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Escola

COMO COMEÇOU O
JORNAL NA NOSSA
ESCOLA!
Otávio E.A.A. - 2º B

Você sabia que a "Gazeta do Rio de Janeiro" foi o
primeiro jornal do Brasil? E que a primeira edição foi
em 10/09/1808 ?
A escola, Profª Irene Ribeiro, criou também o seu
primeiro jornal, o "LIGEIRINHO"!
Fiquem de olho e apreciem tudo por trás de sua
execução, dos acontecimentos e das novidades.
Luiza Pereira - 5º A

Otávio E. A. A. 2 ºB

Otávio E.A.A. - 2ºB

Otávio E. A. A. - 2ºB
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Reciclagem de óleo na
nossa escola

Projeto: ''Volta ao mundo
em 200 dias".

Projeto: "Leitura em
família".

Como parte de um projeto maior,
nossa escola está fazendo a coleta
do óleo de cozinha, usado para
reciclagem. Com isso ajudaremos a
natureza. PARTICIPEM!

A escola tem 200 dias letivos certo?
Se disse sim, acertou! Esse ano
nosso projeto é ''Volta ao mundo
em 200 dias'' , para conhecermos
melhor alguns países.

A família é o espaço de construção
da identidade da criança, em
parceria com a escola, visam o seu
pleno desenvolvimento.
LEIA PARA SEU FILHO!

Bruna e Katherine - 4ª A

Lara Barbato e Rafaela Drielle-5°B

Ana Caroline , Manuela Cruz

pág. 01

pág. 02

pág. 03

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

/associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 1 – COTIDIANO

Provavelmente

relatou que o jornal é "A
oportunidade de por em prática
as diversas formas textuais para
ler o mundo e compartilhar
ideias".
Segundo a coordenadora
Eveline Borsarini "A real finalidade do nosso jornal é desenvolver a leitura dos nossos
alunos, auxiliar na comunicação
escolar (informando-lhes as notícias da escola), influenciar no
aprendizado do trabalho em
grupo e desenvolver o protagonismo (incentivo aos alunos para
que sejam independentes).

você já ouviu

falar do "Ligeirinho" , o jornal da
nossa escola. Se ainda não, vai
saber de tudo, tudinho, e mais
um pouco.
O nosso jornal traz notícias da
nossa escola, do Brasil e do
mundo.
A ideia do jornal veio dos
Parceiros da Educação ( são os
colaboradores da escola), que
levaram alguns alunos e professores para assistirem uma palestra com a equipe da Editora
"Magia de Ler" , para aprenderem como se faz um jornal.
A professora Elenice Fernandes,
que compareceu à palestra,

Otávio E.A.A.

Como surgiu o "Ligeirinho!"

Alunos vencedores dos concursos
Para o nome do jornal e o
desenho do mascote fizemos um
concurso com a participação de
todos os alunos.
Deixamos uma caixa de sugestões para que os alunos participassem de nossa primeira
edição.

A aluna Maria Eduarda de A.
Gomes, 3ºB, foi quem sugeriu o
nome do Jornal. O aluno Erick L
de M. Araujo, 3ºA, foi o criador do
mascote do jornal. Agradecemos a participação de todos.
Esperamos que gostem!
Luiza Pereira,5ºA

SEÇÃO 2 – SUSTENTABILIDADE

LIXO:Um problema de todos
nós
Os alunos dos 4 º
anos, estão desenvolvendo o projeto
"Detetives do lixo", que tem
como objetivo conscientizar os
alunos e a nossa comunidade
dos problemas que o lixo causa
e como minimizá-los.
Através da coleta de óleo usado, da divulgação e existência
do ecoponto, do cata bagulho e
da coleta seletiva em nossa
comunidade e também a conscientização de Reduzir, Reutilizar e Reciclar o lixo que produzimos, queremos nossa escola mais limpa e nossa comunidade mais consciente, e assim
melhorar nossa vida.

O consumo consciente e a reciclagem são componentes
essenciais
para
gestão de resíduos. O ato de
consumir precisa ser repensado e se tornar mais
responsável
e
menos
impactante no ambiente. A
reciclagem é um importante
processo para a diminuição do
lixo e da extração de recursos,
porém não é a única medida
responsável
por
uma
sociedade sus-tentável. Dessa
forma, quanto mais se recicla,
mais
se
reaproveita
e,
consequentemente, menor é a
necessidade de extrair novos
mate-riais da natureza.
PORTANTO, REPENSE!

