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Intervalos
dinâmicos

Horário de
ônibus

Clubes e
Eletivas

Você depende de ônibus para
chegar à escola e voltar para
casa? Confira o horário da linha
do seu ônibus, para não se
atrasar.

Não conhece as disciplinas
Eletivas e os Clubes? Não sabe
as propostas? Leia, se informe
sobre
os
temas
e
as
culminâncias.

Luciana 8A e Giovana 8B
Pág. 03

Camile Almeida 8A
Pág. 03

Ana Júlia 8A
Pág. 02

Camile Almeida, 8A

Projeto
basquete
Os Parceiros da Educação,
em conjunto com o Instituto
Superação, proporciona aos
alunos a chance de se
tornarem grandes atletas.
Luciana Cândido 8A
Pág. 02

Camile Almeida 8A

https://goo.gl/tfozGW

Em nossa escola está acontecendo algo muito legal. São os
intervalos dinâmicos, formados por três projetos: "Nossa
Sala de Leitura", "Futsal às Sextas" e "Informática". Quer
saber um pouco mais sobre o que está acontecendo na
escola? Leia a nossa matéria, procure saber mais para poder
participar desses projetos e se tornar um aluno protagonista.

Dia das
crianças

O mascote do
jornal

Com diversas atividades, nossa
escola comemorou esse dia tão
esperado pelos alunos. Foi
repleto
de
diversão
e
brincadeiras.

Escolhemos a árvore como
mascote, por embelezar nossa
escola. Saiba mais sobre nosso
mascote, de onde vem e outras
curiosidades.

Créditos na matéria
Pág. 04

Alyne e Lidiany 9B
Pág. 04

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

/associacaoparceirosdaeducacao

Intervalos dinâmicos
na escola
Os projetos que acontecem
nos intervalos dinâmicos são
de extrema importância para
o
desenvolvimento
da
convivência dentro da escola,
pois colocam em contato
alunos de várias turmas,
promovendo
o
desenvolvimento do pilar
Saber Conviver. Um desses
projetos é a "Nossa Sala de
Leitura", criado pelas alunas
Emanuele (9B) e Ana Julia
(8A). A ideia surgiu após as
férias, pois a Sala de Leitura
estava fechada e muitos
livros que foram emprestados
acabaram não
sendo
devolvidos.
Depois
da
aprovação do projeto pela
gestão da escola, foi

possível a reabertura do
espaço e a recuperação de
grande parte desses livros.
Agora, a Sala de Leitura fica
aberta três dias na semana,
às segundas, quartas e
sextas-feiras, no horário do
almoço. Com essa iniciativa,
os alunos têm disponível
mais
um
espaço
para
poderem estudar e fazer a
leitura de livros. Essa ação
contribuiu para aquisição de
conhecimento e aproxima os
alunos um pouco mais do
mundo da leitura.
O "Futsal às sextas" promove
a abertura da quadra da
escola durante os horários de
almoço, como o próprio nome
diz,

às sextas-feiras. O objetivo é
estimular
os
alunos
a
jogarem futsal e terem um
contato maior com esse
esporte.
O
projeto
foi
elaborado e organizado pelos
alunos Vilmar (9A), Gustavo
Pedroso (9A), que são do
Grêmio, e o aluno Victor
Duarte (9A), colaborador do
projeto. Todo jogo possui
seus desentendimentos e,
para
resolver
essas
questões,
os
alunos
responsáveis estabeleceram
uma regra: aquele que
desrespeitar
o
colega,
durante o jogo, fica o restante
do tempo sem poder jogar.
Essa iniciativa promove a
disciplina durante os jogos,

Sabrina (7C), Ashley (7C), Alana (7C).

SEÇÃO 1 – Organização da escola

Intervalo dinâmico

além de colaborar para o
divertimento de todos.
Temos também o projeto da
"Informática",
que
fica
disponível aos alunos todos os
dias, no horário do almoço.
Idealizado pelo líder do
Grêmio
estudantil,
Lucas
Andrade
(9A),
que
assessorado pelos alunos
Felipe (9ºB), Nathan (8ºC) e
Vitor (8ºB), oferece acesso
aos colegas que não têm
internet em casa.

Ana Julia Sanches 8A

SEÇÃO 2 – Projeto

Projeto basquete

Reinaldo indica

A escola possui um projeto que se chama "Formação pelo
Esporte", o projeto é um apoio da Parceiros da Educação e do
Instituto Superação. Consiste em um grupo de alunos que
permanece na escola após o horário de aula. Esse grupo realiza
treinamentos de 1h30. A treinadora, Priscila Almeida (Professora
de Educação Física), é responsável pelos treinos, que são feitos
de segunda e quarta-feira, das 16h às 17h30.
No início, os treinos foram feitos somente com os meninos.
Atualmente, as meninas também participam. O projeto, hoje,
conta com a presença de onze meninos e seis meninas.

