
INFORMATIVO EEMAS  - EDIÇÃO 001 CAMPO REDONDO     –      RN     21/11/2017      ANO 2017  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

        
“Um jornal a serviço da educação”   NESTA EDIÇÃO 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ª Mostra Cinema e Direitos 

Humanos – p. 02. 

Atletismo da EEMAS conquista 

medalha de ouro inédita nos JERNs 

2017 – p. 02. 

PIP - Projeto de Inovação 

Pedagógica da EEMAS – p. 03. 

Excursão dos alunos da EEMAS a 

histórica cidade de Areia/PB no dia 

01 de novembro de 2017 – p. 03. 

Escola Maria Arioene realiza palestra 

sobre Literatura de Cordel com o poeta 
santa-cruzense Hélio Crisanto – p. 03. 

Encontro de Formação Continuada 
Especial Dia do Servidor – p. 04 

 

 

 
 
 
 

 

 

INFORMATIVO EEMAS 



INFORMATIVO EEMAS | Edição  Nº 001 2 

 

 

 

PARTICIPE DA 11ª MOSTRA DE 
CINEMA E DIREITOS HUMANOS 
Local: E. E. Professora Maria Arioene 

Data: de 20 a 24 de novembro de 
2017 

Horário: a combinar 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETAS MARIA DAGUIMAR, 
JADNAELMA, JULIANA E JOYCE 
CONQUISTAM MEDALHA S DE 
OURO INÉDITA NA ETAPA 
ESTADUAL DOS JERNS/2017.  

Um momento inesquecível na vida de 
quatro atletas Maria Daguimar, 
Jadnaelma Ferreira, Juliana Monteiro 
e Joyce Eduarda que conquistaram 
pela primeira vez na história dos 
Jerns do RN uma medalha de ouro 
numa etapa estadual no Medley - 
revezamento 4 por 400m rasos juvenil 
feminino.  

Uma conquista inédita para o 
atletismo de Campo Redondo que 
entra para história. Mérito das garotas 
e do trabalho de dedicação e 
persistência do professor Erlã Costa 
com o apoio de Daniel Medeiros 
através da Secretaria de Educação e 
da direção da EEMAS. Além da 
medalha de ouro, ainda conquistaram 
uma medalha de prata e duas de 
bronze. 

By George Araújo 

 

 

PROJETO DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA - PIP 
 

O que é? Projeto de Inovação 
Pedagógica (PIP) é uma oportunidade 

que os educadores (professores e equipe 
pedagógica), da rede estadual de ensino 
do Rio Grande do Norte terão para 

desenvolver projetos inovadores, a partir 
das suas necessidades e realidades, no 
intuito de ajudar a minimizar os 

problemas de aprendizagens 
enfrentados pela escola, além de 
possibilitar a melhoria e fortalecimento da 

participação docente e discente e a 
redução da evasão escolar. Trata-se de 
uma linha de financiamento que 

oferecerá apoio físico-financeiro à 
construção de Projetos Inovadores,  
concebidos a partir da reflexão sobre 

uma problemática identificada na 
realidade escolar que possa estar 
vinculada ao currículo e aos campos de 

desenvolvimento predefinidos neste 
Edital e na cartilha de orientação para 
elaboração do PIP, em anexo a esse 

documento e no site 
http://www.rnsustentavel.rn.gov.br/ 
. 

O PIP – Projeto de Inovação 
Pedagógica da EEMAS está sendo 
desenvolvido sob a orientação,  

acompanhamento e monitoramento 
da professora Cristiany Torres 
Trajando M. dos Santos, que já fez  

03 encontros com gestores e 
professores sobre as atividades nas 
áreas de conhecimentos. Cada 

disciplina vem desenvolvendo 
atividades inovadoras no sentido de 
atingir os objetivos propostos nas 

metas pré-estabelecidas. Confira 
algumas atividades do PIP da 
EEMAS para o ano letivo de 2017: 

 Sarau poético; 
 Aula de Campo: cidade 

Areia-PB; 

 Gincana Cultural; 
 Oficinas de Matemática com 

jogos lúdicos; 

 Dramatizações; 
 Maquetes e etc. 

