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PROJETOS
CIENTÍFICOS DA
ESCOLA
Mostra Paulista de Ciências e Engenharia 2017

Nos dias 25 e 26 de outubro foi realizada a MOP (Mostra
Paulista de Ciências e Engenharia), onde várias escolas
levaram seus alunos para que pudessem ter uma ideia de
iniciação científica para as suas próximas feiras. Os trabalhos
que estavam lá expostos já eram finalistas, dentre eles tivemos
a participação de duas alunas da Escola João XXIII, Mayne
Kwiatkoski e Maria Fernanda Castelo, que desenvolveram um
projeto na área de saúde sobre movimentação de pacientes
acamados.
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Tokyo Ghoul:re Volume 7

PÁG.02

F. Profissões

Tokyo Ghoul:re

Salão de Arte

Terceirão

No mês de agosto, a
primeira
Feira
de
Profissões da Escola João
XXIII
contou
com
a
participação de diversas
faculdades da região que
vieram dar apoio à escola e
informações sobre cursos
oferecidos.

A produtora Marvelous
anunciou que o anime e
mangá chamado Tokyo
Ghoul, obra de Sui
Ishida, irá ganhar uma
nova temporada: Tokyo
Ghoul:re, com estreia
prevista para o ano de
2018.

O Primeiro Salão de Artes
do João XXIII aconteceu
em setembro, com 19
obras concorrendo ao todo,
além de inúmeras obras
feitas pelos alunos no
decorrer do ano, com
temáticas do currículo de
Arte.

O 3º ano é repleto de
desafios e surpresas. Os
alunos disseram que apesar
de terem passado por
momentos de pressão, se
divertiram muito e agora
sentirão
saudades
das
amizades tão boas feitas
aqui.

Isabella Lima, 2º A

Stefano Pinotti, 1°C

Maycol Paixão, 2ºC

Bruna e Kainara, 1ºD
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Desenvolvendo Ciências

Apresentação do estande

No dia 25 de outubro, alguns
alunos representando a escola
João XXIII compareceram na
Mostra Paulista de Ciências e
Engenharia (MOP), no Museu
Catavento, em São Paulo. A
escola inscreveu o projeto
“Transfer de Baixo Custo” e foi

selecionada para participar da
mostra. Com o intuito de
incentivar
os
alunos
a
desenvolverem
futuras
pesquisas científicas, a escola
enviou 42 dos 102 alunos que
concluíram o curso APICE de
desenvolvimento científico. Na
MOP, o trabalho das alunas
Mayne Kwiatkoski e Maria
Fernanda Castelo recebeu o
prêmio destaque de Iniciação
Científica. Os orientadores foram
os professores Laércio Ramos e
Alexander Lima.
O projeto “Transfer de Baixo
Custo” procura viabilizar o custo
de um transfer, ferramenta

utilizada para movimentação de
pacientes acamados. A pesquisa
apresenta como essa ferramenta
é de difícil acesso e procura
proporcionar um meio mais
sustentável,
construindo
a
máquina
com
materiais
descartados.
O projeto “Stabilizer Cup” busca
compreender melhor a doença
de Parkinson, produzindo um
protótipo de um copo com
mecanismo
flexível
para
minimizar
as
dificuldades
encontradas nos pacientes com
a doença. A iniciação de
pesquisas científicas é de grande
relevância já que proporciona
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Mayne e Maria Fernanda

aos alunos oportunidades de
desenvolvimento pessoal e
acadêmico, além de incentivar
os alunos a buscarem novas vias
de resultado.
Rafael Pinheiro 2ºD

Diversidades

O "Zélloween" da Escola
João XXIII
Anualmente a escola João XXIII realiza o evento do Halloween,
que é organizado pelo professor de Inglês, José Luís e apoio do
professor de Arte, "Wakka", com a colaboração de toda a
escola. O evento neste ano foi realizado no dia do Halloween,
31 de Outubro.
A abertura do evento contou com uma dança realizada por
alunos de todas as séries. Logo em seguida foram feitas as
gincanas de produção, como da Jack, a Lanterna, e a produção
de múmias, feitas por alunos também.
Além destas atividades tivemos em todo ambiente escolar, a
exposição dos trabalhos com o tema Halloween.
Houve também
FANTASIAS.

uma

PREMIAÇÃO

DAS

MELHORES

Os professores organizadores concluíram que todos curtiram
bastante as gincanas, e que o nosso Halloween apavorou muito
mais.

