
INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA DE MARABÁ 
EDIÇÃO 157 MARABÁ 23 a 29DE AGOSTO  | 2021

Escolas se preparam
para retorno das 
aulas presenciais

EDUCAÇÃO



Escolas têm novos equipamentos e discutem
estratégias para  retorno dos alunos
Com o avanço das etapas da campanha de vacinação 
contra a Covid-19  no município se estendendo para 
todos os segmentos, chegou o momento de se planejar 
também para o retorno presencial doss alunos da rede 
municipal de ensino de Marabá.

O decreto municipal nº 224 de 23 de julho, de 23 de 
julho, determinou o retorno presencial dos servidores 
da rede municipal de ensino, a partir do dia 2 de agosto 
para as equipes gestoras e do dia 9 de agosto para  apoio 
e para os professores , com exceção das gestantes.

Para este retorno presencial, todas as escolas do 
m u n i c í p i o,  z o n a  u r b a n a  e  r u r a l ,  e s t ã o  e m 
planejamento e preparação,  para o dia da retomada 

das atividades envolvendo os alunos. 

Para isso, as escolas já foram também preparadas com 
instalações de pias, distribuição de equipamentos de 
proteção individual e sendo orientadas sobre o 
distanciamento como determina as legislações 
sanitárias, para evitar a propagação do novo 
coronavirus.

Na escola municipal Cristo Rei, no bairro de Jardim 
União, todas as instalações de pias, indicações de 
distanciamento e disponibilização de álcool em gel já 
foram feitas e a direção da escola aguarda a chegada 
das equipes, após mais de um ano sem o trabalho com 
os servidores  e alunos reunidos.

PROTOCOLOS

Filas ganharam marcações para evitar aglomeração Foram disponibilizadas mais pias com álcool em  
diferentes locais do prédio
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Escolas ganharam novas pias, kits de limpeza,
máscaras, álcool em gel, protetor facial entre outros



EMEF José Flávio passa por readequação
Na escola José Flávio Alves, no bairro Nossa Senhora de 
Aparecida, os professores estão em sala dando 
continuidade às aulas remotas, por outro lado, o 
espaço escolar vem passando por adequações na 
estrutura física, com a implantação dos protocolos 
sanitários para reduzir os riscos de contaminação pelo 
coronavirus. A atenção tem sido voltada para a 
preparação do acolhimento e  segurança da 
comunidade escolar.

Na entrada da escola foram instaladas pias e totens de 
álcool em gel para higienização das mãos, demarcação 
de rotas de passagem e fluxo com adesivos no solo, bem 
como fixação de cartazes e placas com orientações das 
medidas preventivas por todas as áreas, inclusive nos 
banheiros, além de frascos de álcool em gel espalhados 
pela unidade.  

O gestor da escola, Antônio Wagner da Silva, 
participante da formação promovida pela Semed para 
a construção de um plano de ação para o retorno das 
aulas presenciais, disse que na escola, por enquanto, a 
ideia é dividir o momento em duas etapas.

“Pr i m e i ro  c h a m a m o s  t o d o s  o s  p ro f e s s o re s, 
juntamente com o nosso apoio pedagógico para 
traçarmos o acolhimento contínuo para nossos alunos, 
seguindo todos os protocolos preconizados pelo 
Ministério da Saúde. Posteriormente, chamaremos a 
família porque entendemos que ela seja também, uma 
parceira na continuação do processo pedagógico 
educacional. Logo que a Semed soar os tambores 
estaremos prontos”, destaca o diretor. Os professor já 
tem trabalhado na entrega do caderno de atividades e 
no planejamento das aulas.

PROTOCOLOS 

Antônio Wagner da Silva, gestor da escola José Flávio
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Professores já trabalham na entrega 
do caderno de atividades e planejamento de aulas

Espaço está sendo preparado para receber os estudantes



EMEF João Anastácio Queiroz se organiza 
para o retorno das aulas presenciais
Na escola João Anastácio de Queiroz, na folha 16, cada 
espaço está sendo preparado com muita dedicação 
para o retorno dos alunos. A escola   foi totalmente 
revitalizada durante a pandemia e agora está passando 
pelas adequações estruturais na implantação dos 
protocolos sanitários para evitar os r isco de 
contaminação pelo coronavírus. 

