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As crianças e o
celular
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Professor Adilson

São Paulo - SP

Armários
novos

Amizade

"Agora temos armários novos!"
Entenda a importância deles e
como mantê-los.

Valorizar a amizade é algo
precioso. Veja uma receita
diferente que pode te ajudar
nisso.

Giovana M. 6º A

Maria Eduarda, 6º D
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Professor Adilson
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Participe!
Vem aí o VI Festival de Cinema
da Diretoria Regional de Ensino
Centro Oeste.

foto da internet

Secretaria de educação SP

Atualmente viver sem celular é algo quase inconcebível,
precisamos entender que este aparelho pode ser amigo ou
inimigo dos estudantes quando se pensa no processo de ensino e
aprendizagem.

Editorial - Clube
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Inauguração
da quadra

Homenagem

Evento de reabertura da quadra
homenageou a coordenadora
Maria Emília Alves da Silva.

No dia internacional das mulheres
a Secretaria de Educação abriu
espaço para a Professora Kátia
compartilhar suas vivências.

Aghata, Juliana e Larissa

Estela G. 8º D
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Vivemos em uma era
tecnologicamente
avançada. O acesso a esse
mundo
inovador
que
incorpora
aplicativos
e
celulares atrai demais os
jovens. Eles estão sendo
expostos a esse universo
cada vez mais cedo. As
interações dos alunos com
a tecnologia através do
celular é algo que pode ser
enriquecedor
para
o
desenvolvimento intelectual
e social, se utilizado de
forma
responsável.
O
celular pode proporcionar às
crianças
melhor
aproveitamento
dos
estudos, estímulo a leitura,

informações mais precisas
e imediatas. Contudo, há de
se debater as formas de
introdução
das
novas
tecnologias com celulares
em sala de aula. Este tema
vem sendo tratado com
restrição na maior parte das
escolas, e prevalece a
dúvida sobre como fazer
com que os dispositivos
móveis deixem de ser vilões
para se tornarem aliados do
ensino.
Segundo
o
neuropsicólogo
Álvaro
Bilbao, se as crianças
utilizarem os celulares sem
nenhum controle, ficarão
totalmente presos a esse
aparelho e isso pode tornar
se um problema para elas.

A impaciência, menor
autocontrole e desatenção
são sintomas a serem
investigados. A introdução
dos aparelhos deve ser
controlada e orientada pelos
professores, pois ao integrar
as novas mídias às aulas é
preciso saber dosar e
direcionar
o
uso
de
celulares.
Portanto,
é
necessário o monitoramento
dos estudantes em relação
ao uso desses aparelhos e
outros
eletrônicos,
respeitando os combinados
da escola.

retirada da internet

As crianças e celular
Amigo ou inimigo?

Pais e professores devem
auxiliar os alunos no controle
do tempo que passam diante
das telas.

Mariana Alves 9A

SEÇÃO 2 – Cultura

Participe!

Meditação

Vem aí o VI Festival de Cinema da Diretoria Regional de
Ensino Centro Oeste.
Pensando no uso do celular como ferramenta que pode auxiliar
o processo de ensino e aprendizagem, a diretoria de ensino
convida a todos os alunos e professores para participar do
festival de cinema. Ele tem como tema “A educação como
porta para o sucesso", alunos de diversas escolas da rede
pública criarão roteiros e gravarão Curtas de forma autônoma.

Professor Giba

CiNEMA
Chamamos de cinema à tecnologia que reproduz fotos de
forma rápida e sucessiva criando a chamada "ilusão de
movimento".

Projeto
iniciado
pelo professor de
língua portuguesa,
dedicado a prática de
meditação para crianças
objetiva a redução da
ansiedade e promove o
relaxamento entre os alunos.
Esse
trabalho
que
o
professor Adilson Camilo
desenvolve
há
aproximadamente 8 meses
pelo "Projeto Meditar para
Concentrar-se", faz parte de
uma ação de boas práticas
dentro da escola. "Com cerca
de 5 a 10 minutos de

Editorial - Clube do jornal
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concentração
na
respiração
e
meditação guiada,
os
alunos
ﬁcam
mais
tranquilos e afetuosos". A
constatação é do próprio
professor que ministra a
prática. A técnica também já
é
de
uso
de
outros
professores da escola, como
a professora Odete Artioli e
Regina Célia que estão
levando esta experiência em
outras turmas, buscando
promover a concentração, a
memória
e
reduzir
a
ansiedade.

Editorial - Clube do jornal
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SEÇÃO 3 – Rotina

Os
alunos
mergulharam de cabeça
nessa
empreitada
e
colaboraram com o valor
simbólico de R$20,00 para
a manutenção dos novos
armários individuais. Eles
precisam ter em mente que
é necessário um cuidado
especial para manter e
conservar esta aquisição.
Vale lembrar que o uso dos
armários só é permitido
durante a entrada, nos
intervalos e no horário do
almoço.
"E
não
se
esqueçam de guardar bem
as chaves!"

