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São Paulo - SP

Ferramentas
digitais

Desaﬁos da
Educação

Agradecimento aos alunos do
Projeto Microso , que promoveu
facilidade e otimização durante a
escolha das eletivas em 2018.

Descubra o que é a Educação
Inclusiva e quais desafios ela traz
para a nossa escola no atual ano
letivo.

Julia Fernandes 3ºC
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Clube Juvenil
Guilherme 3ºA

Conheça os clubes que farão a
cabeça dos nossos jovens
durante o ano letivo de 2018.

Débora 2ºC
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Imagens da internet

Graças as parcerias firmadas pela escola, muitos alunos
conseguem dar seus primeiros passos no Projeto de Vida e entrar
para o mundo acadêmico.

Academia
Jovem

Eletivas 2.019

Se interessa por literatura? Gosta
muito de ler? Não desgruda de
um bom livro? Saiba onde você
pode encontrar pessoas como
você.

Os principais desafios de criar e
de
manter
uma
eletiva
funcionando efetivamente bem
por todo semestre.

Júlia Azevedo 2ºC

Nome, Turmas
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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 ACADÊMICA

O clube é um projeto de
aluno para aluno. Tem como
objetivo
exercer
o
protagonismo juvenil e o
conviver
de
cada
um.
Geralmente,
os
alunos
montam um clube na área
desejada, sobre o assunto de
interesse. Se a coordenação
achar que o projeto trará
frutos para a escola, o clube
entra em atividade e os
alunos podem se inscrever
nele.
O
clube
é
realizado
semanalmente, nas duas
últimas aulas de segundafeira, quando os professores
estão em reunião coletiva.

Os
clubes
diferenciados
desse ano são: CHEF'S
CLUB – visa despertar
habilidades
gastronômicas
nos participantes, auxiliar no
projeto de vida e conhecer
mais
sobre
o
mundo
gastronômico. Fazendo com
que isso não seja apenas um
hobby, mas sim um proﬁssão
no futuro, para quem quiser
segui-la.
ESTUD0
EM
COLETIVIDADE –método de
ajuda para que os alunos
estudem
com
menos
diﬁculdades, fazendo com
que
busquem
mais
tenham
informações
e
interesse pelo estudo, pois
estudando em grupo, a busca
do
conhecimento torna-se

fácil
e
interessante.
PASSATEMPO EDUCATIVO
– tem como objetivo mostrar
mais sobre o mundo da
recreação
para os novos
membros,
e
planejar
atividades para a ONG
"Passatempo Educativo" que
atua junto aos jovens e
crianças.
As expectativas para que
todos aprendam se divertindo
são bem altas. Por meio da
diversão e da alegria, buscase despertar maior interesse
dos alunos. Além desses três
clubes, é claro, temos os
outros: Futsal, Basquete,
Cinema, Anime, Vôlei e o
Clube de Música.

Guilherme 3ºA

Clubes Juvenis de
2018

Clube de Desenho
Obviamente, nem tudo são
ﬂores. A falta de vontade e
interesse de alguns alunos faz
com que muitos clubes
acabem antes do ﬁnal do ano
letivo. Mas, ao iniciar esse
novo ano, quem sabe não
poderemos dar a volta por
cima e lutar pela sobrevivência
de todos os clubes até o ﬁm
do processo? Temos certeza
que com uma ação conjunta
de todos os alunos ,com apoio
da
direção,
venceremos
nossas diﬁculdades.
Débora 2ºC

SEÇÃO ACADÊMICA

Colhendo os
frutos

Um pouco mais...

Débora Cristina, 18, ex-aluna da E.E. Prof. Expedito Camargo
Freire, terminou o Ensino Médio em 2017 e desejava seguir a
carreira de professora. Foi então que a escola soube sobre a
existência do Projeto Melhores Cabeças, criado e mantido pela
Fundação Lucia e Pelerson Penido -FLUPP – instituição parceira
que atua em nossa escola junto a Parceiros da Educação. "Esse
projeto tem o intuito de incentivar mais alunos a serem
professores", conta a recém universitária, que reconhece a
grandiosidade da iniciativa. Débora ainda explica como o projeto
funciona e como foi todo o processo de seleção.
Livia, 2º C

ORGULHO!
Parabéns a ex-aluna Flávia Moreira de Alvarenga, que teve
todo o seu foco e determinação transformados em aprovação
em 4 Universidades Públicas! #orgulho

“Primeiramente,
eles fazem uma
pesquisa geral dos
interessados.
Depois
começam
a
acompanhar
o
desenvolvimento do aluno na
escola. São muitas etapas:
entrevistas com psicólogos,
redações e questionários.
Entrevista frente a frente com
o empresário.
Ao ﬁnal, é fechado o
processo seletivo com as
notas. Por ﬁm, eles fazem
uma última análise dos
participantes e recebemos o
resultado."

