologia utilizada no workshop possibilitou o trato do tema de maneira
leve e eficiente, já que estes por vezes podem ser desafiadores.
Com esta vivência, confirmou-se a importância de discutir o assunto no
espaço de trabalho, não só para a equipe de profissionais, como também
para o público que é atendido pela E.C. A inclusão dos diferentes sujeitos,
respeitando sua singularidade e possibilitando a diversidade de pensar e de
criar são metas da Estação de Arari, por isso, o preparo dos profissionais para
acolher estes sujeitos foi o passo inicial para replicar esse conhecimento
entre as crianças e adolescentes que se desenvolvem nesse espaço,
contribuindo assim, com uma sociedade mais inclusiva, respeitosa e plural.

A EC Arari iniciou a segunda fase de implementação do conceito de

educação integral no exercício de suas atividades. Em 2018, houve

a revisão do Projeto Político Pedagógico, agora progride para

reestruturação do currículo da instituição.

Nos dias 21 a 23 de agosto, houve o primeiro encontro formativo

com a mediação da Associação Cidade Escola Aprendiz, a equipe

EC novamente discutirá sua prática pedagógica diária, pensando no

roteiro do atendido no período que ele passa na EC Arari.



8º aniversário da EC Arari Outubro Rosa

Aconteceu na última quinta-feira, dia 24 de Outubro, uma roda de
conversa com foco no mês de conscientização do câncer de
mama, Outubro rosa. O encontro foi direcionado ao Grupo de
Atendimento Familiar (GAF) formado por mulheres moradoras das
comunidades ao entorno da E.C Arari. O grupo desfruta das mais
diversas atividades da EC Arari, como atividade física, dança e
teatro, grupos de orientação nutricional, dentre outras. O objetivo
central da ação foi compartilhar informações essenciais acerca da
prevenção do câncer, através do tripé: saúde mental, alimentação
e atividade física.

Turmas do GAF do período da manhã e da tarde
reuniram-se no turno vespertino para a roda de conversa com as
seguintes temáticas: “O que a autoestima tem a ver com a
saúde?” mediado pelo setor de psicologia; “Alimentos funcionais
na prevenção e tratamento do câncer” mediado pelo setor de
nutrição, além de atividade física aeróbica e dinâmica de grupo
mediadas por profissionais de educação física da Estação
Conhecimento de Arari.

A Estação Conhecimento de Arari desenvolve um trabalho de
forte impacto na vida de todos os envolvidos – atendidos, colaboradores,
entre outros - por isso, os motivos para comemorar seu 8º aniversário no dia
15 de outubro, foram além da mera data, foram principalmente pela ligação
afetiva da instituição com cada história de vida. Na ocasião inaugurou-se
ainda o consultório médico e odontológico da E.C, patrocinado pelo grupo
canadense Wheaton Precious Metals. Os atendimentos médicos e
odontológicos, possuem a missão de ampliar a rede de atendimento aos
atendidos e às comunidades ao entorno e consequentemente melhorar a
qualidade de vida de cada um.

Na data, foram relembrados momentos importantes desses 8
anos de operação, tiveram muitas brincadeiras educativas, e a apresentação
do consultório médico e odontológico a todos que puderam comparecer a
este evento. Estiveram presentes: as crianças e adolescentes atendidos, seus
responsáveis, representantes da prefeitura municipal de Arari, da Fundação
Vale e da Vale.