Luciana Candido 8A

PARTICIPAÇÃO NO ICLOC - JOVEM
Parabenizamos os alunos Alyne (9B), Evelyn (8C), Vitor (8B),
Maria Eduarda (8B), Aryane (7A), Melissa (7C), Maria Clara
(6C), Gustavo (6A), Kethelyn (6A).

Professores da Escola
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Nessa
seção,
apresentaremos
alguns filmes e
séries que abordam temas
de nosso interesse e que
precisam ser discutidos como
bullying,
preconceito,
integração entre as pessoas
com deficiências e anorexia.
- Séries:
* Atypical (faixa etária 14
anos).
* Stranger Things (faixa
etária 13 anos).
- Filmes:
* O mínimo para viver (faixa
etária 14 anos).
* Selma (faixa etária 14
anos).
* A Teoria de tudo

(Faixa etária 10
anos).
* Mandela (Faixa
etária 12 anos).
* Bailarina (Faixa etária 10
anos).
- Livros:
Serão indicados livros que
podem ser de interesse dos
alunos
e
que
estão
disponíveis na nossa Sala de
Leitura.
* "A seleção", Kiera Cass.
* "Harry Potter", J.K.Rowling.
* "A droga da obediência",
Pedro Bandeira.
Venha visitar a Sala de
Leitura! Desenhos de Luan
Gabriel 7A e Lucas Oliveira
7C.
Vitória G. V ieira 8C

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

/associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 3 – Utilidade pública

Luciana Candido 8A e
Giovana de Matos 8B

Na escola de Ensino Integral, temos as "Disciplinas Eletivas" e
os "Clubes Juvenis". Ambos fazem parte do Programa Ensino
Integral e têm como objetivo auxiliar os alunos na busca de seu
"Projeto de Vida".
O "Clube Juvenil" é elaborado a partir da iniciativa dos alunos e
serve para fortalecer a prática do "Protagonismo Juvenil". O
clube é um lugar onde os alunos têm a oportunidade de
organizar um espaço para ensinar e aprender sobre diferentes
assuntos em nosso dia a dia .
A "Disciplina Eletiva" é elaborada por professores de diferentes
disciplinas que se unem para promover o enriquecimento das
matérias que temos todos os dias, com assuntos que
despertam o interesse dos alunos.
Para mostrar o que foi feito durante o semestre, não perca as
datas das "Culminâncias":
Disciplinas Eletivas: 01/12/2017
Clubes Juvenis: 06/12/2017
Camile Almeida 8A

Alunos nas eletivas

https://goo.gl/ovHvKA

Não perca a hora
Grande parte dos alunos da
escola
necessita
de
transporte público, o ônibus,
para vir à escola e voltar para
casa. Disponibilizamos aqui
os horários das linhas que
passam pela Vila Anastácio.
É importante lembrar que os
horários a seguir são dos
ônibus que saem dos pontos
de origem. Eles podem
demorar, em média, de 5 a
20 minutos para passar no
ponto. Fique atento!

Manhã/ Tarde:
8050/31 Morro Doce: 6h00 6h18/ 15h31 - 15h58 16:17h.
8047/10 Jaraguá: 5h50 5h58 - 6h06 - 6h14/ 15h40
15h50 (a cada 10 minutos).
8043/10 Nova Esperança:
5h30 - 5h50 - 6h15/ 15h38 16h07.
8001/10 Vila Piauí: 5h51 6h04 - 6h17 - 6h30/ 15h57 16h20 - 16h42.
8002/10 Terminal Pirituba:
5h15 - 5h40 - 6h00 - (a cada
20 minutos)/ 15h55 - 16h20.
053 Parque Imperial: 5h40 5h50 - 6h00 (a cada 10
minutos)/ 15h41 - 15h53 16h05 - 16h17.
229 Jardim Bonança: 5h13 5h28 - 5h43 - 5h58/ 16h02 16h47.

