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E.E.Conselheiro Antônio Prado

Nossa calçada
pede...SOCORRO!!!

Dirceu Dias

Os alunos da Escola Conselheiro Antonio Prado
reclamam do mau cheiro e sujeira da calçada.
Precisamos da colaboração da nossa comunidade e do
nosso município para nos ajudar a solucionar este
problema.

Turma 3º ano B

Jean Carlo Salvino

Rita Weigand

Diva de Oliveira
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ALUNOS DO CONSELHEIRO
PEDEM AJUDA!

INAUGURAÇÃO DA SALA
DE INFORMÁTICA

JC, MASCOTE DO JORNAL,
É UM SUCESSO!

A calçada da escola tem se tornado
depósito de lixo e banheiro público.
É necessário mudar esse cenário!

Foram
instalados
novos
computadores que vão atender
aproximadamente os 800 alunos
matriculados na escola.

Quando o projeto do Jornal foi
apresentado à escola, os alunos se
mobilizaram para escolha do nome
e para a criação de um mascote.

Turma 3º ano B

Turmas dos 5º anos
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Redatores do Jornal
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Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
@parceirosdaeducacao

/associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 1 – UTILIDADE PÚBLICA

Os alunos do 3º ano B,
resolveram fazer um apelo à
comunidade e ao município
da cidade de São Paulo,
para que possamos resolver
os problemas de mau cheiro
e sujeira na calçada.
A calçada tornou-se um
banheiro público ao ar livre,
pois encontramos dejetos
ﬁsiológicos todos os dias.
De
acordo
com
os
professores, inspetores e
outros funcionários da escola
o mau cheiro está cada vez
pior e quando a temperatura
climática aumenta ﬁca mais
intenso.
O corpo docente dessa
instituição e os alunos
sentem

preocupação
com
os
mosquitos que são atraídos
por essa sujeira gerando um
mau cheiro insuportável e
trazendo riscos graves de
contaminação à saúde das
crianças da escola, aos
pacientes do posto de saúde,
do pronto socorro ao lado e
aos pedestres que passam
no local.
" Pais e alunos que
aguardam a abertura do
portão nos horários de
entrada e saída ﬁcam
sujeitos a respirar esse
cheiro horroroso, correndo
risco de adquirir alergias ou
graves doenças."Comenta a
prof. Silvana que mediou
esta matéria.

Dirceu Dias

A SUJEIRA TOMOU CONTA DA
CALÇADA DA ESCOLA

Impossível respirar!!!
Por isso os alunos decidiram
fazer um apelo para que todos
possam ajudar de maneira
efetiva numa solução para este
problema. E fazem uma
pergunta:
"E agora? Quem poderá nos
defender dessa sujeira ?"

O Chapolin Colorado? Algum
super-heroi, mágico ou órgão
municipal competente?
Esperamos
sugestões
e
respostas para a solução deste
problema.

Turma: 3ºano B

SEÇÃO 2 – DICAS DE SAÚDE/ DEPOIMENTO

HIDRATE-SE E TENHA UMA
VIDA MAIS SAUDÁVEL
Beber
água
é
extremamente
importante! A água
compõe cerca de 70% do corpo
e é responsável por regular a
temperatura do organismo,
transportar
nutrientes,
eliminação de impurezas, entre
muitas
outras
funções
importantes. A falta dela ou
desidratação
pode
comprometer o desempenho
do atleta, causando sintomas
indesejáveis, como fadiga,
tontura, dor de cabeça e perda
de equilíbrio. Vale lembrar que
quando sentimos sede, este é
um alarme atrasado do corpo,
ou seja, está avisando que o
organismo está desidratando.

Dicas de como se
hidratar:
- Antes do exercício:
fazer uma ingestão adequada
de água 24 horas antes da
realização da prova ou do
exercício, consumir 500 ml de
água ou isotônico 2 horas antes
do exercício.
- Durante o exercício: se
possível a cada 20min ingerir
água ou isotônico.
- Após o exercício: hidratar com
alguma bebida isotônica, fazer
uma
refeição
rica
em
carboidratos.
Não beba água somente
quando estiver com sede.
Hidratados? Então, vamos pra
aula de Educação Física!

