MUNDELSE
Carapicuíba, São Paulo

Setembro a Novembro

Edição I

Escola Nidelse

JORNAL NA ESCOLA?
SIM, É POSSÍVEL.

Alex, coordenador

Alunos da Escola NIdelse Martins de Almeida, são convidados para
produzirem seu próprio Jornal.
Aceitaram o desafio, e durante meses organizaram, pesquisaram e
participaram de formações e reuniões para que tudo desse certo.
Com o envolvimento de toda a equipe escolar, toda a comunidade e
com muito empenho, conseguiram concretizar o que se tornou o sonho
de todos.

Equipe Jornal MUNDELSE

Renata, grêmio

Professora Talita Esporte

Professora Manoela

Professora Manoela

PÁG.02

Nome do Jornal

Aconteceu

Esporte

Horta

Nós, alunos da Escola
Nidelse Martins de Almeida,
solicitamos
que
todos
pudessem pesquisar e dar
sugestões para a votação do
nome do jornal.
Toda a escola se mobilizou!

Veja como os alunos recebem
cada nova edição do jornal
JOCA.
Para eles é um grande
acontecimento, pois vem
sempre com novidades.
Amamos ler o JOCA!

Nesta escola, tem atividades
esportivas
no
contra
turno Mesmo com a quadra
em
manuntenção,
a
professora
Talita
e
o
estagiário
Juliano,
não
deixaram de dar as aulas de
esporte para as crianças.

Os meninos do grêmio, estão
revitalizando um espaço que
não era utilizado na escola.
Assim, estão organizando
uma horta, onde plantaram
alimentos saudáveis.

Kelry, 5º ano E

Mirella, 4º ano G

Bianca, 4º ano A

Pedro Paulo, 5º ano C

PÁG.02

PÁG.03

PÁG.03

PÁG.04

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

/associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 1 – MOMENTO HISTÓRICO

Visita a Escola Drumont

Ao sermos convidados pelos
Parceiros da Educação par uma
reunião, não tínhamos ideia do
que seria proposto para nós da
Escola NIdelse.
Contaram-nos sobre o Projeto
Escola em Pauta e foi feito um
convite
para
as
escolas
participantes.

Ficamos maravilhados com a
ideia e levamos a proposta para
os meninos do grêmio, os quais
se entusiasmaram também.
Confirmamos
nossa
participação e iniciamos os
trabalhos de organização , da
equipe e as ideias de pauta para
nosso jornal.
A professora Manoela foi
convidada para fazer parte e
prontamente aceitou.
O primeiro passo foi entrar em
contado com alguma escola que
já tivesse feito algo semelhante e
conhecemos
a
Escola
Drummond, onde pudemos
visitar e tirar nossas dúvidas.

"Nós, do grêmio, fizemos uma
visita ao Henrique Drummond,
conhecemos a equipe do Jornal
Mirante e ficamos sabendo de
todo o trabalho deles, como
criaram o jornal, a participação
da equipe escolar, a escolha do
nome e do mascote bem como o
trabalho com o Jornal Joca.
Conhecemos também a
coordenadora Nádia, foi uma
empolgação.", conta Mirella,
membro do grêmio.
E para completar,
participamos de uma formação
muito especial organizada pela
equipe da Escola em Pauta, onde
pudemos aprender mais.

Coordenador Alex

Coordenadora Nádia Moya

JORNAL NA ESCOLA? SIM, É POSSÍVEL!

Reunião de Pauta

Foi gratificante ver a alegria e o
entusiasmo dos pequenos no
decorrer deste processo.
É um grande aprendizado para
eles e para nós.
Alex, Coordenador
Pedagógico

SEÇÃO 1 - UM POUCO DE NOSSO TRABALHO

FORMAÇÃO ESCOLA EM
PAUTA
Ficamos felizes em saber que teríamos uma formação com a
equipe da Escola em Pauta!
Os coordenadores, Alex e Francisca, juntamente com a
professora Manoela organizaram nossa ida.
O Encontro aconteceu na Casa do Saber, e quando chegamos já
estavam todos reunidos.
Foi muito proveitoso! Aprendemos sobre a profissão de jornalista
e do processo de construção um jornal. As formadoras são muito
simpáticas e acolhedoras, além de muito inteligentes.
Após a pausa para um café (bem saboroso!), nos conduziram
para uma sala bem grande e aconchegante, linda! Era nossa
primeira reunião de pauta!
Nos reunimos para construir um planejamento das etapas do
projeto e discutimos as primeiras pautas e ficamos sabendo do
prazo de entrega.
Ao final, saímos felizes e satisfeitos e querendo muito começar a
produção de nosso jornal.
Pedro Paulo, 5º ano C
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A ESCOLHA DO NOME DO
JORNAL E DO MASCOTE
VOTAÇÃO PARA
ESCOLHA
DO
MASCOTE
DO
JORNAL - Em setembro,
aconteceu também a votação
para escolha do mascote de
nosso jornal.
Todos da escola foram
envolvidos: os alunos de todas
as turmas puderem criar seu
desenho com a ajuda das
professoras de arte.
Os melhores desenhos de cada
sala foram selecionados pelas
professoras e encaminhados
para votação pelos alunos.
O desenho da Maria Eduarda
Pereira Paulino da professora
Maria Rosangela, 4 ano G, foi o
vencedor e será preparado para
ser nosso mascote.
Bianca (4º A), Kelry (5ºE) e Mirella (4º G)