Bem antes, a escola se preparou também para receber 
os professores. Além de medidas preventivas, 
acolhimento e apoio pedagógico. Dentre outras ações, 
a escola investiu em internet com os recursos federais 
recebidos.

“Estamos na organização, os professores retornaram a 
escola e estão dando aula on-line para os alunos. Para 
isso, a escola colocou  internet de qualidade do 
Educação Conectada.  Estamos com muita vontade que 
aconteça logo, porque já são quase dois anos com 
nossos alunos fora. Toda a escola está ansiosa”, ressalta 
Mariluce Leal, gestora da EMEF João Anástácio.

Com os servidores já habituados ao uso das máscaras, 
será a vez do restante da comunidade escolar se adaptar 
à nova realidade, por isso, o  espaço está passando por 
adesivação de avisos, informações e orientações para a 
comunidade em geral.

PROTOCOLOS

Mariluce Leal, gestora da Escola João Anástácio,  
fiscaliza as medidas de prevenção a Covid. 

Profissionais da escola  passaram por treinamento e 
limpeza será reforçada. 
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 Escola passa por mudança na estrutura com colocação de pias, 
repositório de álcool em gel, marcas de distanciamento entre outros



EMEF Geraldo Veloso se prepara para 
receber alunos da rede municipal
Na Escola Municipal Geraldo Veloso, o desafio agora é 
organizar o acolhimento dos alunos do ensino 
fundamental para o  retorno das aulas presenciais em 
setembro. “Primeiro nós recebemos o professor com 
café da manhã, um acolhimento bem agradável,  para 
que ele se sinta tranquilo no ambiente de trabalho, e 
também perceba que a escola está se preparando com 
os  protocolos  necessár ios  para  a  volta  dos 
trabalhadores com segurança”, enfatiza Adão 
Fernandes Inácio, gestor da EMEF Geraldo Veloso.

Os protocolos sanitários para prevenção contra o 
coronavirus já haviam sido implantados na escola 
Geraldo Veloso, antes mesmo do retorno presencial 
dos professores da rede municipal. É que a escola 

divide o prédio com o ensino médio, que retornou às 
atividades escolares presencialmente em agosto.

Na entrada é verificada a temperatura. Foram 
instaladas pias com sabão em locais estratégicos, 
totens de álcool em gel, além de demarcações no chão 
sinalizando o distanciamento. Com as medidas 
sanitárias adotadas, a gestão se dedicaà organização 
do plano de ação para o retorno.

“A gente está dando um passo de cada vez, agindo com 
tranquilidade, refazendo, repensando, reconstruindo 
e reanalisando para que nós tenhamos aí um retorno 
seguro e com tranquilidade. Adão Fernandes Inácio, 
gestor da EMEF Geraldo Veloso.

PROTOCOLOS

A pavimentação em concreto já foi iniciada em outros 
trechos principalmente na rua Kalil Mutran

Adão Fernandes, gestor da Escola Geraldo Veloso está 
trabalhando para um retorno seguro e tranquilo.
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Material voltado para o retorno dos alunos da 
Educação Especial também está sendo preparado



Gestores de escolas do campo discutem
volta às aulas presenciais
Os preparativos para o retorno das aulas também 
ocorre com os gestores da zona rural do município. 
Nesta quinta-feira, dia 26, a Diretoria de Ensino do 
Campo da Secretaria Municipal de Educação (Semed), 
reuniu gestores de 94 escolas localizadas na zona rural, 
do município para dialogar sobre o retorno às aulas no 
mês de setembro. O objetivo da ação foi tirar as dúvidas 
dos gestores e orientá-los quanto aos protocolos e 
mudanças que serão estabelecidos.

A reunião aconteceu no Plenário da Câmara Municipal 
de Marabá, cumprindo os protocolos de segurança e 
distanciamento social, recebendo 115 diretores, vice-
diretores, coordenadores e orientadores pedagógicos. 
O encontro foi conduzido pela educadora Arley 
Oliveira, diretora de Ensino do Campo, e contou com a 
participação da secretária municipal de Educação, 
Marilza Leite.