Valorize, cuide e mantenha suas amizades.
Receita
Ingredientes:
10 xícaras de lealdade.
5 copos de companheirismo.
15 colheres de carinho.
10 gotas de amor.
Rolezinhos a gosto.
Modo de preparo:
Pegue um caldeirão, em seguida coloque todos os
ingredientes e misture tudo muito bem. Despeje em uma
jarra transparente e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva
em copos adocicados a todos os seus amados amigos e
amigas. Gelo a vontade.
Maria Eduarda Montezano Lima, 8º D

Giovana M. 6º A

Amizade

imagens da internet

Alunos do Max
Os armários na escola são
bem úteis para os alunos.
“Eles nos auxiliam muito em
nosso cotidiano, pois não
temos que carregar tanto
peso
e
podemos
nos
organizar melhor”, dizem os
alunos. A gestão junto a
APM se
articulou para
implementar novos armários,
aﬁnal a escola é de ensino
integral e os alunos utilizam
diversos materiais escolares.

Como manter uma amizade

Imagens da internet

Professor Adilson

Armários dos
alunos

Amizade

SEÇÃO 4 – Notícias do Brasil e do mundo

Valores - Educação

Imagens da internet

Ao contrário do que dizem,
não estamos vivendo em
uma época de perda de
valores. Os valores estão ao
nosso
dispor,
o
que
precisamos fazer é vivenciálos, pois eles só têm sentido

valores

quando fazemos uso em
nossas relações e vida
cotidiana.
Eles
são
atualizados com o passar
dos tempos, conforme as
culturas e os povos, mas não
perdem sua essência. A
idade juvenil é o período dos
questionamentos,
das
contradições
e
da
construção da personalidade
e identidade da pessoa como
um
todo.
Por
isso,
a educação a partir de
valores torna-se

Futuro
fundamental nessa fase da
vida. Os jovens necessitam
de algo que lhes dê sentido,
utilidade e ação. Se eles se
envolvem em atividades nas
quais possam colocar em
prática os valores que
aprendem, se desenvolverão
como seres humanos de
forma plena. Por isso, é
preciso desenvolver projetos
paralelos às aulas. O mundo
necessita de referências e
bons modelos .

É importante estimular o
protagonismo,
desde
a
infância até a juventude. Os
jovens precisam ter voz e
saber
utilizála,
sendo
cidadãos e responsáveis pelo
mundo como um todo. O
homem
precisa
ter
consciência da sua liberdade,
seus direitos e deveres e da
responsabilidade
pelos
outros. Quanto mais jovens
protagonistas
tivermos,
menos exploração, violência
e corrupção teremos. Líder
protagonista é sinônimo de
nação de valores.

Professores Adilson e
Irenita
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SEÇÃO 5 - Aconteceu no Max

No dia primeiro de março
aconteceu a cerimônia de
reinauguração da quadra da
nossa
escola,
Carlos
Maximiliano. Essa atividade
contou com a participação de
toda comunidade escolar
trazendo
diversas
apresentações para marcar o
evento junto ao público
presente. O professor Vanildo
de educação física nos falou
suas impressões sobre o
evento, “O ginásio ﬁcou
maravilhoso! Espero que os
alunos saibam conservá-lo”
ele ainda acrescenta que
pelo fato da quadra estar há
muito
tempo
sem
manutenção

e por ser um espaço que
os alunos gostam muito de
frequentar, a reforma era
extremamente importante.
Como homenagem à
coordenadora
geral
da
escola,
a
quadra
foi
nomeada
Maria
Emilía
Alves da Silva Barbosa.
Reconhecemos o seu amor
e dedicação nos serviços
prestados há tantos anos,
seja como professora ou
coordenadora.
A própria Maria Emília
nos falou um pouco sobre
esse evento:

Professor Adilson

Reinauguração da
quadra

Coordenadora Maria Emília
Alunos: Como a senhora se
sentiu
ao
ser
homenageada?
Maria Emília: Fiquei muito
emocionada e não esperava
essa surpresa prestes a
minha aposentadoria.

Acho que era o que faltava
para completar o meu ciclo
de permanência no Max.

Agatha, Juliana e Larissa

SEÇÃO 6 – Dia internacional da Mulher

Secretaria de educação homenageia
professora Kátia Giovana
A educadora de língua
Portuguesa e Protagonismo
juvenil do Max, prof. Katia foi
homenageada com um vídeo
no site da secretaria da
Educação, sobre sua história
de vida.

No dia oito de março, dia
internacional da mulher, a
Secretaria da
Educação
postou um vídeo sobre a
história de superação da
professora . Onde não só
mostra seu depoimento

mas também cita o livro que
ela mesma escreveu sobre
sua história de vida: "Manual
da vitória da Doméstica". Kátia
graduou-se em Letras pela
Universidade de São Paulo e
é Mestre em Literatura.

O material intitulado "De
empregada
doméstica
a
mestre em língua portuguesa"
está disponível no youtube.

Estela G. 8º D

FILOSOFANDO

.
EXPEDIENTE Janeiro à março
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