VOTAÇÃO
PARA
ESCOLHA DO NOME
DO JORNAL - Nós
alunos dos 4º e 5º anos junto a
coordenação
da
escola,
realizamos a votação para
escolha do nome do jornal.
No mês de setembro, passamos
de sala em sala recolhendo as
sugestões de cada turma.
Divulgamos nosso trabalho
para a escola inteira.
Em outubro, organizamos uma
votação com os nomes
vencedores de cada ano./série.
Os finalistas foram: Planeta
Nidelse e Mundelse, nós
realizamos uma nova votação.
Assim, o vencedor, Mundelse é
o nome de nosso jornal.

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

@parceirosdaeducacao

associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 2 - ACONTECEU NA ESCOLA

ALUNO RECEBE O JOCA
Quando chega o Jornal Joca na
escola NIdelse, a turma se
prepara para a leitura da nova
edição.
A coordenadora Francisca
levou o jornal para os alunos
do quinto ano D, ainda
embalado.
Ficou registrado com fotos e
vídeo estes momentos.
Foi orientado aos alunos que
observassem a capa.

A coordenadora pediu para
escolhermos uma reportagem
para lermos juntos e dar
opiniões.
Todos os dias há leitura do
jornal na sala de aula, e é
possível comentarmos sobre as
matérias lidas.
Achamos interessante, ficamos
felizes! Desenvolvemos a cada
dia, nossa leitura!

SEMANA ESPECIAL, COM ATIVIDADES
DIVERSIFICADAS
A
Semana
da
Criança
aconteceu nos dias 9, 10 e 11
de outubro e todas as turmas
da escola participaram.
No primeiro dia, as crianças
puderam brincar com os
brinquedos infláveis.
No segundo dia, ocorreu a
apresentação de um atoreducador, Ezequiel, formado
em artes cênicas e contador de
histórias. Seu espetáculo "
Viajando através da leitura",
ressaltou a importância de ler e
de como a leitura possibilita
viajar para outros lugares e
conhecer vários personagens.
Foi maravilhosa a interação do
ator com as crianças.

Alunos dos 5º anos D e E

Cada professora organizou um
dia diferente com sua turma,
festa com bolo, jogos ou sessão
de cinema.
Ao final, cada criança pode
receber um saquinho repleto
de guloseimas organizado pela
equipe gestora da Escola
Nidelse.

Rossana, professora de
Arte da Escola NIdelse

Prof. Rossana, Arte

Professora Manoela

A REAÇÃO DOS ALUNOS AO
CHEGAR O JOCA NA ESCOLA

Apresentação do Ezequiel

SEÇÃO 2 – CONQUISTAS

AGORA TEMOS ONDE PRATICAR
ESPORTES

Professora Talita, Esporte

Os alunos da Escola Nidelse
tem a oportunidade fazer
esporte no contra-turno.
Realizadas pelo Instituto
Esporte & Educação (IEE) o
qual foi criando em março de
2001,
pela
ex-atleta,
medalhista olímpica,
Ana
Moser, tem por objetivo
atender comunidades que
apresentam
baixo
nível
socioeconômico, alto índice
de vulnerabilidade e falta de
estrutura, fortalecendo uma
rede de esporte educacional.

ESPORTE NA QUADRA

A professora Talita da Silva
Souza e o estagiário Juliano
Muniz, elaboram e realizam
com as crianças as atividades
de esporte.
Mas, vão além da prática de
esporte, engloba pesquisa na
sala
de
informática,
divulgação dos trabalhos por
meio de cartazes e conversa
sobre boas atitudes.
Por alguns meses a quadra da
escola estava interditada para
reforma, pois não era coberta
e não tinha condições
adequadas para prática de
esporte, como traves e cestas
de basquete. E nos dias de
chuva
era
um
grande
problema pois não era
coberta.

ESCOLA DA FAMÍLIA:

As aulas estavam acontecendo
nos espaços da escola, como
pátios
e
corredores,
adaptados pelos professores
responsáveis.
As aulas obrigatórias, as que
acontecem

no

Enfim, após a semana da
criança, o grêmio organizou
um campeonato de queimada
que celebrou a inauguração
da nova quadra que ficou
perfeita!
Os trabalhos com Esporte &
Educação agora acontecem no
lugar
apropriado
esportes.

para

Professora Manoela

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

@parceirosdaeducacao

período

normal,
também
foram
prejudicadas pela falta da
quadra.

