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A HISTÓRIA DA
ESCOLA BRASÍLIO
MACHADO
SIMONE SANTORO ROMANO

Você sabe quem foi Brasílio Machado o patrono de
nossa escola?
Fique por dentro da história e descubra como foi o
desenrolar desses acontecimentos ao longo do tempo!
2º e 5º anos A e B

Regina Ayres

Profª Noemi

Regina Ayres
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HORTA ESTIMULA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS NA ESCOLA

CONHEÇA O PREFEITO
REGIONAL DE PINHEIROS

É fundamental que as crianças
aprendam a importância de se
alimentar bem, experimentem
novos alimentos e criem hábitos
alimentares saudáveis.

Entenda como as plataformas
educacionais gamificadas, auxiliam
no
aprofundamento
dos
conhecimentos
em
Língua
Portuguesa e Matemática.

A equipe do jornal Fala Brasílio
entrevistou o Prefeito Regional de
Pinheiros
em
seu
gabinete.
Acompanhe a entrevista dessa
galerinha antenada!

1º ANOS A e B

4º ANOS A e B

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

/associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 1 – EDITORIAL

A ideia de ter um jornal na
escola é muito antiga. Do 1º ao
5° ano os alunos já estão
acostumados a ler notícias sobre
atualidades, Brasil e Mundo. Eles
adoram ler o Joca e do Estado
de São Paulo. Partindo dessa
prática abraçamos a proposta da
Parceiros da Educação e do
Jornal Joca para participar do “
Projeto Escola em Pauta”. Essa
proposta tem como objetivo
tornar o aluno protagonista, na
criação e elaboração do jornal
de nossa escola. A equipe
editorial do jornal foi formada,
com representantes de todos os
anos.

Toda a escola se envolveu na
escolha do logotipo, nome do
jornal, elaboração das pautas e
reportagens. Editar um jornal é
importante para criar leitores
com um espírito crítico. Ler
notícias ensina, explica, estimula
e desperta o gosto pela
informação, fazendo uso de uma
linguagem adequada, com todos
os gêneros textuais. O jornal
amplia um repertório de leitura.
Nesta primeira edição você
conhecerá um pouco sobre a
história de nossa escola, quem
foi o Patrono, uma pequena
mostra dos projetos e estudos
realizados durante o ano de
2017.

FÁTIMA TAMBARA

ESCOLA EM PAUTA

REUNIÃO DE PAUTA

Além da participação de todos
os professores e alunos que
contribuíram na elaboração das
matérias a serem publicadas, a
equipe responsável pela edição
do jornal é composta pela
Professora Coordenadora Regina

5º ano Lúcia Mota e pelos
alunos: Amanda Viana Silva 2º A,
Marina Arico Paulista Neves 3º B,
Gustavo Rodrigues de Freitas 4º
A e Luana Ribeiro de Macedo 5º
B. Fique de olho nas próximas
edições em 2018 com muitas
novidades!
EQUIPE DO EDITORIAL

SEÇÃO 2 – NOSSA ESCOLA

A história da nossa escola.
Vamos voltar no
tempo e conhecer
um pouco mais da
história de nossa escola.
Em julho de 1933, foi fundado
em um antigo prédio na Rua
Fidalga, nº 2 , o Grupo Escolar
de Vila Madalena. Em 1950,
mudou-se para a Rua dos
Morás, nº 630, onde está até
hoje. Começou com sete
classes e depois foram sendo
criadas muitas outras. O novo
prédio foi construído pela
Prefeitura de São Paulo, que o
cedeu em convênio com o
Estado, pois naquela época
não
haviam
escolas
municipais.
No
dia
da
inauguração o governador
Ademar de Barros veio de

helicóptero.
Em
1952, o prédio
sofreu uma reforma
com a criação de uma nova ala
no andar térreo. Em 1976, o
Grupo passa a ser chamado
Escola Estadual de Primeiro
Grau Brasílio Machado e
contava com 1.200 alunos, em
37 classes. Em homenagem a
Brasílio Augusto Machado,
nascido em 1848 e falecido em
1919, barão, doutor, jornalista,
escritor, poeta e primeiro
presidente
da
Academia
Brasileira de Letras. Hoje a
escola faz parte do Projeto de
Ensino Integral do Governo do
Estado de São Paulo e conta
com 300 alunos e 35
funcionários.