Katherine B. Alves- 4ºA

Katherine B. Alves- 4ºA
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Óleo de CozinhaRECICLAR
Na nossa escola todos os alunos receberam um panfleto
explicativo, produzido pelos "Detetives do Lixo", que foi
direcionado aos pais. Nele pediam não só o óleo de cozinha
usado, mas, a colaboração com o projeto e a participação de
todos.
O óleo de cozinha já utilizado contamina milhares de litros de
água se descartado de maneira incorreta. Porém, a partir do
descarte correto, é possível fazer sabão, tintas e até combustível.
Para evitar que o óleo de cozinha usado seja lançado na rede
de esgoto, o mundo têm criado métodos para reciclar o produto
e nossa escola entrou nessa.
Como produto final teremos a oficina de produção de sabão
feito a partir do óleo coletado. Vejam a nossa receita:
Use 5l de óleo de cozinha usado, 2l de água, 200 ml de
amaciante, 1 kg de soda cáustica em escamas. Preparo: coloque
cuidadosamente a soda no fundo de um balde e acrescente a
água fervendo. Mexa até diluir, adicione o óleo e mexa.
FIQUEM ATENTOS AS DATAS E PARTICIPEM!
Bruna AP. M. Rocha - 4º A

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

@parceirosdaeducacao

associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 3 – PROJETOS DA ESCOLA

HORTA - enriquecendo a
merenda!
São Paulo e implantado em
nossa escola é de fundamental
importância para despertar nos
alunos o interesse e o gosto por
uma
alimentação
mais
saudável, pois quando o aluno
aprende a cultivar e vê que o
fruto do seu trabalho está
sendo consumido, isto quebra
barreiras e chega no ambiente
familiar, levando esse hábito a
todos.
A nossa diretora D. Elisabete
com a ajuda de vários alunos,

e desenvolver a participação
da família de forma mais
significativa na vida escolar dos
alunos ou seja, selar a parceria
escola e família.
A escola fez palestras com
profissionais especializados em
desenvolvimento psicopedagó
gico, criou a leitura em família ,
abriu a biblioteca para os pais
ajudarem na leitura, além dos
encontros nas assembleias,
reuniões e festividades.

Fernanda e Agnes- 4ºB

Todos envolvidos

A aproximação da família na
escola apoia o aluno e transforma a educação. A leitura em
família reforça laços afetivos e
trás resultados para sala de
aula. A família deve educar na
plenitude.

Manuela C., Ana Caroline

Palestra/Família

Otávio E.A.A.

pelo Governo de

Tem como objetivo incentivar

do grêmio, da Pamêla e do
Profº Luis, cuidam da horta, e
todo alimento é usado para o
enriquecimento da nossa merenda.
Produzimos temperos, verduras e legumes sem agrotóxicos,
portanto mais saudáveis.

Otávio E.A.A.

Idealizado

Projeto: Família na escola

FIQUE LIGADO: eventos de final de ano
Dia

09/12

-

Festa

de

Encerramento
com
apresentação dos alunos para o
fechamento do projeto "Volta
ao Mundo em 200 dias", onde
cada turma representará um
país.

Venham prestigiar nossos
alunos
e
desvendar
as
SURPRESAS que preparamos
para vocês!

Dia 15/12 -FORMATURA dos 5º
anos - Valeu a pena os dias de
estudos e esforços, as amizades conquistadas e o carinho
dos professores. O objetivo foi
alcançado e chegou o fim dessa
jornada...
agora
vamos
comemorar!

De 11 à 15/12 teremos
ATIVIDADES DIFERENCIADASpromovidas pelo Grêmio Estudantil, serão tardes alegres,
divertidas
e
cheias
de
surpresas. PARTICIPEM!

Ayumi M. e Sthefany G
SEÇÃO 4 – EVENTOS

Projeto:Volta ao Mundo em 200 dias

Curiosidades do mundo

Derrubando fronteira

"Eu gostei desse tema, pois
engloba um grande conhecimento do mundo", disse a
profª Rosana Zeferino.

associacaoparceirosdaeducacao

Nossa Feira-Cultural foi um
sucesso, realizada no dia 21 de
outubro desse ano. Contou com
a participação de todos os alunos
e funcionários. Foi grande
a presença dos pais que vieram
prestigiar o evento e ver o
desenvolvimento dos filhos durante o ano letivo. Agradecemos
a participação de todos.
Rafaela e Lara-5°B

Rafaela e Lara-5°B

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

@parceirosdaeducacao

Otávio E.A.A.

equipe gestora e inspirado no
filme "Volta ao Mundo em 80
dias" de Michael Anderson.
Cada sala ficou responsável
por um país e cada ano por
um continente.
Os professores de Orientação
de Estudos encaminharam as
pesquisas com suas respectivas salas e como esse é
um projeto interdisciplinar,
contou com a participação

dos professores de Arte e
Educação Física.
Os alunos pesquisaram
sobre a localização geográfica, os primeiros habitantes,
a cultura e os costumes de
cada país.

