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E. E. Oswaldo Aranha

Graziele Vieira, 2°A

Sustos, monstros
e muito medo!

Vera Torres

|

Vitor Sena, 1ºB

São Paulo - SP

Rádio Aranha

Help SP

Eletiva ''Nas Ondas da Rádio''
propõe criar uma rádio fixa na
Escola Estadual Oswaldo Aranha.

O projeto da aluna Sabrina
Pandori foi escolhido para
participar do Jovem Parlamentar
Paulista.

Brenda F. Roscete, 2°A

Sabrina Pandori, 8ªC

Pág. 02

Pág.01

Brenda F. Roscete,2°A

Pág. 02

Graziele Vieira 2° A

Enﬁm, a
inovação...

Campeonato
de Futsal

Nova sala de informatica da E.E.
Oswaldo Aranha foi inaugurada
e remete a inovação.

Grêmio
Estudantil
Amaze
promove campeonato de futsal
interclasse na escola Oswaldo
Aranha.

Sabrina Pandori, 8°C
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Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
@parceirosdaeducacao

/associacaoparceirosdaeducacao

Cristiane Pinheiro

Graziele Vieira 2°A

No dia 31 de outubro foi realizado o tão esperado túnel do terror,
na escola E. E. Oswaldo Aranha. Um dia atípico,
assustadoramente divertido, organizado pelo grêmio estudantil,
Amaze, com o intuito de mudar um pouco a rotina dos alunos.
Esse evento, que conta apenas com as pessoas da escola, deixou
boas lembranças.

Eu escolho
meu livro!

Projeto de leitura para os 8ºs e 9º
ano, tem como objetivo incentivar
à literatura entre os alunos.

Prof.Cristiane Pinheiro
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SEÇÃO 1

Olá pessoal, é com muito
carinho que apresentamos a
1ª edição do jornal escolar
"Aranha em Foco". Durante
nossa trajetória, tentamos
promover a democracia por
meio da participação de
todos na escolha do nome e
logo do jornal. Possibilitamos
também, um espaço para
todos na contribuição das
matérias, recados, textos ou
opiniões pertinentes. Esse é
um espaço de todos os
nossos
estudantes,
professores,
direção
e
demais
funcionários
da
escola Oswaldo Aranha, além
da
participação
da
comunidade como um todo.

O jornal escolar "Aranha em
Foco" nasce da perspectiva
do cuidado, da interação e do
companheirismo.
Vocês
poderão perceber tantas
coisas lindas produzidas no
interior da escola, coisas que
ás vezes ﬁcavam escondidas
e que através desse meio de
comunicação
serão
mostradas e reveladas.
"Se falares a um homem
numa linguagem que ele
compreenda,
a
tua
mensagem entra na sua
cabeça. Se lhe falares na sua
própria linguagem, a tua
mensagem
entra-lhe
diretamente no coração",
dizia Nelson Mandela, e é
isso que pretendemos.

Disponibilizaremos dar aos
alunos as informações que
eles
almejam,
numa
linguagem que lhes seja
familiar e agradável.
Sintam-se parceiros desse
jornal que é de vocês e para
vocês.
Nossos
sinceros
agradecimentos à “Parceiros
da Educação”, Associação
sem ﬁns lucrativos que nos
proporcionou
essa
experiência maravilhosa.
Um carinhoso abraço,
Equipe do Aranha em Foco.

Felipe Zuculin

Editorial
Equipe

-Brenda Francisca Roscete,
16 anos - 2°A
-Graziele Vieira Sousa, 16
anos - 2ºA
- Mariane Rocha de Oliveira,
13 anos - 7ºA
-Sabrina Pandori,14 anos 8ºC
-Professoras: Simone Ferraz e
Adnaloy Escobar.
-Coordenadora: Vera Lúcia
''Aceitamos participar desse
projeto, pois acreditamos na
importância da comunicação
dentro da escola''.
Equipe de Redação.

SEÇÃO 1

Help SP!

