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MMR

SEMANA DA
CRIANÇA

MMR
–
MÉTODO
DE
MELHORIA
DOS
RESULTADOS – do que se
trata?
Quem
são
os
envolvidos? Qual o objetivos?

Semana da criança com uma
pitada de terror, num mundo de
fantasia.
Bruxos,
Bruxas,
Noivas, Zumbis......

Prof. Sonia e Sara 3ºA

5º B
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Folha de São Paulo -Uol

Em setembro a EE Raul Humaitá foi uma das seis escolas
convidadas a participar do Projeto Escola em Pauta,
idealizado por Stephanie Habrich, Jornal Joca. Um projeto
arrojado que envolve o protagonismo viabilizando a
introdução destes jovens na esfera jornalística. Os alunos
estão orgulhosos em participar deste empreendimento tão
audacioso.
Grupo de Imprensa
RHVN
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DANÇAS
CIRCULARES
RHVN

As Danças Circulares fazem
parte da cultura mundial,
assim a escola não pode se
furtar de trabalhá-las como
linguagem que são!
Profª Lúcia Pantaleoni
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FEIRA
CULTURAL

Terremoto no
México

Mercado próprio,reorganização
alimentar,
de
dança
à
percussão, palestras e oficinas.
Tudo o que se espera em um
único lugar.

Movimentos
das
placas
tectônicas causam terremoto no
México.
O Brasil se solidariza!

3º anos B e C

Gabrielle,3º C

Pág. 03

Pág. 04

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

/associacaoparceirosdaeducacao

Nossa Diretora, Regiane
de A. Vieira, foi conhecer o
Projeto Escola em Pauta.
Ficou entusiasmada e cheia
de ideias. Trouxe mais um
desafio! A gente, alunos dos
Anos
Iniciais,
devería
confeccionar um Jornal para
nossa escola.
Em 5 de setembro ,
realizou-se um workshop, na
Casa do Saber, com a equipe
do Joca e Stephanie Habrich,
para
as
6
escolas
convidadas,
representadas
por alguns de seus alunos e
professores Coordenadores.
Aprendemos desde quem
são
os
envolvidos
no
processo da confecção de
um jornal até a sua
impressão.

Nosso grupo foi composto
por Sara Lopes e Ana Clara
Cunha do 3ºA, Eduardo
Fernando do 3ºC, Julia
Rodrigues do 5º B , Prof.
Monica
Pereira,
Lucia
Pantaleone e Jô Moriconi,
formam o Humaitá News.
O envolvimento de toda a
escola, professores e alunos,
na criação, confecção e
escolha do nome e do
mascote,
Raulzinho,
foi
admirável,
principalmente
porque todos puderam votar
exercendo assim a tão
querida Democracia.
O grupo de imprensa ganhou
uma sala para reuniões de
pautas
e
escolha
de
reportagens.

MMR o que é?

Munidos de tablet e roteiro
realizaram
entrevistas e
pesquisas
para
as
reportagens
que
hoje
integram esta edição. Mas
não somente o grupo, as
classes
também
se
incumbiram
de
escrever
sobre os temas escolhidos
nas reuniões de pauta e
assim os textos foram
surgindo.
Os alunos Sara e Eduardo
relatam: "Há tanto que se
falar!"
Hoje assistimos o nascimento
do Humaitá News, um jornal
feito por alunos para alunos e
seus responsáveis. Nasce
com
o
objetivo
de
compartilhar
com
toda
Comunidade nossas ações.

Grupo de Imprensa

O Humaitá News é uma
demonstração
de
transparência e planejamento,
além de ser um instrumento
para descobrir novos talentos
para a Mídia Informativa, certo
Eduardo e Sara?!
A parceria Escola (SEE)&
Parceiros da Educação & Joca
trarão muitos frutos.
Esta é só a primeira edição!
Como dizem nossos alunos:
"Desafio Aceito , Desafio
Cumprido!"
Que venham outros
Grupo de Imprensa

Eu recomendo

MMR, Método de Melhoria de Resultados, são deliberações feitas
pela equipe gestora, professores, alunos e pais de alunos para a
melhoria do ensino na nossa escola.
Essas reflexões levam a propostas de ações para que os alunos
obtenham primazia em seus avanços escolares, através de
estrategias diferenciadas como por exemplo o Matific, o Guten, o
Coruja e o reforço continuado, bem como erradiquem a evasão
escolar.
A conclusão da última reunião é que os alunos do Raul Humaitá
são de excelência!