Clubes Juvenis e Disciplinas
Eletivas

https://goo.gl/P1RAsq

Luan Gabriel 7A

Linhas e horários
dos ônibus

Líderes de clube

SEÇÃO 4 – Sobre os veteranos

Sexta-feira temática

https://goo.gl/wnKR5B

"A sexta-feira temática" é um
projeto
realizado
pelos
alunos do 9º A e B, com a
intenção de se despedir da
escola deixando uma marca.
Todas as sextas-feiras, os
alunos vêm vestidos

Facebook da Escola.

e caracterizados como as
Tribos
Urbanas,
personagens, entre outros.
Este projeto foi desenvolvido
com a finalidade de trabalhar
o
protagonismo,
entretenimento, socialização
e motivação para os demais
alunos.
Esperamos
que
essas atitudes ajudem em
nossa convivência e deixem
boas recordações para os
formandos dos próximos
anos.
Ingrid Nunes 9B

Acampadentro
Entre os dias 14 e 15 de
novembro, realizaremos, na
escola, o Acampadentro.
Será um evento direcionado
aos futuros formandos dos
9°anos. Os alunos passarão
a noite de terça-feira até a
manhã da quarta-feira na
escola, realizando uma série
de atividades diferenciadas,
escolhidas e coordenadas
por alunos e professores. As
atividades
serão
as
seguintes:

- Sala de vídeo games;
- Sala de jogos de tabuleiro;
- Sala de Filmes;
- Sala da balada;
- Caça ao tesouro e outras
atividades surpresa.
E mais: teremos Pizza!
Na manhã do dia 15, será
servido um super café da
manhã,
feito
com
a
colaboração das famílias dos
alunos.
A gestão da escola e os
professores participarão da
realização do evento. Os pais
e/ou responsáveis também
poderão fazer parte dessa
iniciativa, que representa um
momento importante para os
alunos.
Karina
Helena
Cristianismo 9B

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

/associacaoparceirosdaeducacao

Silva
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SEÇÃO 5 – Aconteceu no Reinaldo

No dia 11/10/2017, véspera
do dia das crianças, ocorreu
um dia muito legal na escola.
No café da manhã, além da
tradicional
merenda,
foi
oferecido
aos
alunos
cachorro-quente e, após o
almoço,
todos
alunos
assistiram ao show de
talentos.
Tivemos
apresentações de dança,
canto,
ginástica
rítmica.
Depois
de
tudo
isso,
aconteceram gincanas e
estações com jogos de
tabuleiro, queimada, xadrez,
circuito, jogos de computador
e diversas outras atividades.
Foi tudo muito divertido!
Em todos os intervalos

tivemos música ambiente
para descontrair e animar
todo mundo.
Ouvimos o
depoimento de alguns alunos
sobre a comemoração e
pudemos perceber que todos
gostaram da experiência.
"Eu achei que foi um evento
muito legal, porque foi algo
diferente para a escola onde
os alunos puderam se
divertir". Anna Júlia, 9A
"Gostei de ficar na queimada
e gostei do dia, mas durou
pouco". Maria Paula, 7C
"Achei o dia legal, fiquei no
Fanzine e gostei de ter ficado
lá, mas achei muito pouco".
Therezinha, 6B

https://goo.gl/ks7Pt1

Comemoração do
Dia das Crianças

Página do Facebook da Escola.
"O dia foi legal. Teve
gincanas.
Fiquei
na
queimada e na sala de
computação. Gostei de ter
ficado na queimada". Thiago,
6A

Com o término do dia, foi
distribuído sorvete com bolo
para todos.

Thallys, Gi Amorim, Mota e
Roberta 8B

SEÇÃO 6 – Curiosidades e diversão

Nosso mascote: o motivo da escolha e
curiosidades sobre ele
O
Flamboyant,
também
conhecido como flor do
paraíso e pau rosa, é
considerado uma das árvores
mais bonitas do mundo, com
suas
flores
de
colorido
intenso. Seu tronco é forte,
chegando a alcançar cerca de
12 metros de altura. Sua copa,
em forma

de guarda-chuva, é bem
grande, e pode ser mais larga
do que alta. Ela é nativa da
ilha de Madagascar e se
espalhou pela zona tropical da
África continental. Por causa
de sua beleza, foi levada a
outros continentes, chegando
ao Brasil no final

do século XIX.
"Pensei na árvore lendo o
jornal como se ela fizesse
parte dos acontecimentos, é
difícil imaginar a escola sem
ela". (Lidiany Cordeiro Lam,
9B, criadora do mascote). Seu
nome científico é "Delonix
regia" e pertence à família das

leguminosas (Fabaceae).
Um fato curioso sobre ela é
que suas raízes são tão fortes
que
acabam
estragando
calçadas, canos de água e
esgotos. Por esse motivo,
nosso
mascote
está
condenado e em breve não
estará mais conosco.
Lidiany Cordeiro Lam e
Alyne Danielle 9B

King-Kong

Pedro V ilela 6A
EXPEDIENTE Av. Emb. Macedo Soares, 10935. V ila Anastácio, São Paulo-SP , 05094-000.

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação

COLABORADORES Daniela e V iviane; Luciana e Camile 8A, Gi Matos 8B, V i Vieira 8C.

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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