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Parceiros da Educação

No dia 19/09, na Casa do Saber no Itaim Bibi, os alunos Caíque, Ingrid,
Luíza e Pamella dos primeiros anos com a Profª Marta tiveram a
oportunidade de receber uma formação com jornalistas do JOCA e
membros da Parceiros da Educação para empreender o projeto desse
jornal. Foi um dia muito produtivo e interessante que propiciou a
oportunidade de desenvolver esse projeto que envolveu toda a escola.
Esta primeira edição teve a meta de prestigiar parte dos eventos da
escola durante o ano de 2017.
Caíque, Ingrid, Luíza, Pamella e Profª Marta
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Dois grupos de alunos
apresentaram seus trabalhos
no ICLOC Jovem que
aconteceu em 07/10. Todos
ficaram orgulhosos desses
jovens protagonistas e suas
ótimas apresentações.

Anna Beatriz , Augusto e
professora
Norma
na
Microso. em 25/09 para
receber o prêmio pelo
projeto MariaSo que foi
realizado na sala do Acessa
durante o horário do almoço.

Conheça um pouco sobre as
nossas eletivas, disciplinas
que os alunos podem
escolher a cada semestre e
nas quais são abordados
diversos
temas
interdisciplinares que terão sua
culminância em 01/12.

As opções para a eleição do
nome do jornal foram MR
Networks, MR Nova Visão e
MR Daily. Para o mascote
havia a opção de golfinho,
fênix e ararinha azul.
O mascote foi desenvolvido
por Victor Hugo - 2ºA
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Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
@parceirosdaeducacao

/associacaoparceirosdaeducacao

Entrevista

Debates

MR: Como você teve a ideia de
criar os projetos?
N: Eu queria criar algo inovador,
por isso visitei algumas bibliotecas, mas nelas eu não achei
nada de diferente e legal. Pensei
em oficinas rápidas que
estimulassem os alunos a fre-

quentar a sala de leitura. Pensei, também, na forma
de organizar os livros porque o
que mais precisamos, hoje em
dia, é o acesso à leitura, à
liberdade e ao saber. Os alunos
gostam e participam bastante
das oficinas, fazendo com que
elas funcionem até mesmo sem
mim. Eu coloco o cartaz lá, falo o
tema e eles fazem e participam
sozinhos, não preciso ficar perto,
eles fazem e gostam.
MR: Por que você acha que suas
ações podem ajudar os alunos?
N: Eu penso que na medida em
que o aluno lê, ele tem

acesso ao conhecimento, ele
começa a ver o mundo de uma
maneira diferente, agir diferente,
melhorar o voca-bulário, a
leitura e a escrita em todas as
matérias além da língua
portuguesa, também estimulando diretamente o protagonismo
do aluno.
MR: Em quais dias que esses
projetos acontecem na escola?
N: A cada dia uma oficina
diferente durante os intervalos.
Também participo de ações
voluntárias como a biblioteca
solidária, entre outras.
MR: Você tem mais alguns
projetos em mente?
N: Sim.
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Entrevista com a Profª Norma da sala de
leitura.

Café com poesia.

A biblioteca expandida e os
cantinhos de leitura. E, na
culminância, teremos tendas de
leitura.
MR: Obrigada pela entrevista.
Letícia Salvador - 1º A

Projetos interdisciplinares

Musical "Vidas Secas"
No início do ano letivo, nós do terceiro ano do ensino médio,
tivemos uma agradável e desafiadora notícia, a produção e
realização de um musical. Tal notícia foi dada na aula de Arte, já
que a mesma serviria como nota do quarto bimestre. De início,
ficamos empolgados com a novidade. Foi feito um planejamento
para que tudo saia corretamente. O projeto que foi iniciado com
a Profª Isabelle expandiu-se para outras áreas, com o tema do
livro "Vidas Secas" de Graciliano Ramos, e o mesmo estava sendo
trabalhado nas aulas de português, com o Prof. Vagner que se
inteirou no projeto, mas que nos deixou, sendo substituído pela
Profª Marta.
Mesmo com atrasos no planejamento, a produção do musical
continua em andamento e "com gás". Para fazer o musical, foi
necessária uma profunda análise do livro, dos personagens e do
meio em que viviam. Transformar um livro tão calado em um
musical é um processo árduo, e mesmo com empecilhos, o
musical segue firme com previsão de ser apresentado no palco
da escola, no final do ano.
Thiago Takaki - 3º A

