
DESTAQUES 1º SEMESTRE 2022 – EC MARABÁ 

 

INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE NA EC DE MARABÁ 

A Sala Interativa de Recursos Multifuncionais foi inaugurada no dia 13 de janeiro de 2 022. O 

espaço é voltado para contribuição do desempenho motor, cognitivo, sensorial e emocional 

para a imersão das crianças e adolescentes   com deficiência nas atividades esportivas, 

culturais e educacionais oferecidas na EC de Marabá. 

        

 

RETORNO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Foi realizado na EC de Marabá entre os dias 10 e 24 de Janeiro de 2022 uma atividade hibrida 

intitulada “#AECTAON” sendo a primeira atividade com o retorno de forma presencial. O 

evento contou com a participação 89 crianças e adolescentes com faixa etária entre 12 à 17 

anos. A Gincana teve como objetivo reintegrar os atendidos     através de atividades lúdicas 

e esportivas. 

            

 

 

 



 

CAFÉ TERAPEUTICO 

Na manhã do dia 08 de abril de 2022 deram início as atividades em alusão ao Mês do Autismo 

na Estação Conhecimento Marabá, com um “Café Terapêutico Eu me expresso”, mediado 

pela Terapeuta Ocupacional Thais Costa e o profissional de Educação Física Deyvid Borges, 

este momento foi de troca de experiências, de incentivos e orientações.  A programação foi 

destinada aos responsáveis dos atendidos com deficiência inscritos nas atividades da EC. 

     

 

 

ARTE NO VAGÃO SOCIAL DA VALE 

Adolescentes da Estação Conhecimento de Marabá participaram da programação do Vagão 

Social e Ação Itinerante da Vale em Alusão ao Aniversário de 109 anos de Marabá. Em meio 

a comemoração do aniversário e aprendizado sobre segurança ferroviária, os adolescentes 

da Estação Conhecimento levaram arte ao apresentar o carimbó e repertório de músicas 

populares na voz da Ana Clara, adolescente de 14 anos da oficina de musicalização e 

atletismo. 

    

 

 



 

 

CAMPANHA FAÇA BONITO 

A equipe psicossocial da Estação Conhecimento de Marabá realizou a campanha “Faça 

Bonito” no dia 19 de maio de 2022, o evento foi em alusão ao mês de combate do Abuso e 

Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes contamos com um público de 90 

beneficiários, importante destacar que a temática foi trabalhada durante todo o mês com 

nossas crianças e adolescentes por todos os educadores da EC de Marabá. 

       

 

 

 

educaEC 

A Estação Conhecimento de Marabá no intuito de Contribuir para que jovens em situação de 

vulnerabilidade social das escolas públicas do ensino médio do Núcleo São Felix, possam 

ingressar na Universidade Pública, deu início em maio de 2022 ao curso pré-vestibular  

EducaEC com 93 inscritos. 

    

 

 



 

 

ESTREITANDO LAÇOS COM O TERRITÓRIO 

O café pedagógico aconteceu dia 15 de junho de 2022, com a participação de gestores de 32 

escolas municipais e estaduais de Marabá. Este foi o nosso primeiro encontro do ano de 

2022 objetivando estreitar laços com as Instituições de Ensino do território e visualizar 

através da escuta qualificada formas de contribuir no enfrentamento dos problemas 

vivenciados por esses equipamentos da educação pública. 

    

 

 

DISCUTINDO CAMINHOS COM O TERRITÓRIO 

A convite da E.M.E.F. Julieta Gomes Leitão, a psicóloga da Estação Conhecimento realizou 

na escola uma palestra informativa sobre Transtornos de Ansiedade, sua definição, 

sintomas, as principais características de cada transtorno, e buscou instrumentalizar a 

instituição quanto ao manejo desse tipo de adoecimento, onde buscar ajuda e as 

contribuições que a EC pode oferecer para o território. Por fim foram discutidos caminhos 

para que as instituições trabalhassem juntas nas demandas do território, que segundo os 

participantes, se encontra muito desassistido quanto aos cuidados em saúde mental. 

      

 

 



 

 

 

AMISTOSO DE FUTEBOL 

No dia 20/05 ocorreu o primeiro amistoso da modalidade futebol pós-período pandêmico. O 

evento contou com a participação de 64 crianças e adolescentes na faixa etária entre 12 a 17 

anos. 

   

 

QUADRILHA BALÃO DE CHITA 

Com a temática “Reviver”, a Balão de Chita da Estação Conhecimento de Marabá composta 

por 64 brincantes, participou do 35º Festejo Junino no dia 27 de junho. A apresentação teve 

referências a músicas que marcaram a pandemia, como no momento em que os brincantes 

declararam o verso “Ano passado, eu morri, mas esse ano eu não morro” da canção “Sujeito 

de Sorte”, de Belchior. Hoje a Quadrilha Balão de Chita é a única do Núcleo São Felix como 

expressão cultural no Festejo Junino. 

    

 

 

 



 

 

 

 