Minuto Cultural

O projeto da aluna Sabrina Pandori foi escolhido para participar
do Jovem Parlamentar Paulista. Seu projeto de lei é voltado para
a área de planejamento urbano e consiste na criação de um
aplicativo chamado Help SP, que facilitaria as denúncias que a
população tem em relação a esgotos a céu aberto, aterros
sanitários, e estruturas públicas mal cuidadas, etc. Além disso, ela
terá a oportunidade de participar de "um dia como vereadora", em
que ocorrerá diplomação, posse dos Vereadores Jovens,
saudações das autoridades, início da apresentação, discussão e
votação dos projetos criados pelos alunos.

Sabrina Pandori, 8°C

O que é Parlamento Jovem?
É um projeto proveniente da Assembleia Legislativa de São
Paulo, tem intenção de inserir os estudantes no meio
democrático.

LIVRO- ''Sarau Teia
de Aranha''
Livro composto por poesias
de autoria dos alunos da
escola por meio da eletiva
''Sarau Teia de Aranha''
ocorrida no último semestre
de
2016,
feita
pelos
professores Paulo, Vagner e
Zelman.
O livro de uma forma
poética, descreve o mundo
em sua realidade.
Ele se encontra na sala de
leitura da escola.
Vale a pena conferir!

Sabrina Pandori, 8°C
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''Primeiro Festival
de Curtas Oswaldo
Aranha''
O projeto de curtas
metragens com o tema
''mulher'', desenvolvido pelo
professor
Wellington
de
Geograﬁa
tinha
como
objetivo
promover
a
consciência
dos
alunos
assim como o respeito em
relação ao gênero tratado.
Os vencedores foram os
criadores
do
curta
''Machismo
e
Suas
Consequências''.
Professores: Paulo,
Vagner,Zelman,
Wellignton

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

/associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 2

Sabrina Pandori, 8° C

A terceira versão do tradicional túnel do terror ocorreu na escola
Oswaldo Aranha no dia 31 de outubro. O projeto foi
desenvolvido pelo atual grêmio estudantil Amaze.
O túnel recriou um fato vivido por um historiador que após
descobrir o que ocorria no local nunca mais saiu. Os alunos
divididos em grupos de até 8 pessoas eram guiados pelo túnel
com dois instrutores. Para sair do túnel era necessário que o
grupo encontrasse chaves para libertar o prisioneiro e para abrir
a porta de saída.
‘’Esta versão do túnel foi mais aterrorizante, pois estava escuro
e com vários efeitos sonoros, eu que não tenho tanto medo
acabei me assustando muitas vezes’’, disse a aluna Sabrina do
8°C.
Além do túnel, no mesmo dia os alunos e professores
se
fantasiaram e participaram de atividades diversiﬁcadas, como
ﬁlmes e jogos.
Brenda F. Roscete, 2°A

Sala de Comando

Professora Sheila Sulzbeck

Alunos/ Sr Alberto

Foi inaugurada, no dia 30 de
outubro, a Sala de Inovação
da escola Oswaldo Aranha,
no Brooklin. A sala de
Inovação, consiste em uma
sala de informática, equipada
com
41
computadores,
planejada de acordo com as
necessidades escolares dos
alunos.O evento contou com
a presença de boa parte da
família do empresário Alberto
Jacobsberg, presidente da
importadora Aurora,

parceira
da
escola
e
responsável por grandes
mudanças.
Houve alguns discursos,
como o do Sr. Alberto, que
além de falar antes da sala
ser
aberta,
teve
uma
conversa com os alunos,
que foi esclarecedora e
inspiradora. Esse “bate-papo”
aconteceu em um clima
ameno e divertido tanto para
os alunos, quanto para o sr.
Alberto,
que
pode
compartilhar, se a sala de
inovação der
o resultado
esperado, ele já tem em
mente o próximo passo para
a melhoria da escola. Além
disso, falou que hoje a escola
está entre as melhores, mas
seu objetivo, é que ela seja a
melhor.

Halloween

Professora Sheila Sulzbeck

Graziele Vieira 2°A

Sala de inovação

Corredor do Túnel

SEÇÃO 2

Campeonato de
futsal

Graziele Vieira, 2°A

O grêmio estudantil ''Amaze''
da Escola Estadual Oswaldo
Aranha
desenvolveu
no
decorrer no 3 bimestre um
campeonato masculino de
futsal interclasse.

