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E E Alcides da Costa Vidigal

VOCÊ CONHECE A
HISTÓRIA DA
NOSSA ESCOLA?
Foto de Acervo da Escola

Muito se fala sobre a origem da nossa escola, até que
ela está construída num velho cemitério. Nada disso,
nossa escola recebeu esse nome em homenagem ao
advogado Alcides da Costa Vidigal que gentilmente
doou o terreno ao governo de São Paulo e na década
de setenta abriu suas portas pela primeira vez.
FABÍOLA BARONI

Foto de Internet
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Desenho dos Alunos 5º ano A
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VOCÊ SABIA?

O QUE VOCÊ ESTÁ
FAZENDO PELO PLANETA.

ADOLESCÊNCIA, MUITA
CALMA NESSA HORA!

Que uma torneira gotejando gasta
em média de 45 litros de água por
dia, 1350 litros em um mês e que
em um banho, cada membro da
família gasta em torno de 135 litros.

Os alunos dos 5º anos após
estudarem sobre a preservação do
meio ambiente, encerram o projeto
"Nossa Planeta, nossa Casa" com
uma bela feira de troca de livros.

Adolescência e puberdade são
assuntos que despertam o interesse
de muitos meninos e meninas.
Descubra as mudanças que essa
fase acontece em nossas vidas.

ALUNOS DO 5º ANO D

ALUNOS DO 5º ANO B

ALUNOS DO 5º ANO A

pág. 03

pág. 03

pág. 04

Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
@parceirosdaeducacao

/associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 1 – CURIOSIDADE

Aos vinte e cinco dias de abril
de mil novecentos e setenta e
oito a E E Alcides da Costa
Vidigal abriam suas portas pela
primeira vez, com apenas 9 salas
de 1ª a 4ª série do 1º grau. A
escola está localizada na região
Centro Oeste da capital paulista,
no bairro do jardim Peri Peri. Ela
recebeu
este
nome
em
homenagem ao Senhor Alcides
da Costa Vidigal, um advogado
nascido em 1º de agosto de 1895
onde fez sua carreira na área de
direito, sendo responsável pela
fundação do Instituto dos
Advogados

Destinou o terreno onde a escola
está situada hoje como doação
ao
governo
estadual.
Considerada
atualmente uma das melhores
escolas de São Paulo, com IDEB
7.0,
o
Vidigal,
assim
carinhosamente chamado por
todos,
tem
como
missão assegurar um ensino de
qualidade, formando cidadãos
críticos, reflexivos e conscientes
com
seus
direitos
e
deveres. Nossa escola conta
desde 2004 com apoio dos
Parceiros da Educação, onde ao
longo desses 13 anos muito tem
contribuído para que nossa
escola chegasse nesse sucesso
que é hoje.

Foto de Acervo da Escola

E A ESCOLA NASCEU ASSIM...

EQUIPE QUE FAZ A DIFERENÇA!
Os alunos contam com diversos
recursos
para
um
bom
aproveitamento escolar, entre
aulas de informática, tablets em
sala, sala de leitura, Jornal Joca,
parquinho, além dos projetos
que todos os anos

a escola desenvolve, como por
exemplo, coleta de óleo usado,
onde até este mês totalizamos
450 mil litros arrecadados.
Ainda temos muito à melhorar,
mas temos a certeza que
estamos no caminho certo!!!
Fabiola Baroni

SEÇÃO 2 – INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

CURIOSIDADES

BULLYING

Durante
o
2º
semestre, os alunos
do 3º ano B
realizaram novas descobertas
na sala de aula sobre os
animais
marinhos.Eles
aprenderam principalmente a
ler o gênero textual de
divulgação científica e a
transformá-la em outro gênero
Ficha Técnica. O golfinho foi o
preferido pela turma, pois além
de ser bonito, ele faz manobras
no ar e gira até sete vezes em
torno do seu próprio eixo.Os
estudantes conversaram e
concluíram que cada animal
tem sua função no meio
ambiente.

Você sabia que o Dia
Nacional da Árvore
é comemorado em
21
de
setembro?
Em
comemoração, os alunos do 2°
ano A de maneira simbólica,
plantaram um pé de laranja
seleta no jardim da escola.
Plantar árvores é um gesto que
mostra que nos preocupamos
com o nosso planeta e que
cuidamos dele. Com a ajuda da
bióloga Rafaela os alunos
aprenderam mais sobre a
importância das árvores e
descobriram que ela faz bem
para o meio ambiente como
um todo!

