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ESCOLA CLORINDA

CLORINDA, SIM!
COM ORGULHO!

Arquivo da Escola

A Escola Clorinda, nestes vários anos de trabalho
voltado à educação vem se destacando na região do
Jardim Casablanca. Muitas famílias a tem como
preferência para a educação de seus filhos. Sabe
como se iniciou essa história? A equipe do Clorinda
News preparou uma reportagem especial para essa
edição.
Equipe Clorinda News.

Ester Leite Sardinha

Arquivo da Escola

Arquivo da Escola
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Núcleo de Ação para
Eficiência Energética

BEM VINDOS AO CLORINDA
NEWS - O NOSSO JORNAL

Entrevista com as
professoras Vanda e Suzi

Com o objetivo de falar sobre
eletricidade e segurança, o Núcleo
de Ação, produziu 12 vídeos sobre o
tema. Acesse o canal Escola
Clorinda no You Tube e curta!

O Clorinda News tem como objetivo
informar o que acontece em nossa
escola de uma maneira nova e
divertida. Aproveite a leitura e
aguarde a segunda edição.

Vanda (na foto) e Suzi, professoras
que fazem a diferença na vida dos
alunos, foram entrevistadas pela
equipe do Clorinda News.

Gabriela Rodrigues, 5 ano A

Equipe Clorinda News

4° Ano C e 5º Ano C

Conﬁra

Curta!
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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 – NOSSA ESCOLA, NOSSA HISTÓRIA

A Escola Estadual Jardim Casa
Blanca foi construída no ano de
2000 para atender crianças de 07
a 11 anos de idade, do Ciclo I do
Ensino Fundamental da região.
Começou atendendo a cerca de
160 alunos, de 1ª a 4ª séries, em
quatro salas de aula, em apenas
um turno diurno. Nesta época, o
terceiro piso do prédio era
ocupado
pela
Oficina
Pedagógica da Diretoria de
Ensino Sul 2. Com o crescimento
do número de famílias que
procuravam a escola para a
matrícula de seus filhos, houve
uma demanda para a

ampliação do número de vagas.
Diante dessa situação, a Oficina
Pedagógica cedeu espaços para
abertura de novas salas de aula.
Nessa ocasião, o deputado José
Zico Prado, na intenção de fazer
uma homenagem à família
Giangiacomo apresentou um
projeto de Lei, que foi aprovado
em 22 de dezembro de 2006,
alterando o nome da escola para
Escola Estadual Professora
Clorinda Tritto Giangiacomo.
Esse nome foi dado à escola
devido a professora Clorinda ser
uma
pessoa
dedicada
à
educação:

Yasmin Soares Silva

E assim começou a Escola
Clorinda...

Hino Nacional
pedagoga e mantenedora da
Escola São Luiz de Gonzaga, uma
das escolas particulares mais
significativas da região.
Atualmente, a escola funciona
com dezessete turmas, em dois
turnos diurnos, com cerca de 510
alunos, do 1º ao 5º ano do

Ensino
Fundamental.
Por
apresentar bons resultados, a
escola se tornou referência na
região. "Acho
a
escola
excelente,
contando
com
profissionais comprometidos e
dedicados", declara Cristina,
mãe de aluno.

Ester, Eduarda, Marcelo e Yasmin
SEÇÃO 2 – DIVERSÃO E CULTURA = TUDO DE BOM!

Para você se divertir...

QUIZ - O jogo que ensina

CONTO - O Último
Cuba Libre, de
Marcos Rey, é uma
história de mistério e suspense.
Adão Flores, empresário e
detetive é procurado por
Estela, esposa de Julio Barrios,
cantor mexicano que Flores
empresariou. Julio estaria
sendo ameaçado. Flores não
conseguiu investigar a ameaça:
encontrou o cantor morto, com
uma tesoura no peito e uma
cuba-libre no criado-mudo.
Com o auxílio da polícia
e diante das pistas, o detetive
Flores
foi
descartando
suspeitos até chegar ao
verdadeiro autor do crime.
Eletrizante!

FILME - A incrível
animação
"O
Poderoso Chefinho"
acontece quando, de uma
forma inesperada, Timmy
recebe a notícia de que não
será
mais filho único.
Desapontado, imaginando que
perdeu toda a atenção de sua
família, ele descobre que não é
um simples bebê, mas que
guarda um grande segredo em
uma
mala.
Então,
eles
embarcam em uma grande
aventura para salvar o futuro
da humanidade e descobrem
que um sentimento será a
principal arma nesta animação.
Esta emocionante e divertida
aventura conquistou os alunos
do 4° D. Assista!