5º anos A e B

5º anos A e B
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Você Sabia que? ...
*O primeiro nome de nossa escola foi Grupo Escolar de Vila
Madalena e começou a funcionar em julho 1933 em antigo
prédio, na rua Fidalga n° 2.
*Com o Decreto de número 24 , de 28 de janeiro de 1976, o
Grupo passa a ser denominado Escola Estadual de Primeiro Grau
Brasílio Machado.
*A escola Brasílio Machado foi inaugurada em 1950 e o
Governador Ademar de Barros chegou para a solenidade em um
helicóptero.As crianças ficaram animadas em vê-lo.
*O patrono da escola se chamava, Brasílio Augusto Machado, foi
Barão, Doutor, Tribuno, Jornalista, Escritor, Poeta e Primeiro
Presidente da Academia Brasileira de Letras.

2º anos A e B

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

@parceirosdaeducacao

associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 3 – CULTURA E ENTRETENIMENTO

Dicas de livros para você e
sua família.

Chapeuzinhos Coloridos, José
Roberto Torero
Você vai amar esse livro!

Tem comédia, drama, suspense
e tudo mais. Ela conta a
história de seis chapeuzinhos
diferentes. Cada uma com sua
personalidade,
gosto
e
características levando a vários
desfechos emocionantes. Leia
o livro e descubra cada história
e seu final.
4º anos A e B

Sugestão literária

A pizza foi inventada há uns
seis mil anos atrás pelos
egípcios, que misturavam
farinha e água para fazer a
massa.Essa
mistura
era
colocada em tijolos quentes
para assar.
Com o passar do tempo essa
receita passou de país para país
onde cada um acrescentava
novos ingredientes, tais como:
carne e cebola.
Ao
chegar
na
Itália
acrescentaram queijo, molho
de tomate e orégano.
Em 1830 surgiu a primeira

pizzaria em Nápoles.Quando a
pizza chegou ao Brasil foram
criados
novos
sabores
tornando-se um hábito de
todos os brasileiros.
Muitas pessoas acham que a
pizza brasileira está entre as
melhores do mundo.

3º ano A e B

As preferidas do BM.

REGINA AYRES

Dahl fala sobre um garoto e sua
avó que passam por uma
grande aventura com bruxas
malignas, que pretendiam
trucidar todas as crianças do
mundo.
Será que elas conseguiram?
Nós gostamos deste livro
porque é uma história bem
escrita, que leva o leitor a viajar
além da sua imaginação.

A Origem da Pizza

Profª ANNY

O livro “As Bruxas” de Roald

CURIOSIDADES

DA ESCOLA PARA O MUNDO
A escola, pelo segundo ano
consecutivo participou da
Mostra de Cinema promovida
pela Diretoria de Ensino Centro
Oeste. O evento premia os
melhores videos na categoria
Batutinhas,

Os alunos do 5º ano A e B
orientados pelas professoras
de Arte, Tânia e Débora, foram
responsáveis pela criação da
animação intitulada “Da escola
para o Mundo”, dentro do tema
proposto: Respeito às di

No dia 28/09/2017, na sala de
cinema do SESC Paulista, todas
as
produções
foram
apresentadas e nossa escola foi
premiada com o segundo lugar,
em
reconhecimento
ao
trabalho realizado pelos alunos
e professores.

Veja nosso vídeo na nossa
página
do
facebook
.
Prestigie!!!

5º anos A e B
SEÇÃO 4 – VIDA SAUDÁVEL

HORTA AUXILIA NA ALIMENTAÇÃO
PROFª MÁRCIA

tem
como
objetivo
desenvolver conceitos de
educação
ambiental,
nutricional e valorizar a
horticultura. Nas práticas da
horta escolar, os alunos
aprendem
valores
relacionados à vida, à morte e
à sobrevivência, além dos
valores
da
paciência,
perseverança,
adaptação,
transformação e renovação.

É fundamental que as
crianças
aprendam
a
importância de se alimentar
bem, experimentem novos
alimentos e criem hábitos
alimentares saudáveis.