EC no Vagão Social Encontro de Pais, Mães e Responsáveis

O encontro de pais ou responsáveis, é uma atividade
permanente no calendário da Estação Conhecimento de Arari e
é um momento pensado para aproximar ainda mais os
responsáveis aos espaços e serviços da E.C. Em 2019 o encontro
realizou-se na data de 22 de novembro, na sala de Letramento
digital, espaço inovador e recentemente reformulado na
Estação Conhecimento de Arari, onde aproveitou-se a ocasião
para apresentar aos responsáveis como os (as) atendidos(as)
tem sido iniciados(as) no mundo digital e da robótica.
Aconteceu durante um dia inteiro e foi conduzido pela equipe
multidisciplinar (Pedagogia, Nutrição, Psicologia, Serviço social
e Supervisão), organizado a partir de necessidades percebidas,
assim delineando as temáticas. Falou-se então sobre o processo
de matrícula e inclusão, rotina da E.C, hábitos alimentares e
socialização. Outro elemento da programação foi o momento
para passeio pelos espaços da instituição, o que oportunizou a
relação com o local e a ampliação dos conhecimentos acerca
dos serviços prestados pela E.C. O encontro culminou em roda
de conversa e almoço para os 120 responsáveis que se fizeram
presentes.

Nos dias 7 e 8 de novembro de 2019, a EC Arari participou do

cronograma de ações sociais que acontece regularmente do Vagão

Social do Trem de Passageiros da VALE. Ao longo do trajeto entre a as

cidades de Arari e Açailândia, foram apresentadas aos passageiros

várias oficinas (contação de histórias, robótica, pintura no rosto, teatro

de fantoches e capoeira) cujos objetivos foram; promover a troca de

experiencias e conhecimentos por meio da participação social, valorizar

e reconhecer os saberes locais, promover o acesso à leitura, estimular

a criatividade de crianças e adultos, promover a ampliação do

repertório cultural, divulgar as ações realizadas na EC Arari e

possibilitar uma viagem cultural e prazerosa aos passageiros. Ao longo

das apresentações, as crianças que estavam assistindo alternavam os

papéis com os educadores da EC, ora assistindo às histórias contadas,

ora contando suas próprias histórias inventadas. Os adultos também

participaram ativamente das oficinas de capoeira e até mesmo da

pintura no rosto!!Todas as oficinas fazem parte do leque de atividades

executadas ao longo do ano no programa Estação Conhecimento e

foram apresentadas pelos educadores da Instituição.



8º aniversário da EC Arari I Corrida & Caminhada EC Arari

No dia 14 de dezembro, a Estação Conhecimento de Arari realizou
a I Corrida & Caminhada EC Arari. O evento aconteceu no cais da
cidade e teve como objetivos: proporcionar a prática de
atividades físicas, fomentar o esporte educativo atuando na
prevenção de doenças hipocinéticas e estimular hábitos
saudáveis.

O evento contou com a participação das secretarias
de Saúde e Meio Ambiente do Munícipio, do Corpo de Bombeiros
Civil, Guarda Municipal, Policia Militar e um grupo de ciclistas
(Arari Cycling) responsáveis por acompanhar todos os
participantes ao longo do percurso. Ao total foram cerca de 700
participantes, dentre eles: crianças, homens, mulheres, idosos e
pessoas com deficiência que participaram de várias
atividades/ações ao logo do dia tais como: aferição de pressão
arterial e testes rápidos, atividades esportivas, orientações acerca
de como cuidar e preservar o meio ambiente e ainda um espaço
especialmente pensado para a diversão da criançada.

No dia 13 de dezembro a EC Arari, realizou a confraternização para
comemorar as realizações do ano de 2019, juntamente com seus
colaboradores e familiares, parceiros e prestadores de serviço.

Partindo da sua premissa de transparência, no inicio da
cerimônia foram apresentados todos os resultados obtidos ao longo do ano,
os valores institucionais, a missão e visão da instituição e também como e
onde os recursos são aplicados.

O ponto alto do evento, deu-se pelo lançamento e entrega do
“Prêmio Antônio de Jesus Almeida” que em 2019 foi conquistado pelo
colaborador Ivanildo Martins. Essa premiação agraciará anualmente o
profissional que se destacar nos valores institucionais do programa. O
prêmio foi criado em homenagem ao ex-funcionário falecido em 2018,
Tunico Almeida, que durante sua trajetória na EC Arari, foi um exemplo de
humildade, responsabilidade e profissionalismo.
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S M Correa
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