Eletivas 2º semestre 2017
6º e 7º anos:
Aprendendo, estudando,
brincando
- professores: Márcia e Silvio:
nessa eletiva são trabalhadas
brincadeiras antigas. Short
tales - professores: Jairo e
Selma: os alunos trabalham
com pequenas peças de teatro
em inglês.
Dá um like
- professoras: Nilda e Dora:
produção de uma revista com
conteúdo para os jovens. Info
Maria - professoras Aline e
Tomie: vivências tecnológicas
com os alunos.
8º e 9º anos: passaporte para a
alegria - professoras Kazuko e
Maria Regina: é relacionada

ao turismo. Petit
Chef - professoras
Marisa e Marta:
segurança, higiene, nutrição e
preparação de receitas. Neon dança - professoras Isabelle e
Lúcia: relação entre a dança e
o cubo.
Ensino Médio: a África que cabe
dentro de mim - professores
Jey e Mari: conexões Brasil e
África. Matemática profissional
- professor Roberto. Que cheiro
é esse? - professores Douglas e
Leandro. Da quadra ao ringue Michael e Rúbia: esportes. Os
temas são bem variados e a
culminância em 01/12 será
muito linda.

Luíza e Pamella - 1º A
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Protagonismo Juvenil

JEESP
Ocorreram
vários
jogos
esportivos envolvendo alunos
da escola Maria Ribeiro e
outras escolas dentro de um
programa para o incentivo da
prática de esportes. Afinal, o
que é esse programa? O
programa é uma iniciativa do
professor de Ed. Física,
Michael, e a escola com o
intuito de motivar os

alunos a uma vida mais
saudável.
Os
esportes
envolvidos: futebol, vôlei,
pingue-pongue e basquete
(somente para o fundamental)
divididos em categorias e
times. Os times de futebol e
vôlei já tinham participado de
campeonatos anteriores.
Obtivemos muitos resultados
em alguns jogos, e, de agora
em diante, esperamos um
avanço maior dos times
representantes. A intenção é
que esse programa fique
incluso na escola durante
muitos anos, pois é muito bom
o estímulo dos alunos.

Arraial da escola Maria Ribeiro
No dia 15/06, a escola
proporcionou uma festa junina
aos seus alunos e essa festa foi
organizada pelo grêmio “The
Power” com a ajuda dos
educadores e da direção.
Na festa, houve muitas
brincadeiras, apresentação de
trabalhos de dança para a
disciplina de Educação Física,
músicas e comidas típicas. Para
a diversão dos alunos, os
professores e a direção
montaram
uma
pequena
apresentação de um casal
junino na qual os alunos
puderam se envolver e se
divertir.
O propósito da festa não foi só

Diogo Lorran - 2ºB

para divertir os alunos, foi
também como uma ideia de
fazer outras festas, desta vez
aberta para o público em geral.
A festa não seria possível sem
contar com a contribuição de
cada sala com um kit de
alimentos típicos que foram
preparados para consumo
durante a festa.
Barbara Simplício dos
Santos - 1º A

Acervo da escola

Prof. Michael Satt

Campeonato - JEESP

Quadrilha do Arraial!

Protagonismo Juvenil

Minicurso MariaSoft

Acervo da escola

O MariaSo é um minicurso
que apresenta o pacote Oﬀice
(ferramentas da Microso ) no
qual os próprios alunos da
escola Maria Ribeiro o
aplicaram na sala do Acessa
para os outros estudantes. Em
agosto,
os
alunos
protagonistas Anna Beatriz
2°B, Gustavo 2°A e Augusto 9°A
e a profª Norma (responsável
pela sala de leitura) tiveram
um dia de aprendizado na
empresa
de
tecnologia
Microso , onde aprenderam,

MariaSoft

com
suplentes,
as
ferramentas mais usadas,
visando
o
desempenho
acadêmico
dos
alunos
participantes.
A escola de ensino integral
têm como um dos seus
fundamentos o Protagonismo
Juvenil, dessa forma os alunos
responsáveis criaram o grupo
de tecnologia da escola,
alcançando alunos dos dois
segmentos e podendo exercer
o protagonismo e auxiliando a
excelência acadêmica dos
outros estudantes, pois no
curso
dado
por
eles
ensinaram as ferramentas do
E-mail e do PowerPoint. Os
alunos também obtiveram
ajuda de dois estudantes que
auxiliam

Formatura do 3º A

no grupo de tecnologia,
Yaskara 3°A e Leonardo 2°A,
que eram responsáveis pelas
aulas
do
MariaSo .
A
Microso proporcionou outra
visita na qual permitiu que os
alunos das escolas parceiras
mostrassem seus projetos em
relação ao dia de formação
que tiveram. De dez escolas
participantes no dia 25/09/17,
a nossa escola foi a vencedora
do 1º lugar com o prêmio de
óculos em 3D para os alunos.