Otávio E.A.A.

Esse projeto foi criado pela

Feira Cultural
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SEÇÃO 1 – PROTAGONISMO INFANTIL

O Grêmio é o órgão de
representação dos estudantes
na escola. Ele permite que os
alunos discutam e criem
inúmeras possibilidades de
ação
tanto
no
próprio
ambiente escolar como na
comunidade.
Foi com esse espírito que o
Grêmio da nossa escola, neste
ano, começou com os alunos
enviando para as professoras
Thais Paro e Izabel Cristina,
responsáveis pelo grêmio,
propostas de atividades que
seriam inseridas em suas
plataformas. Em seguida foram
montadas as chapas que
concorreriam e feita

a divulgação para toda escola.
No dia 4 de Abril foi realizada a
eleição tendo como chapa
vencedora:
"Formando a
Educação".
O Grêmio já desenvolveu
diversas atividades, dentre
elas: "Projeto Alimentação
Saudável", que visa diminuir a
quantidade de carne e
aumentar o consumo de
legumes e verduras, e para isso
atuou junto a horta da escola;
foi responsável pelo "Correio
Elegante" em nossa Festa
Junina;
idealizou
e
desenvolveu
o
"Projeto
Soletrando", com todos os
alunos da escola; atua junto

Profª Izabel

Formando a Educação:
Grêmio em ação

Galera que faz a diferença!
com os professores de
Educação Física nos Desafios
de Matemática e agora
participa da construção do
nosso jornal. Ainda esse ano,
teremos a participação na
festividades finais.

Agradecemos o apoio da
Equipe
Gestora,
a
colaboração dos professores
e funcionários e ao carinho
de todos os alunos.
Formando a Educação

SEÇÃO 2 – REPÓRTER MIRIM

Luana -Você corre por quê?

Suzi - Corro porque comecei a
fazer musculação e tinha que
fazer um exercicío aeróbico,
então optei pela corrida. E
também é importante para a
saúde e a auto estima.
Luana - Que tipo de corrida
você pratica?

Suzi - Eu corro maratona,
corrida de rua e revezamento.
O revezamento é composto
por 6 participantes que
correm 5 quilômetros e passa
a vez.

Correr 5 Km não exige um
grande esforço físico. Essa
distância é adequada para os
iniciantes de corrida. Por isso
consigo realizar a prova.
Luana - Você tem um lugar
especial para correr, que lugar
é esse? Conte para nós!
Prefiro parques por sentir-me
mais livre, também corro nas
esteiras da academia. O
importante é a capacidade de
superar limites, tornando a
vida mais especial.
LuanaO que representa
para você superar limites?

Professora Suzilei de Assis, 57 anos, praticante desde os 40,
relatou ao jornal "Ligeirinho" o quanto as corridas modificaram a
sua vida!

Quando penso em superar
limites me vem na lembrança
a frase do saudoso Ayrton
Senna: "Quando penso que
cheguei ao meu limite,
descubro que tenho forças
para ir além".
Luana - Quem pode participar
dessa corrida?
Suzi - Pode ser praticada por
qualquer
pessoa
desde
crianças até idosos, sempre
acompanhadas
por
um
profissional. Até mesmo os
inciantes são bem vindos uma
vez que o tempo individual é
muito
respeitado,
nessa
modalidade de corrida.

EXPEDIENTE Diretora executiva Ayumi M. de Freitas, Editora Chefe Katherine B. Alves,
Texto Caio B. Souza e Luiza P. Conceição e Manuela C. Nascimento e Luana S. Covo
COLABORADORES Lara Barbato e Rafaela Drielle e Otávio Andrade e Erick Araujo e Maria
Eduarda A. Gomes
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Já participei de provas
levando toda família , até meu
neto de nove anos esteve
presente.
Luana - Quais seus planos
para o futuro referente a
maratonas?
O importante não é vencer
todos os dias, mas lutar
sempre! Buscando conquistas
e novos desafios!
Luana S. Covo,3ºB

Otávio E. A.A.

Profª Fitnesspratica corrida

Medalhas adquiridas

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