Projeto de Vida e sua
importância
Além
das
aulas
regulares, a Escola
Estadual João XXIII
também oferece aulas de
Projeto de Vida, que fazem
parte
das
disciplinas
diversificadas. Com foco nos 4
Pilares da Educação – Aprender
a Ser, Conviver, Conhecer e
Fazer – o Projeto de Vida
consiste em orientar os
adolescentes sobre suas metas
futuras,
sejam
elas
profissionais ou não. Nas aulas
são
realizadas
atividades
dinâmicas e debates de temas
onde os jovens são convidados
a abrir sua mente para novas
ideias e organizar seu

planejamento para
realizar seus sonhos.
De acordo com opiniões
expressas
pelos
próprios
alunos da escola, a aula de PV
ajuda nas escolhas, amplia
horizontes, inspira sonhos, dá
segurança
e
ajuda
no
desenvolvimento enquanto ser
humano.
Uma maravilha, não?

Laísa Caroline Ferrari e Ana Carolina Thomazella, 2°A/B

Érika Silva, 1ªA
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Escola em movimento

Exposição de matemática
No dia 21 de agosto
aconteceram
apresentações
sobre diversas profissões na
Escola João XXIII. As segundas
séries foram divididas em
grupos encarregados de contar
sobre a profissão e curso que
almejavam seguir após o
Ensino Médio. Os resultados
foram significativos, ainda
mais

se considerarmos o fato desta
ter sido a 1ª edição do evento.
Alunos da primeira série
desenvolveram interesse por
determinadas carreiras e a feira
também contribuiu com alunos
da terceira série que ainda não
haviam decidido sobre seu
futuro profissional.
Outro ponto positivo foi que a
feira de profissões contou com
diversas faculdades da região.
As instituições de ensino
superior presentes informaram
os
cursos
oferecidos
e
vestibulares, o que também
ajudou
a
nortear
os
vestibulandos.

Primeiro Salão de Arte
A Escola João XXIII, apresentou
o seu Primeiro Salão de Arte
Contemporânea, organizado
pelo professor “Wakka”!
Foram expostas 19 obras com o
tema “Cultura Popular”, que
receberam votação de júri
popular e técnico. Os alunos
premiados pelo júri popular
foram: Joshua Lopes, Lívia
Guilhen e Pablo Herche. Já os
premiados pelo júri técnico
foram Victoria Melissa Fatinatti,
Maria Fernanda Castelo e Maria
Eliza de Brito. O salão também
apresentou obras elaboradas
na área de Linguagens. Além da
exposição dos trabalhos,

Isabella Lima, 2ºA

o Salão também incentivou
alunos que têm seu PV
relacionado à arte, pois estes
sentiram um pouco do que é
ter seus trabalhos apreciados
pelo público.
As obras puderam ser vistas por
alunos e pais presentes no dia
da reunião. O público achou
um sucesso!
Parabéns aos participantes!!

Maycol Paixão, 2ºC
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Feira de Profissões

Alunos apreciando obras

Cultura

A procura de novos horizontes

Um dia...
Um dia

"Olá, eu me chamo Marina,
sou de Americana, tenho 23
anos e atualmente moro e
estudo em Seul na Coreia do
Sul.

Marina Demori

Minha chegada ao país foi
bem tranquila, muito mais do
que esperava. Não sofri
choque cultural e minha
adaptação foi bem rápida.
Creio que o fato de gostar e
acompanhar a cultura de
perto facilitou em todos os
aspectos a minha vida num

Gyeongbokgung, 2017

A cultura coreana é bem
diferente da cultura brasileira,
mas é algo que você consegue
se inserir. Os sul-coreanos têm
sempre muita pressa, o
famoso 'bali bali' (rápido,
rápido) é bem diferente do
frenesi de São Paulo, é três
vezes mais. Apesar das
diferenças culturais, é uma
cultura muito rica e que vale a
pena ser mais explorada e
divulgada.
Muita gente me questiona
do
porquê
aprender
coreano.
Na
verdade,
penso que aprender um
novo idioma nunca é
demais.
Você
acaba
aprendendo também sobre
a cultura do país como um
d

e isso é maravilhoso. Quando
se começa a estudar o Hangul
(alfabeto coreano) pode ser
estranho no início pois temos
que nos alfabetizar. Aprender
caracteres,
sons,
juntar
sílabas, formar frases. Chega a
ser muito divertido. No fim,
acabamos percebendo que o
coreano é uma língua muito
fácil e prática.