FORMATURA DA TURMA 20117!
Isso mesmo! O 3ºA do ensino
médio irá, sim, passar por um
momento sobrenatural que
será a formatura e mais uma
viagem. Uma pena que nem
todo mundo poderá participar,
mas só de alguns alunos
passarem
por
essa
oportunidade já me faz sentir
bem!
O baile de gala vai ser no
Campo de Marte em 10/03/18.
Iremos passar um final de
semana em uma chácara no
interior de São Paulo, nos dias
26, 27 e 28/01/18.
Estamos
todos
ansiosos,
esperando o momento para
celebrarmos nossa alegria e de
Joyce Mellany - 3ºA

Anna Beatriz - 2º B
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nos atender. Lembro-me de
uma vez, no terceiro ano do
médio, que tínhamos que bater
uma meta de pontuação e
minha sala triplicou. Hoje,
depois de ter conseguido
passar em uma faculdade
pública, sinto uma imensa
alegria e gratidão por essa
escola.
Sabrina- turma 2016

Acervo da escola

Conheci a escola quando
estava no primeiro ano do
ensino médio em 2014, e logo
me apaixonei pela escola e
pelos educadores que lá
encontrei. Lá fui protagonista
de muitos feitos, nem todos
eles
extraordinariamente
maravilhosos como se espera,
mas ninguém é perfeito, não
é? A escola tem uma base de
ensino muito boa e também
aulas práticas que ajudam os
alunos a entenderem o que, em
sala de aula, às vezes, não é
compreendido. O convívio com
os professores era ótimo,
estavam sempre dispostos a

Turna de 2016

ICLOC Jovem
Foto da Internet

Depoimento de ex-aluna

Apresentação

O meu grupo de três
integrantes (Anna Beatriz,
Natália e Pedro) foi apresentar
um seminário no Instituto
Singularidades no dia 07/10. O
seminário foi sobre a Peste
Negra, mostrando seu histórico,
o
seu
desenvolvi-mento
biológico, evidenciando fatos
ocorridos há 500 anos e que
matou cerca de 1/3 da

pulação da época.
O outro grupo foi formado pelo
Jonathan e pelo Matheus de
Lana e o tema apresentado foi
a Depressão que atinge uma
grande parcela da população.
Foi uma ótima experiência para
os dois grupos e que, com
certeza, influenciou a nossa
vida.
Esperamos que em 2018 mais
alunos,
também,
possam
participar dessa riquíssima
experiência.

Pedro Luís - 2º B

A festa ocorreu dia 13 de setembro, sendo montada na própria semana
pelos alunos do grêmio com a ajuda de outros alunos. Foi uma festa
beneficente para arrecadar dinheiro para a reforma da sala de vídeo e
para comprar uma mesa de pebolim.

Neon Lights

 Entrada
Foi cobrada entrada das pessoas
de fora, os alunos tinham uma
pulseira de identificação.

 DJ
Todo mundo dançou muito ao
som das músicas escolhidas pelo
DJ Claudinho Black Charm!

 Perguntas: festa Neon
*Se pudesse mudar algo o que
seria? *O que mais gostou?
*Daria certo outra festa e qual
tema?

 Comes
O pessoal se deliciou com hot
dog, pastel e açaí! Estava tudo
muito gostoso!

 Academia de dança
Houve, também, a apresentação
da Akademia Danças em Cia que
ajudou a animar mais ainda a
festa!

 Yuri Allan: 8°A
Mudar o DJ, pois não deixava as
músicas tocarem inteiras. A pista
de dança, ficou legal .

 Bebes
Para
se
refrescar,
havia
refrigerantes e drinques não
alcoólicos!

 Opinião
A seguir, veja a opinião de três
entrevistados
que
compareceram à festa!

 Mayana: 9° A
Não mudaria nada, gostei de
tudo e da decoração. Sim daria
certo, mas não sei um tema

 Giovana Fernandes 9ºA
A parte fechada, pois ficou muito
calor lá dentro. Gostei do açaí.
Não sugiro nenhum tema

Acervo da escola

Festa
Neon
Lights
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Festa

Decoração da festa!

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação
EXPEDIENTE EE Maria Ribeiro
COLABORADORES Ingrid Nayara, Caíque Eduardo, Luíza e Pamella Morão. (1º ano e editores juvenis)

As reportagens e artigos assinados não representam, necessariamente,
a opinião da Paceiros da Educação e são de responsabilidade do autor.
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