VISITA DE ORIENTAÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DO PIP 2017 

Foi realizado na manhã da última 

quarta-feira (28) a primeira vista 
de orientação, acompanhamento 
e monitoramento do PIP - Projeto 

de Inovação Pedagógica 2017 da 
E.E. Professora Maria Arioene de 
Souza - Ensino Médio com o 

objetivo de implantar o PIP na 
EEMAS. 
 

https://queima.online/queima-48-horas/
http://www.rnsustentavel.rn.gov.br/
http://escolaeemas.blogspot.com.br/2017/03/ii-visita-de-orientacao-acompanhamento.html
http://escolaeemas.blogspot.com.br/2017/03/ii-visita-de-orientacao-acompanhamento.html
http://escolaeemas.blogspot.com.br/2017/03/ii-visita-de-orientacao-acompanhamento.html
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EXCURSÃO DOS ALUNOS DA 

EEMAS A HISTÓRICA CIDADE DE 

AREIA PB NO DIA 01 DE 

NOVEMBRO DE 2017 

 
A Escola Estadual Maria Ariaoene de 
Souza realizou no dia 1º de novembro 
de 2017 uma importante excursão a 
histórica cidade de Areia - Paraíba. A 
aula de campo foi idealizada em 
conjunto com os professores da escola 
na Formação Continuada com recursos 
do PIP - Projeto de Inovação 
Pedagógica, que proporcionou aos 
alunos das 1ª série dos turnos matutino, 
vespertino e noturno uma rica 
experiência na cultura e tradição da 
cidade Areia no estado da Paraíba 
distante 130 km de Campo Redondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casarão dos Negros Escravos 

Triunfo, grande produtor de cachaça; o 
Museu do Brejo Paraibano na 
Universidade Federal da Paraíba; A 
primeira Igreja Católica de Negros da 
Paraíba; O primeiro teatro da Paraíba e 
ainda o Museu do pintor Pedro 
Américo e passearam pelas ruas 
históricas de Areia, que é considerada 
um patrimônio histórico do estado 
paraibano. 

 
Primeiro Teatro de Areia - PB 

 

AGORA SAIBA MAIS SOBRE A 

HISTÓRICA CIDADE DE AREIA – 

PB. 

 
Trilha do Cumbe 

Areia é um município brasileiro do 
estado da Paraíba, localizado 
na microrregião do Brejo Paraibano. 
De acordo com o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), 
no ano de 2015 sua população era 
estimada em 23.110 habitantes. A área 
territorial é de 266,569 km². 

Com muitas riquezas naturais, situada 
em local elevado, Areia, no inverno, é 
coberta por uma leve neblina, e suas 
terras possuem diversas fontes e 
balneários aquáticos. 

É também muito conhecida por suas 
riquezas culturais, particularmente o 
Museu de Pedro Américo, com 
inúmeras réplicas dos quadros do mais 
célebre cidadão areiense - entre elas a 
famosa obra "O Grito do Ipiranga", 
encomendada a ele por Dom Pedro II, e 
o Museu da Rapadura, localizado 
dentro do Campus da UFPB na cidade, 
onde o turista pode observar as várias 
etapas da fabricação dessa iguaria e dos 
outros derivados da cana-de-açúcar, 
como a cachaça, sendo a areiense 
muito conhecida exteriormente por seu 
incomparável sabor. Areia foi 
considerada por muito tempo como 
"Terra da Cultura" tendo seu teatro - o 
"Teatro Minerva" - sido edificado 30 
anos antes que o da capital do Estado 
da Paraíba. Para aquela cidade 
hospitaleira, de invernos rigorosos, 
convergiam estudantes de toda a 
região, sendo expoentes deste tempo a 
Escola de Agronomia do Nordeste, o 
Colégio Santa Rita (Irmãs 
Franciscanas, alemães) e o Colégio 
Estadual de Areia (antigo Ginásio 
Coelho Lisboa). Seus filhos se 
destacavam em todos os concursos 
de que participavam. Carminha 
Sousa e Laura Gouveia eram 
reconhecidas pela capacidade de 
educar e formar pessoas na língua 
portuguesa. 