A titular da Semed fez a abertura e parabenizou os 
educadores que estão se preparando nas escolas para 
retornar com as aulas presenciais em breve e ressaltou 
que mesmo com o retorno das atividades pedagógicas 
com a presença dos alunos em sala, será preciso seguir 
os protocolos de segurança orientados pelas 
autoridades sanitárias.

“A Escola é o nosso território, é o que gostamos de fazer. 
É para lá que os alunos vão todos os dias. Agora, mais 
do que nunca. O acolhimento será fundamental para 
retornarmos. No primeiro momento, não vamos nos 
preocupar com o bê-a-bá ou 2 mais 2. Mas com a 
acolhida e afetividade aos alunos. Depois, teremos 
tempo e compromisso para resolver os 18 meses sem 
aprendizado presencial”, enfatizou.

Arley Oliveira e outros técnicos do Ensino do Campo 
fizeram orientações sobre os cuidados para o retorno 
dos alunos às aulas presenciais nas escolas. “É preciso 
prepararmos uma recepção carinhosa e acolhedora 
para os cerca de 12 mil estudantes que temos na 
educação infantil, 1º ao 5º ano e 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental, além dos que estão matriculados no 
SOME (Sistema Modular do Ensino)”, disse.

A diretora explica que as escolas do campo têm 
algumas especificidades, mas a proposta é que seja 
colocado em prática o escalonamento/revezamento 
de alunos na sala de aula, para evitar aglomeração no 
ambiente escolar. Todavia, ressalta que há diversas 
escolas com número mais reduzido de estudantes, 
onde não será necessário realizar o escalonamento. 
“Mas temos caso específico, como a Escola Família 

PROTOCOLOS
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Reunião contou com gestores de 94 escolas da zona rural
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DIA DO NUTRICIONISTA

PRAÇA DA JUVENTUDE

EQUIPAMENTOS

KITS ESTUDANTIS

ACONTECE NA CIDADE

Dia 31 de agosto o Brasil celebra o Dia do Nutricionista, 
profissional responsável por ajudar as pessoas na criação e 
manutenção de bons hábitos alimentares. Em Marabá, os 
nutricionistas trabalham em diferentes áreas. Na Saúde, 
estão presentes nos hospitais e na Educação estão 
concentrados no departamento da Alimentação Escolar, 
aliás, por lá, a equipe é composta por 7 nutricionistas que 
se dedicam a organizar um cardápio saudável e nutritivo 
para uma média de 70 mil estudantes., 71 itens o utilizado 
advindos da agricultura familiar. 

Novos equipamentos foram adquiridos para o retorno, 
como a reposição de 1.214 ventiladores, 188 novas pias, kits 
de limpeza e higiene para as 208 unidades escolares, 160 
mil máscaras, 10.080 frascos de álcool em gel, 11.267 
protetores faciais, 441 termômetros, além de papel toalha, 
borrifadores, álcool em gel e líquido, entre outros. Os 
equipamentos foram adquiridos para abastecerem as 
escolas do município no retorno as aulas presenciais. 
Também foram realizadas marcações,  aviso nas paredes e 
murais e o treinamento dos funcionários para  essa 
retomada da da rotina escoar.

O Centro Cultural “Praça da Juventude”, no KM 07, 
retornará com as atividades presenciais no dia 13 de 

setembro. As inscrições para novos alunos, que são crianças 
e adolescentes entre 06 e 18 anos, já estão abertas e seguem 

até sexta-feira, dia 03. o projeto de inclusão social 
gerenciado pela Fundação Casa da Cultura de Marabá, 

disponibiliza 1.100 vagas nas modalidades de skate, dança, 
flauta doce, musicalização, informática básica e avançada, 

capoeira, teatro, voleibol, futsal e fanfarra. As novidades são 
os cursos de karatê e violão. 

