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E E Prof. Teotônio Alves Pereira

RUMO À PAULISTA
O desejo em colaborar na transformação de nossa sociedade é o que
motivou esse grupo de alunos da EE Teotônio Alves Pereira, na busca
de respostas para questões tão complexas e polêmicas, como o
preconceito e a discriminação.
Determinação e persistência não faltaram durante as abordagens e
entrevistas com as pessoas que transitam, diariamente, na principal
avenida de São Paulo. Importante palco das grandes manifestações e
protestos que acontecem nesta cidade.

Av. Paulista

Estéphane Pereira - 2ºA

Prof Cleide Mendes

Bianca Dias

Bianca Dias

Bianca Dias

PÁG.02

ESCOLA E PAIS

EVENTOS

LEITURA

Momentos especiais que
unem pais e escola com um
único objetivo: a formação
dos alunos. Em um ambiente
descontraído,
os
pais
receberam
informações
importantes sobre o Projeto
de Vida de seus filhos.

Viva o Protagonismo Juvenil
dos alunos da EETAP. É tudo
que precisamos galera.
Vocês dão um show na
organização dos eventos que
a escola promove.
Obrigado professores pelas
valorosas orientações.

Nosso Cantinho da Leitura,
também, recebe com muito
carinho as apresentações
literárias de nossos alunos.
Nesse dia, houve a leitura de
textos, poesias e as histórias
narradas pelos alunos 6º ano.

"A Arte invade a nossa
escola". Foi a mensagem
deixada pela aluna Maria
Helena - 2º B em sua
entrevista. Descontraída e
bem informada, a aluna fala
sobre arte e seu reflexo na
sociedade atual.

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

ENTREVISTA

SEÇÃO 1 – RUMO À PAULISTA

Vão do Masp

Os alunos do 2º ano do Ensino
Médio da E.E Profº Teotônio
Alves Pereira, no dia 06 de
outubro
de
2017,
acompanhados
pelos
professores
de
Língua
Portuguesa e de Geografia,
realizaram
uma
atividade
interdisciplinar.

A proposta
foi um grande
desafio para todos, pois tinha
como
objetivo
entrevistar
pessoas na Avenida Paulista.
As perguntas, assim como o
roteiro da entrevista, foram
elaboradas em sala de aula
sobre
temas polêmicos e,
ainda,
presentes em nossa
sociedade:
Discriminação e
Preconceito.
O dia foi repleto de aprendizado
e de novos conhecimentos, pois
todos conseguiram vivenciar as
experiências de abordar e
entrevistar diferentes pessoas,
com opiniões tão divergentes
em relação ao assunto.

Esse desafio, além de colaborar
na superação da timidez,
mostrou, também, que na vida é
preciso aprender a lidar com as
dificuldades e que administrar
os "nãos", assim como, a
indisponibilidade das pessoas,
são situações
que estarão
presentes em vários momentos
de nossas vidas.
Conforme as respostas dos
entrevistados, percebe-se que
algumas
pessoas,
ainda
possuem
um
pensamento
bastante
preconceituoso
e
fechado.
A controvérsia está em não
reconhecer que o preconceito
existe.

Prof Cleide

Prof Cleide

RUMO À PAULISTA - Preconceito e
discriminação: nota zero

Vão do Masp

E, como consequência, a
discriminação
atuará
na
exclusão de direitos, diante de
uma sociedade que afirma ser
igualitária perante à Lei.
Estéphane Pereira - 2ºA

SEÇÃO 2 – ESCOLA E PAIS

PRIMAVERA E O MELHOR
DA ESTAÇÃO
Comunidade, alunos e professores brindaram a chegada da nova
estação com atividades culturais e muita diversão, entre elas,
brinquedos infláveis instalados na quadra, karaokê, zumba e
desfile para escolha do Rei e Rainha da Primavera. A Banda
"Drawn Castles", que participa, também, do Concurso de Música
Vozes pela Igualdade de Gêneros, Projeto da SEE, animou a
festa. Arrasaram!
Contamos, ainda, com a colaboração de pais e professores nas
barraquinhas de pipoca, doces e sorvetes.
Professores da disciplina de PV organizaram uma palestra de
esclarecimentos sobre o Projeto de Vida dos alunos. No desfile,
as duplas de alunos representaram suas respectivas salas. O
concurso teve como vencedoras as alunas Sarah Fernandes, do
9º ano, e Ana Laura Perez, do 2º ano do EM. "Foi um sucesso, foi
incrível", disse a mãe de um aluno. No encerramento, houve o
sorteio de uma cesta de chocolates, oferecida pela eletiva
“Loucos Pelo Teo”. Essa festa priorizou o protagonismo do aluno,
a integração e a valorização de todos no ambiente escolar.
Matheus e Laysla - 7ºA Samuel e Alexandre 2º A

A FESTA DE HALLOWEEN
TAMBÉM É NOSSA
O evento mostrou o
empenho dos alunos
na organização e
realização das atividades, onde
eles demonstraram todas as
suas potencialidades, sempre
coordenados pelos professores
e apoiados pela
Equipe
Gestora.
A festa foi marcada pela
decoração,
fantasias
e
maquiagens sinistras, que
representaram, muito bem, a
maneira divertida de se
comemorar o Dia das Bruxas.
O bom humor e as bricadeiras
das personagens e suas
máscaras,
simplesmente,
horríveis, porém criativas,
animaram o evento.