COLHEITA

CULTIVO

PROFª NOEMI

O projeto Horta Educativa

Assim vivenciam do plantio,
cultivo, colheita, até a
chegada das hortaliças à
mesa do almoço.

associacaoparceirosdaeducacao

Toda pessoa deve se alimentar
bem para estar ativa e com boa
qualidade de vida.A alimentação
infantil deve ser acima de tudo
equilibrada, contendo diversos
tipos de nutrientes como:
carboidratos,proteínas, fibras e
vitaminas.
Fique de olho na alimentação de
seu filho, ela é o combustível
para a vida!
1º anos A e B

1º anos A e B

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

@parceirosdaeducacao

COMBUSTÍVEL
PARA A SAÚDE
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SEÇÃO 5 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA

A Plataforma Matific foi criada
por
israelenses
com
o
propósito
de
ensinar
matemática de uma forma
divertida.
Ela está organizada por eixos
com diversas atividades e jogos
de acordo com o currículo da
área de matemática do Estado
de São Paulo.Em nossa escola
os alunos do 1º ao 5º Ano
realizam
atividades
na
plataforma, uma vez por
semana.
Nós amamos trabalhar com a
plataforma porque nos ajuda a
melhorar nossa aprendizagem
em matemática.

A Plataforma ZCOOL foi
idealizada para melhorar a
aprendizagem da matemática.
Ela
trabalha
as
quatro
operações fundamentais com
atividades e jogos incríveis, que
nos ajudam a aprender
facilmente. 0s quartos e
quintos anos utilizam esta
plataforma, uma vez por
semana.Ela
sofreu
modificações a partir de
sugestões dadas pelo 4º ano A
em “Roda de Conversa” com
Aldo,o responsável pela criação
da mesma.Adoramos ter essas
possibilidades
em
nossa
escola!

PROFª. ANA E ANNY

PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS NA ESCOLA

MOMENTO DE ESTUDO
GUTEN NEWS é uma maneira
divertida para melhorar a
leitura e a compreensão
textual.A
plataforma
organizada
como
um
jornal,utiliza
textos
informativos em atividades

gamificadas de pré e pós
leitura.Esta plataforma é
utilizada a partir do 3º ano e
como todas as outras pode
ser acessada em casa.
4º anos A e B

SEÇÃO 6 – REPÓRTER MIRIM

Nos fale um pouco sobre
você.Qual sua formação?

Meu nome é Paulo Mathias,
tenho 27 anos, nasci em São
Paulo e sou formado em
Gestão Pública.

Fiz a campanha do Prefeito
Dória e pelo fato de ter
trabalhado na Escola da
Família ele me escolheu para
o cargo.
O que faz
Regional?

um

Prefeito

Era um sonho de criança ser
Prefeito Regional?Como se
tornou Prefeito Regional?

É responsável por toda parte
de zeladoria, limpeza, tapa
buraco, poda de árvore,
fiscalização,
planejamento
urbano e aprovação de
construções na região.

Não! Eu sonhei muito em ser
Presidente da República.
Estou na política desde 2008,
me filiei ao PSDB em 2009 e
fui presidente da Juventude .

Quais são os bairros que estão
sob sua responsabilidade?
Como o trabalho é realizado?

No dia 27 de setembro, a equipe do jornal Fala Brasílio
entrevistou o Prefeito Regional de Pinheiros em seu gabinete.
Acompanhe a entrevista dessa galerinha antenada com os
problemas de sua região!
São
4
distritos:Itaim
Bibi,Pinheiros,
Jardim
Paulista e Alto de Pinheiros. O
setor privado tem nos
ajudado na implantação e
execução dos projetos da
regional.
Há algum projeto onde
crianças e jovens possam
participar, discutir e propor
melhorias?
Existe sim, fazemos de uma
forma bem diferente.Usamos
as redes sociais, Facebook
Paulo Mathias e WhatsApp. As
pessoas mandam sugestões e
ideias que são acolhidas pela
minha
equipe.Chega
de
estruturas, criar cargos e ficar
apenas discutindo.

EXPEDIENTE PROFESSORES DE REFERÊNCIA , ESPECIALISTAS E COLABORATIVOS.
COLABORADORES EQUIPE GESTORA
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Precisamos avançar esse País,
fazer uma gestão moderna,
uma gestão 2.0.
Como foi para você ser
entrevistado por Repórteres
Mirins?
Foi muito bom, saia justa né!
Vocês
estão
craques.
Parabéns!
Já dá para seguir a carreira de
jornalista!

Regina Helena Ayres

Conheça o Prefeito
Reg. de Pinheiros

Momento entrevista.

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação
As
reportagens
e
artigos
assinados
não
representam,
necessariamente, a op inião da Paceiros da Educação e são de
responsabilidade do autor .

escolaempauta.com.br

