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Formandos 2017:
reta final

Alunos visitam
a USP

Alunos atletas
arrasam

Detalhes da viagem que
proporcionou
aos
nossos
alunos
muita
diversão,
conhecimento e visita a três
museus da USP.

Alunos atletas levam medalhas
para casa em campeonato de
lutas com várias modalidades
em Campos do Jordão!

veja mais na

veja mais na

Pág. 03

Pág. 03

Seção 1, pag 2.

imagens da internet

O passado no
presente
A coleção de poemas que
possibilitou a aproximação
dos alunos dos 2ºs anos à
realidade do século XIX.

veja mais na

Pág. 03

Guilherme 2A
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Faltando pouco mais de um mês para a formatura, quatro
alunas contam qual a sensação de estarem às portas do
mundo, quais as expectativas para 2018 e o que aprenderam
ao longo dessa jornada do conhecimento em nossa escola.

Dia de
Gincana!

Entrevista: Dr .
Márcio

A II Gincana do conhecimento
foi repleta de diversão e de
lágrimas dos alunos mais
sensíveis!

Doutor Márcio diz que uma das
maiores
dificuldades
foi
administrar tempo e dedicação.

Veja mais na
Pág 04

veja mais na
Pág 02
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Formandos 2017: as
últimas semanas
Faltando algumas semanas
para o fim do ano letivo, "um
mix de sensações" é o que a
aluna Kelly Lameu, sente. E,
com apenas uma frase, ela
resumiu não só os seus
sentimentos,
como
o
sentimento de muitos outros
alunos também.Estar no
último ano da escola, pode
significar confusão, afinal,
são tantos caminhos a seguir
e decisões para tomar; ou
pode ser o alívio de concluir
mais uma etapa; também
pode
significar
tristeza,
saudade de tudo antes
mesmo de acabar; ou
gratidão por tudo que foi
vivido,
aprendido
e
conquistado até aqui.

E, por que não sentir tudo ao
mesmo
tempo?
Conversamos com as alunas
Ana Catarina Lima, Kelly
Lameu, Tainara Valentim e
Victória
Abreu
para
entendermos um pouco mais
sobre tudo isso.
A aluna Kelly Lameu disse

como é estar no 3°ano: "É
um mix de sensações
porque, ao mesmo tempo
que você está ansioso para
entrar em uma faculdade e se
formar, é triste porque acaba
a rotina de estar todos os
dias na escola, o que acaba
se tornando gostoso mesmo
sendo cansativo." E sobre as
expectativas para o ano que
vem,
a
aluna
Tainara
Valentim disse

que pretende entrar em uma
faculdade e nunca deixar
para trás o que aprendeu
aqui e que sempre que puder,
visitará a escola, pois ela
sabe que sempre será bem
vinda. Já a Ana Catarina nos
contou que nunca esquecerá
da aula de PV em que o
professor Gabriel mostrou a
eles que todos são iguais e
capazes. E, por fim, a Victória
Abreu
relacionou
seu
aprendizado ao fato de ser
uma das acolhedoras da
escola: "Essa escola me deu
muito
aprendizado.
Ser
acolhedora me trouxe um
aprendizado enorme. Sempre
vou chegar na pessoa para
perguntar
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SEÇÃO 1 - Matéria de capa

Foto de formatura

como ela está, querer saber
sobre e se ela estiver
chorando eu sou do tipo que
vai atrás, pergunta o que está
acontecendo e tenta ajudar.
Além disso, sempre serei
grata às amizades que fiz aqui
com
os
professores,
a
Bernadete e os diretores."
Desejamos
a
todos
os
formandos uma boa sorte
nessa nova etapa de muito
sucesso!

Julia Fernandes

SEÇÃO 2 - Entrevista com profissional

Entrevista:
médico

Um pouco mais...