Prof. João Alexandre

Prof. Thays Fernandes
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DEPOIMENTO
Meu nome é Pablo e fui sorteado pela escola Conselheiro Antônio
Prado para ir ao teatro J. Safra no dia 25 de fevereiro com a
minha família. A apresentação musical, chamada Revoada, teve
como tema principal os diferentes tipos de passarinhos e está
inspirada nas poesias de Manoel de Barros.
Interessei-me pelos instrumentos já que faço aula de música.
Tinha bateria, violão, saxofone e vários instrumentos de
percussão. Todos nós gostamos muito!
"Prezo insetos mais que aviões,
Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim esse atraso de nascença.
Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo."
(Manoel de Barros)
Pablo Silva Bianchi, 4º ano A

Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
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SEÇÃO 3 – ACONTECEU NO CONSELHEIRO

alunos do Conselheiro

comemoram a nova sala de
informática que foi inaugurada
no dia 20 de fevereiro.
Foram instalados novos
computadores que vão atender
aproximadamente os 800
alunos matriculados na escola.
O benefício faz parte de uma
parceria entre os Parceiros da
Educação, a Empresa Razac
Trading e Itaú Social que
apoiam o projeto de inclusão
digital na educação.

informática na escola é uma
conquista

que

permitirá

a

prática de muitas atividades
pedagógicas.

Que

todos

possam desfrutar dessa vitória
com alegria e responsabilidade
Profª Patricia Villar

Rita Weigand

Os

A implantação da sala de

INAUGURAÇÃO

ASSEMBLEIAS ESCOLARES
As

assembleias

escolares

podem ser um caminho para
resolução de problemas.
Esse projeto promove a
participação dos alunos nas
decisões da escola e busca
estabelecer acordos de forma
democrática.
No dia 16/03 ( sexta-feira) toda
escola participou de rodas de
conversa e reflexões sobre as
atribuições
de
um
representante.
Cada
sala
elegeu
seu
representante que a partir de
agora será a voz de sua turma.

Que a escola possa colher bons
frutos a partir dessas ações de
conscientização.
O compromisso de um é para o
bem de todos!

Turmas dos 2º anos

Rodas de conversa

Dirceu Dias

CONQUISTA: INAUGURAÇÃO
DA SALA DE INFORMÁTICA

Eventos e notas
Herois

da

Água

-

Jogo

desenvolvido pelos voluntários
da Porto Seguro todas as
terças-feiras
com
nossos
alunos ampliando as etapas do
Projeto Água realizado na
Escola.

Projeto Viver - Realizado às
quartas-feiras com nossos
alunos dos 3ºs e 4ºs anos, a fim
de conscientizar as crianças a
fazerem boas escolhas na vida:
amizades,fortalecimento
de
vínculo familiar, etc.

PROERD - Às segundas-feiras
acontece aula de Prevenção e
Combate às Drogas com os
alunos dos 5ºs anos com o
Policial Alírio Batista.

Matrículas Abertas - Alunos do
Conselheiro
que
tiverem
interesse em participar dos
Cusos Gratuitos da Casa da
Solidariedade contatar: fone
3331-3282.

Diva de Oliveira
SEÇÃO 4 – CULTURAL/ SALA DE LEITURA

A sala de leitura está de " cara nova"!

Sala de leitura

Ler é bom!
Nós alunos do 4º ano A,
convidamos
vocês
a
experimentarem.
Vale a pena ler de novo !

associacaoparceirosdaeducacao

* Para dizer uma sílaba, usamos
72 músculos. Num dia, falamos
cerca de 4.300 palavras;
* Em média, caminhamos 317
quilômetros por ano;
* Cada olho tem 200 cílios. Eles
duram até 5 meses e depois
caem;
* Num dia quente, o corpo perde
mais de 4 litros de água entre
suor e xixi.
Turma, 5º ano B

ALUNOS DO 4º A

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

@parceirosdaeducacao

Patricia Villar

A
leitura
ajuda
no
conhecimento, aprendizado e
através dela podemos dar
asas a imaginação...
Lendo podemos conhecer
vários
lugares,
autores,
línguas e culturas.
A sala de leitura da escola
está de " cara" nova.
Ganhou uma gibiteca, tapete,
quadro
para
indicação
literária, mais livros , além de
estar muito organizada.

Por isso, devemos deixá-la
arrumada,
limpa,
bem
cuidada e manter silêncio.
Que tal mergulhar no mundo
maravilhoso da leitura?
Certamente
será
uma
experiência incrível!