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciou nesta 
sexta-feira, dia 20, a entrega de kits de material escolar que 

irão beneficiar 1.300 estudantes de 21 escolas localizadas 
no campo. A primeira a receber a ação foi a Escola José 

Freire de Alencar, localizada na Vila Espírito Santo, com 
acesso pelo Núcleo São Félix. Cada kit é composto por 
cadernos, lápis, borracha, apontador, régua, borracha, 
caneta e pincéis. Ao todo, 81 estudantes da Escola José 

Freire foram agraciados com os itens, 
 .
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Com revitalização concluída, EMEF Pequeno 
Pajé organiza espaço para receber alunos
Quando os 246 estudantes da Escola Pequeno Pajé, 
localizada no São Félix I, retornarem às atividades 
presenciais, vão se deparar com um cenário totalmente 
diferente. E não é só pelas instalações dos protocolos 
sanitários, mas também pela nova estrutura da escola 
que está totalmente revitalizada. As duas salas antes de 
madeira foram construídas de alvenaria. Os alunos 
também contarão com cadeiras novas, e espaços mais 
acolhedores e pedagógicos como a sala de leitura, bem 
como, refeitório, cozinha e banheiros com novos 
aspectos, dentre outras novidades.  

Marileide Dos Santos, gestora da escola, disse que o 
momento é de organização tanto do espaço quanto das 
ações pedagógicas para o acolhimento das crianças. 

“Estamos planejando o acolhimento, fazendo umas 
lembrancinhas para estarmos trazendo os alunos com 
essa afetividade, porque vai ser um pouco complicado 
eles saberem que não podem abraçar. Póra nós, 
estamos acostumados, mas a criança não”. 

“Ela ressalta que os funcionários estão sendo 
treinados.  A gente tem de passar essa segurança pra 
elas, que não podem abraçar sem que elas sintam 
rejeição. As salas de aulas já estão prontas e no mais, a 
gente nunca deixou de trabalhar com os protocolos 
junto à comunidade. Como são crianças, a gente vai 
investir nas informações visuais. Com os recursos 
federais a gente já comprou material para fazer as 
demarcações, placas, e totens para álcool em gel, 

PROTOCOLOS

Funcionários debatem estratégias para lidar com os 
alunos

Além dos protocolos contra a Covid, a escola passou por 
obras para atender os alunos
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Escola ganhou móveis novos para volta das aulas presenciais



Quadra e salas foram revitalizadas para 
retorno das aulas na Escola Doralice Vieira 
Entre reuniões de gestão, limpeza e organização dos 
espaços, a escola Doralice Andrade Vieira, no bairro 
Belo Horizonte, se prepara para deixar o ambiente 
escolar mais acolhedor e seguro para o retorno 
presencial dos 625 alunos que ainda estudam de forma 
remota no município. A escola atende crianças e 
adolescentes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. 

“Estamos nos reunindo na elaboração desse plano de 
ação, de acolhimento, pra uma dinâmica pautada pra 
esse momento. Acredito que nossos alunos vão voltar 
com o psicológico bem diferente do que saíram. Muitas 
crianças passaram por situações complicadas com 
perdas de familiares, então, é muito presente para eles. 
Vai ser um trabalho contínuo, diário de saber como eles 

estão, alertando quanto aos protocolos”, comenta 
Maria da Consolação Moraes, gestora Doralice Vieira.

Com um ambiente totalmente revitalizado, inclusive a 
quadra esportiva, os servidores vão se habituando a 
trabalhar na nova realidade, cuidando de cada detalhe 
para o recebimento dos estudantes, desde o afetivo, 
pedagógico aos protocolos sanitários.

“A gente já fez a limpeza total do espaço, agora estamos 
com a distribuição do material gráfico com esse 
informativo para a comunidade. Porque o visual conta 
muito, fixa a informação. Estamos muito ansiosos em 
receber os nossos alunos, e tudo vai dar certo”, enfatiza 
Maria da Consolação Moraes, gestora Doralice Vieira.

PROTOCOLOS

Cartazes e placas foram espalhados por toda escola Prédio da Escola conta nova pintura e organização
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Reuniões de gestão, limpeza e organização 
dos espaços acontecem regularmente



DMTU: 156

ILUMINAÇÃO PÚBLICA:  (94) 99263-1919 | 98159-5050

DISQUE DENÚNCIA: (94) 98198-3350 | 3312-3350

DEFESA CIVIL: 3321-8990

SEMMA (94)99145-1982

GUARDA MUNICIPAL: 153

TELEFONES ÚTEIS

maraba.pa.gov.br

@marabapagov @prefeituramaraba @marabapagov Prefeitura de Maraba
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