5º ano B

4º ano D
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É um jogo muito divertido que fazemos no Clorinda. Essa
competição ocorre nas turmas de 4°s e 5° anos . O jogo acontece
na semana anterior às provas bimestrais e tem o objetivo de
estimular os alunos a estudar o conteúdo dado em sala de aula.
Todas as disciplinas estudadas estão incluídas no jogo. Várias
perguntas preparadas anteriormente pelas professoras são
lançadas aos grupos, podendo ser fáceis, médias ou difíceis.
Para saber qual é o nível da pergunta a ser respondida, há um
sorteio com um dado. Quando são sorteados os números 1 ou 2,
fica entendido que será uma pergunta fácil. Caso os números
sejam 3 ou 4, será para uma pergunta de nível médio. Os
números 5 ou 6 indicam perguntas difíceis.
Cada uma vale dez pontos, mas, se a equipe atrapalhar perde
cinco pontos: o grupo tem um minuto para pensar e responder,
após o comando da professora: VALENDO! Ganha o jogo o grupo
que fizer o maior número de acertos. É uma maneira divertida de
aprender. Que tal você jogar também?
4° ano A

Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
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SEÇÃO 3 - APRENDIZAGEM EM AÇÃO

Matific: Matemática com
prazer
digital usada para a prática de
Matemática.
Tem
como
objetivo
complementar e reforçar lições
de matemática por meio de
atividades realizadas na sala de
informática da escola e em
casa.
As atividades estão em forma
de jogos de acordo com os
conteúdos desenvolvidos na
sala de aula.
Os
jogos
são
muito
interessantes e desafiadores.
Dessa forma, o jogador
aprende
matemática
brincando.

5º ano A

Daniel, Leo e João.

que tem como objetivo
melhorar a ortografia e
enriquecer o vocabulário dos
alunos.
Ele acontece quinze dias antes
das provas bimestrais. Cada
aluno recebe uma lista de
palavras para estudar.
A turma é reorganizada em
grupos, com um líder, que é o
soletrador.
A professora sorteia palavras
(escolhidas previamente), para
os grupos, que tem um minuto
para discutir sua ortografia.
Após o

"stop", sem auxílio de escrita, o
líder inicia a soletração. Vence
o grupo que acertar o maior
número de soletrações.
Esse projeto acontece nas
turmas dos 2°s aos 5°s anos.
E aí? Vamos soletrar?

4º Ano B

Soletrando

Arquivo da Escola

é uma plataforma

O Soletrando é um projeto

As aulas do MATIFIC, aqui no
Clorinda, acontecem com o
apoio
da
Parceiros
da
Educação, uma vez por
semana, com o suporte do
Monitor Daniel.
Se você quiser conhecer
também, acesse
www.matific.com.br

Arquivo da Escola

O MATIFIC

SOLETRANDO: Jogue e aprenda!

PROJETO MONITORIA: O empoderamento do aluno
O Projeto Monitoria tem como
finalidade o compartilhamento
de conhecimentos entre os
alunos. Neste ano, o trabalho
está focado na disciplina de
Matemática.
As "aulas" acontecem

às segundas-feiras, em horário
pós-aulas. Os alunos dos
quintos anos, os monitores,
com bom desempenho na
disciplina
de
Matemática
apóiam
um colega, o
monitorado, do quarto ano,
com dificuldades

nos conteúdos da disciplina.
Os
monitores
recebem
formação,
apoio
e
acompanhamento
da
Coordenação Pedagógica para
que as aulas possam acontecer.
Ana Cecilia e Wellen, monitoras
do projeto, declaram:

"Gostamos
muito
de
compartilhar
nossos
conhecimentos
com
eles,
porque não só ensinamos, mas
também aprendemos. Somos
professoras e alunas deles!"

Ana Cecilia e Wellen Monteiro, 5°s anos.
SEÇÃO 4 - #CONSCIÊNCIA

Começou o PROERD no Clorinda!
de

2017,

começou em nossa escola, o
Programa Educacional de
Resistência às Drogas e a
Violência, o PROERD. Esse
projeto é desenvolvido pela
Polícia Militar em várias
escolas, com alunos dos 5ºs
anos. Em nossa escola, o
Policial Elefitt é quem
ministra as aulas. Com seu
jeito descontraído, o policial
traz informações importantes
sobre

como evitar o uso de drogas e
violência e mostra vários
exemplos de como as drogas
podem afetar a vida do
indivíduo de uma forma
negativa. Há anos esse
projeto ocorre

Formatura 2016

Formatura 2016

no Clorinda. É encerrado
com uma formatura, em que
os alunos celebram a opção
de uma vida sem drogas e
violência.