Eu acordo, eu abro os olhos
E eu penso "por que fazemos
isso? Virou rotina? Um simples
dia?"
Toda noite a lua vem, mas
nem sempre vem para o bem!
Ela é linda, mas perigosa
Linda lua, lua dengosa
Olha para céu, de dia ou de noite

Enﬁm, a Coreia do Sul é
um país fantástico. Repleto
de costumes milenares.
Um misto de modernidade
e tradição. Vale muito a
pena conhecer".

E veja que beleza a vista
Um dia você vai vê que a vida
não é difícil, é complicada,
mas não difícil
Quando você se estressar, pare,
só pare!
E sinta essa gostosa brisa!

Júlia Carvalho, 1º D

Marina Demori

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

@parceirosdaeducacao

Um belo dia

associacaoparceirosdaeducacao

XXIII News | Edição 01 | Pág. 03

Da base aos objetivos

ENEM

Isabella de Lima, 2ºA

Concentração na prova

João XXIII 2017

Um indício de boa
argumentação, neste caso,
pode ser daqueles alunos
que apostaram na inclusão
e pensaram em propostas
para fazer com que exista
mais
visibilidade
e
intervenções a favor dos
surdos.

Google Imagens 2017

É fato que a maioria das
pessoas já sabe que a proposta
da redação do ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio) é
um texto em prosa dissertativoargumentativo, sustentado por
argumentos
críticos
e
coerentes. O tema da redação
sempre é uma surpresa. Neste
ano o tema “Desafios para a
formação
educacional
de
surdos no Brasil” surpreendeu
ainda mais. Desta forma, além
de estar ligado nas notícias
atuais, o aluno pode ainda usar
os textos informativos para
apoiar
embasar
seus
argumentos.

Acolhimento
Formadoras 2017

O
acolhimento
é
a
apresentação da Escola para os
novos alunos. Os acolhedores
passam para os alunos os
Valores, Princípios e Premissa e
do Programa de Ensino
Integral. A Equipe gestora e
professores dão toda a ajuda
necessária para que aconteça a
chegada dos alunos no início
do ano letivo.

Formadores são os alunos que
já atuaram no ano anterior e
oferecem formação para os
novos acolhedores. Nesse
processo deixam bem claro o
perfil de um bom acolhedor.
A escola João XXIII apoia os
alunos para que desenvolvam
suas habilidades e percam o
medo e a vergonha de falar em
público. O acolhimento cada
vez mais abre oportunidades
de desenvolvimento dentro e
fora da escola.

Carol Keiko, 2ºC

Claudio Roberto Jacinto tem 40 anos, é missionário da Igreja
Presbiteriana Templo da Paz de Americana e participa de um
projeto chamado “Missão África” que ajuda tribos locais. Abaixo
temos um pouco sobre como o projeto é realizado e a grande
diferença cultural que existe.

Beira Moçambique, 2017

 Equipe
A equipe é composta de 6
integrantes.

 Reação dos habitantes
Espanto, as crianças ficaram
com muito medo, acreditavam
que poderiam ser machucadas.

 Tempo do projeto
O projeto existe há 6 anos.

 Trajetória
Foi uma viagem de 15 a 16 horas,
saindo de Guarulhos com
destino a África do Sul.

 Trabalho realizado
Os habitantes recebem todos os
dias
alimentos
da
base
missionária, que se tornará uma
igreja.

 Como surgiu?
Um integrante recebeu um
pedido de socorro de um dos
membros da tribo africana.

 Choque cultural
O choque cultura foi grande,
além do que, as casas e a
alimentação
eram
muito
diferentes.

 Projetos
Principais projetos são construir
uma enfermaria, consertar o
poço e incentivar a agricultura.

 Ultima viagem
A última viagem foi em 4 de
setembro e retornamos em 29 de
setembro de 2017.

 Costumes marcantes
Eles acordam por volta de 3h30 e
as
crianças
desejam
ser
professores
para
comprar
alimento.

Claudio Roberto Jacinto

Uma
missão
na África

Claudio Roberto Jacinto

O diálogo com o povo

Rio Zambeze
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