Profª Sonia, Sara 3ºA

Excelência em Educação,
uma das premissas do Ensino Integral, os alunos da EE Raul
Humaitá vêm se superando a cada bimestre. Dedicação e
comprometimento de todos os atores da escola.

O Diário de um
Banana
Autor: Jeff Kinney
Greg Heffley é uma criança
cheia de problemas e tem
uma família louca. Bem,
quem não tem?
Toda vez que acontece
alguma coisa ele escreve em
seu “Diário de um Banana”.
Com
episódios
alegres,
cômicos, românticos ele
descreve a vida de um garoto
em toda a sua força.
É muito divertido. Super
recomendo.
Beatriz Pereira

Grêmio T alento
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Humaitá News mais
um desafio....

Piratas do Caribe
O capitão Salazar é
a nova pedra do
sapato do capitão Jack
Sparrow. Ele lidera um
exército de piratas fantasmas
e está disposto a matar todos
os piratas existentes na face
da Terra.
Para escapar Jack precisa
encontrar o tridente de
Poseidon, que dá ao seu
dono o poder de controlar o
mar.

Cibelly e Kamilly , 5º Ano A
eC

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

/associacaoparceirosdaeducacao

Prof. Rosangela Romualdo

Danças circulares

RHVN

Realizada anualmente o
Festival
de
Danças
Circulares
do
Humaitá,
trouxe este ano a releitura de
danças regionais
muito
apreciadas
pela
nossa
cultura: Ciranda dos Bichos,
Carimbó,

Carimbó

Dança do Coco, Balaio e não
podia ficar de fora a nossa
Quadrilha!Foram dois meses
de pesquisa, confecção de
figurinos
e
novas
coreografias adaptadas à
contemporaneidade
que
tiveram como figura principal
o aluno! O objetivo foi de
estimular
o
sentimento
coletivo
bem
como
a
consolidação de identidade
cultural!
Resultado: um sucesso!

Na Semana da Criança, houve vários eventos, entre eles o
Halloween e foi esplêndido!Teatro, Zumba, Show de Talentos,
Desfile de Fantasia e guloseimas. A decoração ficou
encantadora, produto das aulas de Linguagens e de Inglês.
Ouvimos um aluno do 3º ano que disse :”- além de toda
diversão, ganhamos também doces como: Maria Mole coberta
de chocolate, pirulitos e até mesmo sorvete depois do almoço.
Posso afirmar que todos nós gostamos bastante dessa
comemoração.”
Ação prevista no Plano Escolar do Raul Humaitá, tendo por
base o lúdico como ferramenta valiosa na construção do ser e
de sua identidade. A semana da criança é uma importante data
para trabalhar-se a sua relevância .
Mais uma vez, se fez presente os Parceiros da Educação, na
certeza de que investindo na valorização da infância
conseguiremos um Futuro muito melhor!
Alunos 3º ano B

Yasmin Lohane -4º A

7 de
setembro
Semana da Independência,
os alunos dos 5º Anos e as
professoras
Elisabete,
Claudia e Sônia fizeram uma
apresentação de arrasar.
As
solenidades
foram
iniciadas
com
o
Hino
Nacional, logo após houve
explanação da importância
da data para nosso País,
entoou-se
o
Hino
da
Independência e foi recitado
o poema “ Canção do Exílio”
acompanhado de percussão.

RHVN

Pagando as compras
Em outubro p.p. foi realizado
uma Mega Feira Cultural.
Foram
expostos
os
excelentes
trabalhos
realizados pelos alunos no
decorrer do ano letivo. Entre
eles houve palestra sobre a
importância
da
Boa
Alimentação
e
a
possibilidade de exercitar o
que
se
ouviu
no
Supermercado
Humaitá
construído pelos alunos.
Teve palestra sobre o ECA
proferida pela Dra. Karina
Moriconi.