Marcio Alberto Arakaki, nascido no estado de São Paulo,
estudou em Campos do Jordão a primeira parte de sua vida até
os 17 anos, em escola pública.
Formado em Medicina Ginecológica e Ginecologia Obstetrícia.
Atua, na área, em Campos do Jordão desde 1981.
Dr. Arakaki, um dos mais queridos médicos de nossa cidade,
responde perguntas elaboradas pela aluna Livia Toledo, da escola
EE Expedito Camargo Freire, para a primeira edição do jornal
Plantão Camargão.
Livia - Qual a maior dificuldade já enfrentada na carreira?

Lívia

#Vemprausp
Parabéns às alunas que passaram à 2ª fase do programa:
Juliana Kelly 1B, Agatha Faria 2D e Maria Vitória 3C.

Marcio Arakaki - A
maior dificuldade é
uma questão de
tempo versus dedicação,
você muitas vezes tem um
tempo escasso para uma
dedicação muito forte, então
você se vê em uma
dificuldade grande de como
administrar tempo e o
compromisso que assumiu,
essa
é
uma
grande
dificuldade!
Livia - O senhor poderia
deixar uma mensagem de
apoio aos jovens que pensam
em seguir na área de
medicina ou

Júlia Azevedo
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qualquer
outra
área?
Marcio Arakaki Tenha primeiramente, uma
forte idéia do que você
pretende fazer no futuro.
Seja
sempre
convicto,
independente de qualquer
situação que possa surgir a
sua frente, você siga o seu
caminho, persistindo no seu
objetivo, por que você será
um ótimo profissional [...]
Se
interessou
pela
entrevista? Veja o resto dela
na íntegra, no facebook da
escola!
Lívia
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SEÇÃO 3 - Atividades escolares

Apresentação do 2ºA
"O século XIX no século
XXI", essa foi a proposta
dada aos alunos dos 2ºs
anos
pelas
professoras
Monica Dobler e Isabel
Azevedo para a realização
da antologia poética. O
objetivo
era
justamente
aproximar os alunos de uma
realidade
completamente
diferente da atual para que
pudesse ser feita a relação
entre o que mudou, tanto
historicamente, quanto em
termos de

Vários nomes importantes
da
literatura
brasileira/portuguesa foram
citados, como: Machado de
Assis, Olavo Bilac, Álvares
de Azevedo e Castro Alves.
Para
finalizar,
uma
confraternização foi feita,
com muitos comes e bebes
e risadas após mais um
trabalho concluído.

Julia Fernandes

No dia 6 de setembro, os alunos de 1° e 2° anos tiveram a
oportunidade de conhecer a Universidade de São Paulo (USP)
juntamente com os professores Gabriel Cunha e Rodrigo dos
Santos.
Ao longo da viagem dentro da cidade universitária, os alunos
puderam compreender o funcionamento de cada câmpus e,
além disso, visitar três museus.
No Museu Oceanográfico, nossos alunos entraram em uma sala
especial, onde a imagem do planeta Terra era reproduzida ao
vivo; já no Museu de Geociências, aconteceu uma palestra
explicando a importância da Geologia. E, por fim, no Museu de
Anatomia Veterinária pode-se observar diversos animais
empalhados, órgãos e também houve uma explicação sobre
técnicas de preservação e curiosidades. "O passeio foi incrível,
pois pude conhecer a faculdade onde quero estudar", disse o
aluno Arthur Amaral do 2º ano A.
Julia Fernandes

Universidade de SP

Agatha Faria

linguagem e escrita.
Além
do
trabalho
propriamente
dito,
cada
grupo
preparou
uma
apresentação que deveria ter
a leitura dramatizada de um
poema escolhido pelo grupo
e, também, a leitura de um
poema autoral.

Conhecendo a USP

Agatha Faria

Monica Dobler

O século XIX no
século XXI

Universidade de SP

SEÇÃO 4 - Esportes

Grande
campeonato!

Júlia Quintanilha 1B

Em setembro, aconteceu em
Campos do Jordão um
campeonato de lutas e,
nossa escola, teve o prazer
de saber que três alunos
atletas
voltaram
com
medalhas para casa!

Alunos atletas

Em uma entrevista rápida
com os atletas, o aluno João
Oliveira que conquistou o
segundo lugar, disse: "me
alimentei bem, treinei muito.
Eu não dei o máximo de mim,
mas na próxima eu vou
ganhar."
A aluna Vitória Oliveira disse
"esperava mais divulgação
para que minha chave
tivesse mais meninas com
quem eu pudesse competir.
Mas, fora isso, curti muito."