Patricia Villar

Como é bom ler!

VOCÊ SABIA?

Jornal do Conselheiro| Edição 02 | 3

SEÇÃO 5 - CURIOSIDADES

Quando o projeto do Jornal foi
apresentado à escola, os
alunos se mobilizaram para
escolha do nome e para a
criação de um mascote.
Muitas ideias e desenhos
interessantes surgiram. Dentre
eles, destacou-se a criação feita
pelo aluno Jean Carlo Salvino
do 5º ano, já conhecido por sua
habilidade em desenhar.
Quando a primeira edição do
jornal chegou às mãos dos
leitores,
muitos
ficaram
extasiados com o resultado do
desenho, principalmente o
criador que ficou orgulhoso de
sua arte.

Alguns disseram que o JC é
uma mistura de Bob esponja
com menino pronto para ir a
escola, outros que parece um
livro com uniforme escolar.
Enfim, seja qual for a
interpretação dada, todos se
identificaram com o mascote e
ele é um sucesso entre as
crianças.
O artista , Jean Carlo Salvino,
criador do mascote , foi para
outro colégio, mas deixou sua
marca no jornal e na escola.
Com certeza, muitos talentos
estão entre nós e esperamos
que sejam revelados!

Rita Weigand

JC, MASCOTE DO JORNAL, É
UM SUCESSO!

JC, O mascote do jornal
Se você tem algum talento e
gostaria de compartilhar
com os colegas da escola,
escreva para a redação do
jornal através do email:
jornaldoconselheiro@gmail.com

Seu relato poderá ser
selecionado pelos redatores
e estar na próxima edição do
jornal.
Já pensou que legal?
Participe!!!
Redatores do Jornal

SEÇÃO 6 – ENTREVISTA

Quando foi que percebeu que
poderia ser um policial?

Quando minha irmã que é
policial chegou em casa
fardada. Eu tinha muito
orgulho e resolvi ser policial.

Como foi que entrou para a
corporação?

Eu prestei uma prova que
tinham várias fases e passei
em todas elas.O PROERD
entrou no meu coração há
oito anos, adoro ensinar e
educar .

O PROERD
funciona nas
escolas e colégios para alunos
do infantil, 5º anos e 7ºanos.
As crianças gostam bastante
nunca mais esquecem.
Acredita que os pais estão
mais preocupados com a
questão das drogas?
Estão
sim,
mas
ainda
podemos melhorar ainda
mais essa participação.Os
pais ou responsáveis devem
falar com seus filhos, sobre as
leis, regras, deveres e orientálos.
O PROERD trabalha com a
Educação, o que é mais
importante,
educar
ou
reprimir?

Breve relato : Policial Alírio Batista
Nasceu em São Paulo, trabalhou em vários lugares antes de ser
policial, fez faculdade de Fisioterapia, pós-graduado pela USP.

Educar sempre, educar é
diferente de reprimir.
Educar
ensina,
reprimir
castiga.
O
ensino
com
amor
transforma, a repressão gera
violência.
Qual a sua orientação para
quem ensina as crianças, seja
família ou escola?
Eduque sem preconceitos,
sem discriminação e que haja
amor e carinho, pois, as
crianças
levarão
esses
ensinamentos para o resto da
vida.
Parafraseando Pitágoras:
“Eduque os meninos, e não
será preciso castigar os
homens”.

EXPEDIENTE Redatores do jornal: Patricia Villar, Guylherme dos Santos Gonçalves, Jéssica
Pereira de Lima, John Alvaro Lopez Soto, Manuella Villar
COLABORADORES Dirceu Dias, Diva de Oliveira, Rita Weigand, Viviane Natário, Silvana
Alves, Thays Fernandes, Jean Carlo Salvino,Luisa Curiel, Jaqueline Câmara
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ESSA MATÉRIA FOI REALIZADA
PELA PROFESSORA LUÍSA
CURIEL E SEUS ALUNOS DO
5º C.
Como você gostaria de ser
reconhecido pelos alunos?

Ser reconhecido como herói
deles é um grande orgulho e
uma
enorme
satisfação.
Sustentarei com orgulho essa
minha nobre missão!

crédito: Luisa Curiel

Entrevista com
amigo do Proerd

PROERD
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