ALUNOS DO 3º ANO B

ALUNOS DO 2 ºANO A
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Através da notícia “Menino de 9 anos é internado após agressão
em escola” trabalhada no “Ler e Escrever” do 4° ano, os alunos
do 4º ano B realizaram um debate sobre bullying em sala de aula.
Descobriram que a grande maioria da sala já tinha sofrido, sofre
ainda e conhece alguém que já passou por isso. E também em
uma edição do Jornal Joca já foi abordado esse assunto, sendo
publicado alguns relatos de alunos da nossa escola.
"Constantemente é trabalhado na nossa sala de aula o respeito,
que é a base de tudo, principalmente para entendermos as
diferenças."
Os alunos representaram se já sofreram bullying ou não atráves
de um gráfico, onde dos trinta alunos da sala, todos conhecem
alguém que já sofreu bullying.

ALUNOS DO 4ºANO B

Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:

@parceirosdaeducacao
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SEÇÃO 3 – MEIO AMBIENTE

OS 5º ANOS X OS R'S

ALUNOS DO 5º ANO B

FEIRA DE TROCA DE
LIVROS

seu uso não é renovável. De
100% da água do nosso planeta
somente 3% é de água própria
para o consumo humano (água
potável) e desses 3%, 2% estão
congelados e menos de 1%
dessa
água
nós
temos
acesso. Com base nisso, nós do
5° ano D fizemos uma pesquisa
do consumo de água da escola
num período de duas semanas,
com medições do hidrômetro
de
manhã
e
noite
economizando 546,1L, ou seja,

0,86 ml por pessoa.
Aprendemos a usar a água com
mais consciência, que na
verdade
significa
uma
mudança
voluntária
de
atitudes, que tem como
objetivo minimizar os impactos
causados ao meio ambiente.

ALUNOS DO 5ºANO D

ÁGUA,USE COM
CUIDADO

Foto de Internet

Alcides da Costa Vidigal
realizaram um projeto para
aprender a preservar o meio
ambiente.
O projeto
chamado “Nosso planeta,
nossa casa” foi oferecido pela
empresa J.A. que doou livros
com
atividades
sobre:
economia de água e energia, os
cinco R’s e as consequências da
ação humana para a natureza.
A cada aula, discutiram
sobre os temas ambientais
finalizando

A água é um bem precioso e

com um jogo para avaliar os
conhecimentos.
Para
conscientizar as pessoas sobre
o descarte de lixo, os alunos
realizaram uma feira de troca
de livro entre as classes dos 5°
anos.
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Os alunos dos 5° anos da E.E.

USO CONSCIENTE DA ÁGUA

O MISTÉRIO SOBRE OS FURACÕES
Dependendo da categoria do
furacão ele pode chegar a tirar
coisas do chão e destruir casas
e prédios. No dia 8 de setembro
de 2017 (numa sexta-feira), o
furacão Katia atingiu

o Golfo do México como
categoria 1, logo após o maior
terremoto registrado em 100
anos, de 8,2 graus, que deixou
61 mortos e 200 feridos. Já no
domingo (dia 10 de setembro),
foi a vez do olho do furacão
Irma tocar a terra com ventos
de 215 km/h. Ainda em
setembro ocorreram as

formações
do
Furacão
José próximo da Costa dos
Estados
Unidos
e
da
tempestade tropical Max que
acabou se formando em
furacão perto da Costa do
México.

No mês anterior, no sábado, 26
de agosto, o furacão Harvey
chegou no Texas em categoria
4, ocasionando 10 mortes e
deixando 30 mil pessoas
desalojadas.

ALUNOS DO 5º ANO E

SEÇÃO 4 – COMPORTAMENTO

estudarem o livro do EMAI,
ficaram
abalados
ao
descobrir que o mundo pode
acabar. Decidiram ir mais
longe e fizeram pesquisas
para alertar sobre essas
situações. “A decomposição é
um processo natural pelo
qual passa os materiais. Este
processo é realizado com a
ajuda de fungos e bactérias...”
“Grande parte dos materiais
pode

dezenas e até centenas de
anos para se decompor na
natureza... ”É necessário que
os resíduos sólidos não sejam
jogados nos rios (Ex: Rio
Pinheiros e Tietê),

PARA PENSAR!

Foto de Internet

alunos do 3°A ao

mares e ruas, pois como o
tempo de decomposição é
longo, chegará uma hora que
iremo desaparecer.

Existem
vários
tipos
de
preconceitos:obesos, mulheres,
down, homoxessuais. O racismo
é o preconceito relacionado a
raça e são os negros que sofrem
desse mal. Nem todos os seres
humanos são preconceituosos,
ou seja, racistas. Há pessoas
boas, que pensam "Não faço com
os outros, aquilo que não gosto."