ESCOLA MARIA ARIOENE 

REALIZA PALESTRA SOBRE 

LITERATURA DE CORDEL COM O 

POETA SANTACRUZENS E HÉLIO 

CRISANTO. 

 
A palestra com o poeta 

Na última terça-feira, dia 31 de outubro 
de 2017, a Escola Estadual Maria 
Arioene de Souza realizou na Sala de 
Multimídia uma importante palestra 
sobre a Literatura de Cordel e seus 
Elementos com o palestrante Hélio 
Crisanto, poeta santacruzense.  

 

A palestra sobre 
a Literatura de 
Cordel faz parte 
das atividades e 
ações com 

recursos 
oriundos do 
Projeto de 

Inovação 
Pedagógica – 
PIP que está 

sendo desenvolvido pelos professores 
de Língua Portuguesa Ivanusia 
Confessor e Rejane Ribeiro com a 
participação de alunos da 1ª série do 
Ensino Médio. 

 

 
Literatura de Cordel 

O palestrante Hélio Crisanto abordou 
questões relacionadas ao conceito do 
que é o Cordel e seus elementos 
constitutivos, além outros aspectos 
intrínsecos a literatura de Cordel como 
verso, rima, estrofe, escansão, poema, 
poesia entre outros termos afins.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Brejo_Paraibano
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=250110
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Am%C3%A9rico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dom_Pedro_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFPB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cacha%C3%A7a


INFORMATIVO EEMAS | Edição  Nº 001 4 

 

 

    

ENCONTRO DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA ESPECIAL AO 

DIA DO SERVIDOR PÚBLICO  

 

Comemoração ao dia do Servidor 

A Escola Estadual Professora Maria 

Arioene de Souza – Ensino Médio 
realizou nesta última quinta-feira, dia 

26 de outubro de 2017 mais um 

Encontro de Formação 
Continuada  de  Professores.  

 

Dessa vez com a participação dos 

funcionários, pois as gestoras Marta 
Araújo e Edenilda Martins aproveitou 

a oportunidade para comemorar o dia 
do professor e do servidor público.  

 

Na oportunidade, a diretora abriu o 
encontro agradecendo a presença de 

todos e exaltando a importância de 

cada um para o bom funcionamento 
da escola. A diretora ainda falou 

sobre a recente da escola alcançado 
no Prêmio Gestão Escolar que ficou 

em 1º lugar na 7ª Diretoria Regional 

Trairi e em 5º lugar no estado do Rio 
Grande do Norte, ressaltou que a 

conquista é de todos e fruto de um 

trabalho em equipe. 

 
Em seguida a palavra foi facultada 

aos professores e funcionários 

participantes, na qual os professores 
novatos falaram sobre suas novas 

experiências e da recepção que 
tiveram, além dos objetivos que se 

pretendem alcançar. As ex-

professoras Suzana Medeiros e 
Francisca Reinaldo falaram do 

trabalho desenvolvido pela escola e a 

importância para nossa sociedade. 
Também, a ex-diretora Monica 

Araújo falou do Prêmio Gestão que 

foi mais uma conquista de luta, 
superação e avanço das práticas 

educativas desenvolvidas nestes 
últimos anos com a participação de 

todos. 
By  Geoge Araújo

 

 

 

 

Governo do estado do rio grande do norte 

Secretaria do estado da educação e da cultura 

Escola estadual profª Maria arioene de SouzA 

Rua Pedro Cândido Sobrinho, 38 – Centro 

Campo Redondo – RN 

E-MAIL: escolaeemas@yahoo.com.br 

 

             
 

 

 
FELIZ DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA! 

20 de novembro! 

 

  

 

Edição e  Produção : George Araújo –  Email j-georgepa@hotmail.com  / Celular (84) 98884-5560 

Campo Redondo, RN - Brasil 

EEMAS – HÁ 35 ANOS: 

Educando para a Cidadania! 

http://escolaeemas.blogspot.com.br/2017/10/encontro-de-formacao-continuada.html
http://escolaeemas.blogspot.com.br/2017/10/encontro-de-formacao-continuada.html
http://escolaeemas.blogspot.com.br/2017/10/encontro-de-formacao-continuada.html
mailto:escolaeemas@yahoo.com.br
mailto:j-georgepa@hotmail.com