O Programa Escola da Família
esta presente em nossa escola!
E o que é? É um programa que
possibilita a realização de
diversas atividades e oficinas
nos finais de semana, pois a
escola estará aberta para
receber toda comunidade.
A
vice-diretora
Solange
Bernadete é a responsável pelo
projeto e tem o maior prazer
em atendê-los com alegria e
entusiasmo.
O que tem? Há oficinas e
atividades esportivas.
Venha e traga sua família para
participar conosco, é muito
divertido.
Quando? Todos os finais de
semana.
Equipe MUNDELSE

associacaoparceirosdaeducacao
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SEÇÃO 3 - MAIS ACONTECIMENTOS

" O Aprofundamento está nos
ajudando muito, de todos os
meios, tanto em pensamento
rápido, quanto em agilidade.
No início do ano, éramos mutos
alunos mas aos poucos foi
diminuindo, mas quem ficou e
está até hoje, demonstra muita
diferença em sala de aula."
Equipe MUNDELSE

Professora Talita

A Escola Nidelse desenvolve
atividades que auxiliam seus
alunos em suas necessidades
educacionais.
Uma
delas
é
o
Aprofundamento, o qual reúne
dois alunos de casa turma dos
quintos anos que se destacam
em suas aprendizagens.
Os encontros acontecem ás
quartas e quintas-feira, no
contra turno e as atividades são
desenvolvidas pela professora
Talita. As aulas são bem
dinâmicas
e
objetiva
aprofundar os conhecimentos
prévios dos alunos.
Eles e a professora, elaboraram
um
texto
coletivo
especialmente para nosso
jornal.

Aprofundamento

HORTA NA ESCOLA
Renata, Grêmio

APROFUNDAMENTO

Trabalho na horta

Em busca de uma alimentação
saudável, o grêmio Amigos
Unidos, tem revitalizado a
horta de nossa escola, com o
apoio do Sr. Paraná, realizou a
limpeza da área com as
doações
de
funcionários,
professores e pais realizaram o
plantio de alface, abóbora,
pimentão amarelo, melão,
coentro, melancia, abacaxi,
couve e

hortelã e agora começa a
colher seus frutos.
A Diretoria de Saúde e Meio
Ambiente
do
grêmio,
juntamente a Diretoria Social,
vem organizando uma visita
monitorada a nossa horta, para
que todos os alunos tenham
essa vivência e coloquem em
prática hábitos saudáveis.

Renata, Grêmio

" Os estudos me proporcionaram grandes coisas na vida!"
Jovem, 41 anos, Rogério Monaco, formado por uma universidade na
Inglaterra, é o professor voluntário do grêmio da escola. Aceitou dar
uma entrevista para nosso JORNAL MUNDELSE.

Rogério

 Qual seu nome e idade?
Me chamo Rogério Monaco e
tenho 41 anos.

 Só estudou fora?
Segui estudando e dez anos
depois de formado na Inglaterra,
fiz uma pós-graduação no Brasil.

 Organização do grêmio.
Duas vezes por semana, no
contra turno, há a reunião para
conversa formal sobre os
projetos.

 Qual sua formação?
Sou
formado
tanto
por
conhecimentos
acadêmicos
quanto por experiências e
vivências pessoais.

 Função no grêmio?
Se é que posso me dar esse
título tão nobre e importante,
sou um professor voluntário do
grêmio

 Construção do Jornal.
Acho muito legal e muito
importante. Um jornal é um
projeto de aprendizado e de
protagonismo.

 Sua formação acadêmica
No lado acadêmico, sou formado
em Administração de Empresas
por uma universidade na
Inglaterra.

 O que te motivou?
A
vontade
de
trocar
experiências, de passar e de
receber conhecimentos.

 Suas expectativas.
Espero deixar a lembrança de
que se for para o bem, tudo é
possível.

 Está gostando?
Fico muto honrado de poder
estar na Nidelse, de ter a chance
de trocar com as crianças.

Membro do Grêmio

O
GRÊMIO
E VOCÊ

Renata, Grêmio

SEÇÃO 3 – GRÊMIO

Reunião do Grêmio

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação

EXPEDIENTE *Bianca, 4º ano A * Mirella, 4º ano G*Pedro Paulo, 5º ano C*Kelry, 5ºano E*Coordenadores
As reportagens e artigos assinados não representam, necessariamente,
Alex e Francisca*Professora Manoela 5º anos D e E
a opinião da Paceiros da Educação e são de responsabilidade do autor.
COLABORADORES *Renata
e
Rogério,
Grêmio*Talita,
Esporte*Profª
Rossana,
Arte*Talita,
Aprofundamento*Maria Eduarda, 4º ano G*Gestão e comunidade Escola Nidelse

escolaempauta.com.br
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