Foi um momento de
integração
muito
esperado por todos e
que agitou a escola. Os alunos
promoveram
apresentações
musicais, desfile de fantasias
com bruxas, fantasmas e
alguns
monstrinhos.
Em
seguida, todos caíram na dança
e curtiram a balada dos
horrores.
Houve, também, a distribuição
de doces e brindes.
Mesmo não fazendo parte de
nosso folclore, o Halloween é
uma manifestação presente e
muito
apreciada
pelos
adolescentes, que já pensam
nas produções para o próximo
ano.

Ana Laura Perez - 2ºA
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SEÇÃO 3 – EVENTOS

Apresentação
No dia 27 de outubro de 2017,
houve uma apresentação de
dança no Teatro do CEU
Meninos.O evento contou com
a participação de muitas
escolas da D.E. Centro Sul. A
professora de Ed. Física
coordenou as atividades em
nossa escola e o aluno Wesley,
presidente do Clube Juvenil de
Dança, criou

as coreografias e treinou o
grupo no horário de clube.
O tema escolhido este ano
estava relacionado a "filmes da
minha vida", assim os alunos
conseguiram demonstrar a
história de cada filme através
da dança. A escola aderiu ao
evento com o objetivo de
colaborar com o Projeto de
Vida de alguns alunos, pois
envolvia
diferentes
seguimentos além da dança:
criação
e
produção
de
figurinos, desenhos, cenografia
e maquiagem.
O evento promoveu atividades
socioeducativas e a integração

CAMPEONATOS DE FUTSAL E BASQUETE
A HORA E VEZ DE FORMAR CAMPEÕES
Os campeonatos têm como
objetivo preparar as equipes
para participar da Olimpíada
Escolar, que envolve escolas da
D.E. Centro Sul.
O aluno que treina para o
campeonato de basquete, pode
até seguir carreira.
Em 2017, a escola aderiu ao
Projeto do Instituto Superação,
com apoio dos Parceiros da
Educação, promovendo os
treinos de basquete, que
acontecem duas vezes na
semana.
O
treinamento
desportivo prepara o aluno na
modalidade
escolhida,
motivando-o, também, a elevar
o seu rendimento escolar.

Sara, Ana, Samuel e
Alexandre - 2ºA

A prática desportiva exige
comprometimento e disciplina
do atleta, de forma abrangente
e
inclusiva,
dando
a
oportunidade de conhecer seus
limites e de adquirir valores,
autonomia
e
responsabilidades.

Willian Xavier - 3ºA

Prof Cristina

Wesley

Festival de Dança no CEU
Meninos

Olimpíada

SEÇÃO 4 – LEITURA

Cantinho da Leitura: venha, é todo seu

Bianca Dias

A Sala de Leitura Monteiro
Lobato conta com um acervo
de mais de 4.700 livros e de
700 títulos paradidáticos à
disposição de nossos alunos.
Possui também a gibiteca
com mais de 400 exemplares.
Estamos sempre recebendo
doações de professores,
alunos e da comunidade.
Promovemos atividades com
alunos protagonistas, que
colaboram nos registros de
retirada e devolução dos
livros,
na
organização,

Jogral

Desenvolvemos os Projetos
de Leitura, Contação de
Histórias e Superação Jovem,
este último com o apoio do
Instituto Ayrton Senna, com o
objetivo de incentivar a leitura
por fruição para toda a
comunidade escolar.
O Desafio da leitura é mais
uma ação proposta para
incentivar a retirada de livros.
Teve início em agosto/2017, e
as salas competiam para ver
quem lia mais. Neste primeiro
momento, o 7º ano C foi a
sala premiada e pode
participar
de
uma
confraternização organizada
pela
professora
Perci,
responsável pela
Sala de
Leitura

Os livros mais retirados:

♦ Saga crepúsculo.
♦ Harry Potter (todos).
♦ Diário de Vampiro
♦ A culpa é das Estrelas
♦ O menino do pijama
listrado
♦ O Pequeno Príncipe
♦ Um girassol na Janela
♦ Instrumentos Mortais
♦ Jogos vorazes
♦ Fazendo meu filme (todos)