Um pouco
mais...
Julia Quintanilha, também
uma de nossas alunas,
comentou que conseguiu
corresponder às expectativas
e aproveitou para agradecer
seus
professores
e
patrocinadores.
Por fim, Mário Henrique
(faixa preta e professor no
Centro de Lutas DJ), nos
contou o que sentiu durante
o campeonato ao ver sua
equipe e o que espera daqui
para frente: "estou muito
orgulhoso da

nossa equipe porque os
treinos são pesados, não são
fáceis, e conseguimos vários
resultados positivos (pelo
menos dez de nossos atletas
ganharam, alguns chegaram
até ao pódio), o que me
deixou
muito
contente.
Espero que a gente consiga
alcançar cada vez mais
campeonatos grandes para
levar o nome da nossa
equipe e o nome de Campos
do Jordão também."
Parabéns ao centro de lutas
DJ e aos alunos que
participaram!

Julia Quintanilha, Julia
Fernandes
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SEÇÃO 5 - Homenageado

É de conhecimento geral que
ser professor não é nada
fácil. Alguma vez você já se
perguntou como seria falar
com
pelo
menos
40
pessoas? E, talvez, nem ser
ouvido por mais da metade
destas?
Certa
vez
eu
perguntei para o prof. Júlio
qual era a melhor parte de
ser professor. Ele enrolou,
terminou a aula e não me
respondeu. Depois, refleti
sozinha sobre isso. Descobri
que ser professor é uma
ideologia.
Você não vai ver por ai milhões
de professores implorando
para que você seja um deles.

No máximo vai ver alguns
poucos professores, como a
Angélica e Simone criando
uma eletiva sobre isso, nada
mais.
Porque, para ser professor é
necessário nascer com uma
força de vontade gigantesca,
quase que super-humana.
O que eu vejo todos os dias
é essa força. Principalmente
no prof. Júlio.
Calma, se você que está
lendo isso, é um professor e
não namora o Gabriel, sua
vez vai chegar. Mas na
primeira edição desse lindo,
cheiroso e belo jornal,
decidimos que o primeiro
homenageado seria ele!

Imagens da internet

Prof Júlio, o primeiro
homenageado

Prof. Júlio na premiação do 3C
Então, querido professor,
obrigada.
Eu, par cularmente, agradeço
muito por não desis r. Mesmo
que em algumas manhãs
você esteja totalmente

"não-social" e só fale um bom
dia baixinho. Nunca perca
isso que você tem, que nem
eu sei explicar o que é, mas
sei que é incrível!
Você é demais!
Júlia Azevedo.

SEÇÃO 6 - Atividades extra-classe

A gincana do conhecimento.
Na manhã de 30 de agosto de
2017 a escola se preparava
para o início da II Gincana do
Conhecimento. O dia foi
repleto
de
provas,
que
visavam mostrar que o
conhecimento não é adquirido
apenas dentro da sala de aula,
decorando o que se lê

nos livros. O saber pode ser
aproveitado
na
prática,
aprendendo o ser, o conviver e
a fazer diferente todos os
dias.A Gincana contou com
arrecadações – no dia 29 de
agosto – de alimentos não
perecíveis e recicláveis. Os
alimentos foram

doados para a Pastoral Social
da Matriz, enquanto os
recicláveis geraram dinheiro
para a APM da escola. Dentro
de todas as atividades,
estavam
provas
que
mostravam o folclore brasileiro
e brincavam com personagens
históricos importantes.

Finalmente, a gincana se deu
por encerrada após a prova do
clipe musical. O 3°C ganhou a
II Gincana do Conhecimento,
decidindo acampar na escola
por um final de semana como
prêmio. Este, por sua vez, fora
repleto de brincadeiras e
diversão.
Júlia Azevedo.

Algumas fotos do dia!
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EXPEDIENTE Júlia Azevedo, Júlia Fernandes.
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