O
campeonato
buscava
promover a interação dos
alunos com esporte.
Os vencedores do Ensino
Médio
foram
os
representantes da turma 3ºA
e do Ensino Fundamental,
7°B.
Com
o
sucesso
do
campeonato de futsal o
grêmio pretende desenvolver
campeonatos
de
basquetebol, tênis de mesa e
voleibol.

Rádio
Aranha
A ''Rádio Aranha'', projeto
desenvolvido na eletiva ''Nas
Ondas da Rádio'', criada
pelos professores Wellington
(Geograﬁa) e Rosemary
(Língua Inglesa), no segundo
semestre de 2017, tem como
objetivo criar uma rádio e
dessa
maneira,
levar
informações a todos os
integrantes da escola. Os
professores
apresentaram
aos alunos a formação de
uma rádio,

premiação 7° B

suas equipes e respectivas
funções. Em seguida, os
alunos formaram grupos de
acordo com seus interesses
e capacitações a ﬁm de que
formassem
uma
equipe
radialista completa.
De início, a eletiva pretendia
criar uma rádio ambulante,
mas, com o apoio da direção
(Maria Maio) e esforço dos
alunos
integrantes,
foi
alcançada a esperada rádio
ﬁxa, com equipamentos e
uma sala própria.
A radio terá sua inauguração
durante a culminância das
demais eletivas, no dia trinta
de Novembro.

Brenda F. Roscete 2°A

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

/associacaoparceirosdaeducacao
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O projeto “Eu Escolho Meu
Livro” tem por objetivo
incentivar a leitura a partir do
interesse do aluno. Livros de
diversos gêneros ﬁcam à
disposição dos alunos nas
salas, pois a escola possui
sala ambiente. Primeiro o
aluno escolhe seu livro.
Deixá-los à vontade para
escolherem
os
livros
proporciona uma leitura mais
prazerosa. Sabemos que a
realidade
atual
vem
afastando cada vez mais os
alunos do ato de ler e
infelizmente
as
consequências são notáveis,
por exemplo: Falta de
compreensão,

erros
ortográﬁcos
e
produções textuais fracas.A
segunda parte foi uma
produção escrita. As turmas
do 8° ano ﬁzeram um resumo
e 9° ano uma resenha,
habilidades propostas para
cada ano. Depois cada turma
elaborou um painel sobre os
livros que leram e aﬁxaram
em
pontos
de
maior
circulação na escola, com
isso divulgaram não só os
trabalhos em si, mas também
os livros que leram.A terceira
etapa foi uma apresentação
sobre os livros lidos pelos
alunos. Esse é um momento

Pamela Trindade, 8°C

Eu Escolho Meu
Livro!

Apresentação no jardim
bem esperado por alguns
que
precisam
comentar
sobre o que leram, mas
também temido por outros,
pois muitos alunos não
gostam de falar em público.

Proporcionando um clima
agradável, a escolha do local
de apresentação foi feita
pelos alunos, entre vários
espaços o mais solicitado foi
o jardim.
Prof.Cristiane Pinheiro
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Agenda do último bimestre de 2017
* 20/11 - Feriado dia da
Consciência Negra
* 21/11 a 30/11 - Semana de
Avaliações
* 28/11 - Culminância de
Clubes

*30/11 - Culminância das
Eletivas
*02/12 - Feira de Ciências
*03/12 - Final do Campeonato
Superação

*11/12 e 12/12 - Conselho
Participativo
*16/12 - Formatura do 9° e 3°
anos
*22/12 - Início das férias

*25/12 - Natal
* 01/01- Ano Novo

Boas Festas!!!!

Redatoras

Equipe Jornalística
EXPEDIENTE Brenda F. Roscete, Graziele Vieira, Mariane Rocha, Sabrina Pandori

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação

COLABORADORES Adnaloy Escobar, Cristiane Pinheiro, Simone Ferraz, Vera Torres

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