Os alunos do fundamental,
Pedro, Allan, Beatriz, Natália,
Rayssa e Danielle, também
indicaram os livros que já
leram: A Culpa é das Estrela;
Rainha de Copas; Lugar
Nenhum. As sagas: Os
Imortais, Os instrumentos

Simon Vs. A Agenda Homo
Sapiens - Becky Albertalli
Indicado
por:
Danielle
Gonçalves
Extraordinário - R. J. Palacio
Indicado por: Isabelli Freitas
Crave A Marca - Roth, Veronica
Indicado por: Ana Vitória
A Cidade do Sol - Hosseini,
Khaled
Indicado por: Ana Vitória
A Última Música - Nicholas
Sparks
Indicado
por:
Estéphane
Pereira
Alunos Ensino Médio

Willian - 7ºC, Gabriel - 8º B
Pedro - 7º D
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SEÇÃO 5 – DESTAQUES

Na seção de Astronomia, o
destaque foi para o Sistema
Solar e a Terra.
Depois de tanto aprendizado...
chegou o momento de explorar
o espaço e conhecer tudo que
ele nos oferece.
Esta é uma parada obrigatória
para todas as escolas.
Henrique e Higor -1ºB

Prof. Elvis

Um dia no Museu Catavento
dedicado, inteiramente, às
pesquisas.
Em uma visita monitorada, os
alunos do 1º A e 1º B do Ensino
Médio, acompanhados dos
professores das áreas de
Ciências Exatas e Biológicas
estiveram no Laboratório de
Química e conferiram alguns
experimentos.
Aprenderam sobre o intestino
grosso: sua anatomia e as
funções desse órgão no
processo digestivo. O Sistema
Nervoso central e periférico,
também, foi tema importante.
O Sistema olfativo e como
sentimos os cheiros.

Catavento

DESTAQUES
Prof. Marlene

CATAVENTO: estudo e
diversão juntos

Formandos

FORMATURA - 9º EF e 3º EM
Alunos aguardam ansiosos pela
cerimônia de Colação de Grau
que acontecerá no dia 21 de
dezembro de 2017. Alunos e
familiares serão recepcionados
em um espaço da escola,
cuidadosamente,
preparado
pelos organizadores
para
recebê-los.
Se depender dessa turma, o
evento será um sucesso.

As ELETIVAS do segundo
semestre estão a todo vapor.
A Culminância acontecerá no
dia 09 de dezembro de 2017,
sábado.
Os alunos prometem grandes
surpresas.
SARESP 2017
Motivação e Foco foi uma ação
de sensibilização, elaborada
por uma Coaching, mãe da
aluna Camila, que aconteceu
nos dias 06 e 07 de novembro
de 2017, envolvendo os alunos
do 9º EF e 3º EM, visando
motivá-los para as provas do
SARESP, que aconteceram nos
dias 08 e 09 de novembro.
Ana Carolina - 3ºA

Você já conhecia a
 Pinacoteca?
Eu já ouvi falar, porém nunca
tinha ido. Não sabia que era um
lugar tão incrível.
 O que você observou?
Que existem movimentos de
diferentes épocas com situações
que retratam bem a sociedade
atual.
 Alguma em especial?
Em uma das obras, a questão da
mulher ser menos reconhecida.
Fato que se repete ainda hoje.

O Projeto Conexões Culturais promovido pelos Parceiros da Educação,
envolveu pais e alunos em visitas aos museus AfroBrasil e Pinacoteca,
esta com cobertura da Rede Globo.
Em entrevista ao Jornal EETAP, a aluna Maria Helena fala sobre a sua
ida à Pinacoteca e o que representou esse primeiro contato com a arte.
Pinacoteca

 Representam o quê?
Entendi
que
as
obras
representam uma linguagem
cultural e histórica muito
importante para todos

 De que forma?
Já fizemos leituras de imagens e
obras em várias disciplinas.
Principalmente nas aulas de
Arte.

 Continue
Por isso, estão lá para serem
apreciadas. Cada uma delas tem
sua representação.

 O que isso acrescenta?
Perceber que existe uma ligação
direta entre os conteúdos das
diferentes disciplinas.

 Tudo era desconhecido?
Não. Porque lá existem várias
obras que, em algum momento,
trabalhamos em sala de aula.

 Que conclusão tirou?
Que visita à Pinacoteca,
despertou o desejo de conhecer
outros lugares artísticos e
históricos.

 Muito obrigada.
Eu é que agradeço. Foi um prazer
colaborar com o jornal da nossa
escola.

Prof. Cleide

Viagem
pela Arte

Prof. Cleide

SEÇÃO 6 – ENTREVISTA

Pinacoteca

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação

EXPEDIENTE Danielle Gonçalves Neri - 2ºA | Maria Helena - 2ºB
COLABORADORES Professores e Equipe Gestora
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