Oficinas
de
decoupage,
aromatizador, bijuterias e
customização.Produção de
livros
sobre
Jogos
e
Brincadeiras
(1º
Ano),
Exposição sobre o Pantanal
e o Corpo Humano (2º ano),
Reciclagem transformando
caixas de leite em portamoedas (4º Ano), Sala da
Energia (5º Ano), até o
Laboratório das Trevas com
partes de cérebro feitas com
gelatina
e
experiências
Químicas, apresentação de
danças e percussão em
releituras de música e
poesias.
Os
alunos
brilharam.
A
excelente
equipe de Professores que
seguem o Ler e Escrever
fizeram acontecer!
2018 nos aguarde!!!!!!

Semana da criança
muita diversão

RHVN

RHVN

Feira Cultural
Humaitá

Teatro em Inglês

No dia da apresentação
todos
uniformizados
e
confiantes de uma excelente
exibição.
Realmente foi um sucesso,
principalmente quando no
final , a exemplo de Dom
Pedro
I,
gritaram:
"Independência ou Morte!".
Como estão se despedindo
do Humaitá, queriam deixar
uma linda lembrança e com
certeza conseguiram.
Que orgulho!

Eduardo Fernando 3ºC
Alunos, 5º Ano A
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Nos dias 16,17 e 18 de
Setembro , os alunos do Raul
Humaitá acordaram cedo e
com muita energia, foram ao
Zoológico de São Paulo;
muitos pela primeira vez.
Conheceram vários animais.
O roteiro já estava traçado de
acordo com as atividades do
Ler e Escrever.Já em sala de
aula
foram
estudados
animais específicos para que
os alunos pudessem realizar
suas investigações.
As professoras apresentaram
pranchetas e fichas de
pesquisas
para preencher
durante
o
passeio
de
observação.

No Zoo foi uma grande
aventura.
Viram
uma
infinidade de mamíferos,
entre eles, lontras, macacos,
hipopótamos,tamanduás,
zebras. Répteis, aves, e até
dinossauros!
Aproveitaram
para fazer um piquenique,
afinal ninguém é de ferro.
Exaustos, mas contentes
retornaram à escola para
rapidinho
transcreverem
todas as observações em
verbetes, fichas técnicas,
artigos, relatórios de acordo
com o ano. No final do dia só
havia uma pergunta: - "Quando
iremos
de
novo??????"

RHVN

Passeio ao
Zoológico

Vamos pesquisar!!!!!!
Os
especialistas
em
Educação são categóricos
em afirmar
que para o
desenvolvimento
de
um
cidadão crítico é necessário
prover-lhe experiências

sociais
diversas.
Estas
valiosas
oportunidades
auxiliam a construção do
aprendizado para além dos
muros da escola.
Prof.Fátima1º e 2ºs Anos

Terremoto no México
No dia 08/09/17 um novo
terremoto
aconteceu
no
México. O número de vítimas
fatais atingiu na semana
passada 305 pessoas. O
terremoto de magnitude 7,1 na
escala
Richter,
derrubou,
prédios,
pontes,
casas,
escolas.

As
pessoas
foram
surpreendidas pelos tremores
que aconteceram por volta de
7h53min, horário local.
Outro tremor já havia ocorrido
em 07/09/17 no Sul do
México, deixando
famílias
desabrigadas e causando 98
mortes..

O presidente do México,
Enrique Peña Nieto, foi à
capital para avaliar a situação.
Em seu Twitter , o Presidente
Michel
Temer
enviou
mensagens de solidariedade .
"Nossa solidariedade aos
irmãos mexicanos."

Terremotos são tremores que
ocorrem
na
superfície
terrestre.Esse fenômeno pode
ser desencadeado por fatores
como atividade vulcânica,
falhas
geológicas
e,
principalmente, pelo encontro
de placas tectônicas.
Gabrielle, 3º Ano C

O JORNAL

Maryana, 3º Ano C
EXPEDIENTE Equipe de editores do Humaitá News

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação

COLABORADORES Prof. Monica Pereira, Lucia Pantaleone, Diretora Regiane e Equipe Gestora

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