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

CAMPANHA
#SEJA CONSCIENTE

associacaoparceirosdaeducacao

Com a #SEJA CONSCIENTE, USE
COM SABEDORIA, o Núcleo de
Ação de Eficiência Energética,
iniciou a campanha de uso
racional de água e energia
elétrica. A Campanha faz parte de
um dos desafios propostos pelo
Projeto AES Eletropaulo. O
objetivo é que as pessoas
tenham mais consciência no uso
dos recursos.
Lorrany 4C e Gabriela 5A

5° Ano D
Clorinda News | Edição 01 | 03

SEÇÃO 1 – ACONTECE NO CLORINDA

O Conselho Mirim da Escola
Clorinda: "COMEC" ajuda a
melhorar o ambiente da escola
com projetos elaborados pelos
alunos conselheiros, apoiados
pela Diretora Mara.
Os conselheiros mirins reúnemse semanalmente, após as
aulas, com o intuito de
conhecer melhor a realidade
escolar e poder contribuir com
ações
inovadoras,
que
transformam a escola num
lugar mais agradável, tais
como:
Recreio
Premiado,
Música no Recreio, Clorinda
Limpa: Escolinda, entre outros.
Como representantes dos

alunos,
os
conselheiros
também podem participar do
Conselho de Escola, dando
opiniões e ideias, contribuindo
dessa forma, com a gestão
democrática.
São alunos conselheiros: Ana
Sophia e Matheus Ribeiro, do
4° A; Pedro Henrique e Lorena
Soares, do 4ºB; Lorrany
Moreira, do 4 C; Cibelly Bressan
e Matheus Rodrigues, do 4º D;
Sarah Lopes e Vinicius do
Nascimento, do 5° A; Brenda
de Paula e Gerson Rafael, do
5°B; Rafael Dutra e Giovanna
Nunes, do 5º C e Ana Grazielly e
João Gabriel , do 5º D.

ARQUIVO DA ESCOLA

CONSELHO MIRIM DA
ESCOLA CLORINDA

ALUNOS DO COMEC
Marcelo, do 4° ano D diz que
os conselheiros contribuem
muito com a rotina de sala
de aula, apoiando tanto o
professor quanto os colegas.
Ester, do 4° ano C lembra
ainda da ação

dos
conselheiros
na
organização das filas da
entrada e nos recreios,
ajudando na conquista do
Recreio Premiado.
CONSELHO MIRIM

SEÇÃO 2 - A PALAVRA DO PROFESSOR

 Qual o seu nome? Qual
curso você fez? Há quantos
anos
trabalha
como
professora?
Meu nome é Vanda da Penha.
Fiz Magistério, Estudos Sociais
e sou licenciada em Geografia.
Trabalho há 24 anos como
professora e nesta escola
trabalho desde 2010. Amo
trabalhar aqui
 O que você mais gosta em
sua profissão? Qual o
conteúdo que mais gosta de
ensinar?
O que eu mais gosto é estar
presente aqui, com vocês! Nós
aprendemos mais com vocês
do que realmente ensinamos!
Não tenho um conteúdo

que eu goste especialmente:
gosto de todas as disciplinas.
Amo
ensinar
Língua
Portuguesa e Geografia.
 Com todos estes anos de
experiência, qual mensagem
você deixa aos leitores?
Vocês estão numa escola
maravilhosa,
com
profissionais preocupados em
fazer o melhor para vocês.
Lutem pelos seus sonhos,
batalhem pelo que desejam.
Tudo é possível.
Entrevista realizada pelo
4° Ano C.

EXPEDIENTE Maria Eduarda, Yasmin Soares, Ester Leite, Marcelo Sousa,
Soreny Redua, Mara Roseli.
COLABORADORES Gabriela, Wellen, Ana Cecilia, Lorrany, Gerson, COMEC
Agradecemos a Parceiros da Educação pela oportunidade!
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Entrevista do 5° Ano C com
a professora Suzi Cristiane
Bueno: Qual curso você fez?
Há quantos anos trabalha
como professora?
Fiz Magistério, Pedagogia e
Psicopedagogia.
Trabalho
como professora há 36 anos e
estou nesta escola desde
2009.

O que você mais gosta em
sua profissão? Qual o
conteúdo que mais gosta de
ensinar?
O que eu mais gosto na minha
profissão é dos meus alunos.
Gosto mais de ensinar
Matemática
e
também
trabalhar os conteúdos de
Língua Portuguesa.

Qual mensagem você deixa
aos seus alunos?

Agradeço por tudo o que
vocês fizeram para tornar o
nosso ano letivo maravilhoso,
gratificante e inesquecível.
Felicidades e Sucesso!
Foi um momento carregado
de emoção, pois foi o último
dia de aula da professora Suzi,
tendo em vista a sua
aposentadoria.

Facebook

OBRIGADO,
PROFESSORAS!

Profª Suzi Cristiane

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