ALUNOS DO 3ºANO A
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PRECONCEITO X
RACISMO

ALUNOS DO 5ºANO C

TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO

Fo

Os

Foto de Internet

ASSUSTADOS, PODEMOS DESAPARECER!

associacaoparceirosdaeducacao
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SEÇÃO 1 – CIÊNCIAS HUMANAS

A transição entre infância e a
vida adulta é marcada por
muitas transformações em
ambos os sexos. As grandes
mudanças
físicas
e
comportamentais que ocorrem
nesse período despertam o
interesse e a curiosidade dos
alunos dos 5º anos. E para
entender melhor o que
acontece nessa fase, eles
participaram de rodas de
discussões,
entrevistaram
adolescentes e pesquisaram
sobre o assunto. Aprenderam
que o início da adolescência é
marcado pela puberdade, onde
ocorrem várias alterações no
corpo.

Nas meninas, as mamas
começam a se desenvolver,
ocorre a primeira menstruação
e a liberação de óvulos. Nos
meninos a voz se torna mais
grave, a pele fica mais oleosa e
podem aparecer espinhas,
começa a produção de
espermatozoides.
Ao
analisarem os resultados da
entrevista com adolescentes,
os alunos viram que para a
maioria, ter mais liberdade, é o
mais legal e que ter
responsabilidade, não é tão
legal assim. Pelas pesquisas
constataram que a partir
dessas mudanças, meninos e
meninas tornam-se

Desenho dos Alunos do 5º ano A

A ADOLESCÊNCIA

Mudanças sendo percebidas.
aptos para a reprodução.
Mas isso não significa que já
estão prontos para serem
pais, pois é necessário ter
responsabilidade,
planejamento e condições;
isso só na fase adulta

A puberdade não tem data
para começar, apesar de
preocupar muitas pessoas, é
um processo normal, pois
uma hora acontece com
todos.
ALUNOS DO 5º ANO A

SEÇÃO 2 – AMIGO DA ESCOLA

1. Vale a pena ajudar o
Vidigal? Por quê?

Vale demais ajudar a Escola,
porque vocês são muito
legais, aproveitam nossa
ajuda e interagem conosco.

2. Quem é você e por
que resolveu ajudar
nossa escola?

Sou um pai de família com 4
filhos e 7 netos. Sou formando
em
Administração
de
Empresas e trabalho há 35
anos com Comércio Exterior.

Resolvi ajudar a escola
quando soube por um
amigo e sócio, que existia
um programa de ajuda a
Escolas
Públicas
Estaduais.
3. Você gosta do seu
trabalho?

Adoro meu trabalho, sou
apaixonado por ele, e me
envolvo demais. Ele é
muito
interessante,
dinâmico e global.

4. O que mais gostou
de ajudar na nossa
escola?

Sr Alfredo de Goeye é amigo e parceiro do Vidigal há 13 anos. Ao
longo desses anos muito contribuiu para melhorar o desempenho
de nossa escola. Nós da equipe escolar agradecemos todo apoio e
carinho dedicado.
Gostei de tudo, mas
particularmente gosto de
tarefas específicas, tais
como
a
Sala
de
Informática e um tal de
SerDay, que a gente
organizou
algumas
vezes, anos atrás.

6. O que você pretende
oferecer
futuramente
para nossa escola?

5. Quando conheceu a
escola Vidigal, qual foi
sua impressão?

Gostei desde o primeiro
momento que conheci.
Minha primeira impressão
foi
muito
positiva,
boa.
Uma
Diretora
encantadora,
dedicada,
trabalhadora e excelente
profissional. Uma escola
bonita, limpa, arrumada.

EXPEDIENTE Silvia, Fabíola,Isabel, Giovana , alunos dos 1º ano A,C,E- 2º ano A,B,C,D - 3º
ano A,B,C -4º ano A, B - 5º ano A,B,C,D,E e seus respectivos professores
COLABORADORES Isabella Rocha (mascote) e Davy Bracalle (nome do jornal) alunos do 5º
ano E que ganharam o concurso.
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E
um
corpo
de
colaboradores excelente.
Além
dos
alunos,
obviamente.

Pretendo continuar ajudando
e posso estudar de oferecer o
que vocês sugerirem. Coloco
um desafio a vocês: façam
uma lista de sugestões...
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Entrevista com o
Parceiro

Sr. Alfredo com nossa
diretora Silvia

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação
As
reportagens
e
artigos
assinados
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