Débora
está
cursando Letras na
Universidade
de
Taubaté – UNITAU. Além de
Débora, a ex-aluna Gabrielle
Bativa também garantiu sua
bolsa no Melhores Cabeças.
Cursa História na mesma
universidade.
A
Equipe
Camargo Freire parabeniza
as alunas pelo esforço e
dedicação,
que
estão
rendendo
belos
frutos!
Sucesso! Agradecemos à
FLUPP
pela
nobre
contribuição na realização
dos sonhos dos nossos
alunos.

Julia Fernandes 3ºC
Lívia 2ºC
Plantão Camargão | Edição 02 | 2

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

/associacaoparceirosdaeducacao

EVOLUINDO

Ponto para Camargo Freire!
Modelo de eﬁciência na
inserção digital ao promover
a escolha das eletivas e
tutores pelos alunos.
.
Julia Fernandes, 3ºC

A Academia Jovem da nossa cidade criada pelo Secretário de
Cultura Benilson Toniolo, tem como objetivo unir jovens de 12 a
18 anos que tenha em comum o amor pela literatura. A escola
Camargo Freire possui muitos alunos participando desse
projeto cultural, que envolve em suas reuniões quinzenais,
várias palestras que ajudam no desenvolvimento do Projeto de
Vida.
Nos encontros da Academia - além das palestras - outros
assuntos como política, religião e futebol são discutidos sim. Os
acadêmicos podem exercer a capacidade argumentativa e a
sua ética a cada encontro. Se você, jovem jordanense, gosta
muito de ler, de contar histórias e de discutir diversos pontos de
vistas, procure por Benilson Toniolo na Secretaria de Cultura de
Campos do Jordão, localizada na Rua Brigadeiro Jordão, 1236,
Vila Abernéssia.
Ou contato pelo número: (12) 3664-3833.
Júlia Azevedo 2ºC

Alunos Acadêmicos

Imagens da internet

Formação Microsoft
No ano passado, os alunos
Victor Hugo Toledo e Agatha
Faria
participaram
coordenados pela professora
Angelica Guimarães - de
uma formação em parceria
com a Microsoft e a
Parceiros da Educação. O
objetivo é a inserção de
ferramentas
digitais
na
escola.
Tal
projeto
foi
e
é
extremamente eﬁciente no
ambiente
escolar,
pois
possibilita maior organização
e facilidade

quando se trata de pesquisas
envolvendo todos os alunos,
como é o caso da escolha
das eletivas e tutores via
ferramenta FORMS.
E para a alegria de todos, o
trabalho terá continuidade
em 2018, inclusive com
novas formações e mais
alunos.
Não podemos deixar também
de agradecer aos alunos e à
professora Angelica que
participaram de todo o
processo, transformando e
utilizando da melhor forma
possível
os
recursos
disponibilizados à nossa
escola.

Academia Jovem de Letras
de Campos do Jordão.

Imagens da internet

imagens da internet

FERRAMENTAS
DIGITAIS

Posse Larissa, 2º B

EVOLUINDO

Desaﬁos da
Educação

Imagens da internet

O ano de 2018 chegou
carregado de desaﬁos para a
escola Expedito Camargo
Freire. Podemos dizer que a
Educação Inclusiva é um
deles. Mas, você sabe o que
signiﬁca inclusão?

A Educação Inclusiva é
voltada para a cidadania
global, livre de preconceitos
e que reconhece e valoriza
as diferenças.
E isso se torna um desaﬁo a
partir do momento em que,
cada aluno com deﬁciência,
possui
necessidades
diferentes e nem sempre
temos pessoas preparadas
para lidar com isso.

Por um
mundo
melhor
Realmente não é tarefa fácil,
mas
também
não
é
impossível. Professores e
alunos trabalham ativamente
para atender da melhor
forma esses alunos e, de
certa maneira, excluir os
preconceitos e formar assim
pessoas mais solidárias e
compreensivas. É importante
que haja essa movimentação
justamente para mostrar que
pessoas com deﬁciência não
são diferentes.

Diversidade!

Vale destacar que os alunos
com necessidades especiais
precisam
de
atenção
diferenciada e serão sempre
bem-vindos em nossa escola
e
esperamos
que
em
qualquer lugar. Aﬁnal, eles
também fazem parte da
sociedade e merecem serem
acolhidos e respeitados por
todos.
VOCÊ SABIA QUE:
- no dia 21 de março
comemora-se
o
Dia
Internacional da Síndrome de
Down.
- e no dia 2 de abril, é
celebrado o Dia Mundial da
Conscientização do Autismo.

Julia Fernandes, 3ºC
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SEÇÃO ELETIVA

A eletiva é uma matéria da
parte diversiﬁcada que existe
nas escolas de Periodo
Integral. A partir de aulas
diferenciadas e inspiradas
nos Projetos de Vida (PV)
dos aluno, os professores
elaboram eletivas que podem
ajudar o aluno a escolher
melhor a sua carreira e seus
próximos passos. No ﬁnal do
semestre, é apresentada a
Culminância, expondo os
trabalhos feitos durante o
processo. Porém, existem
obstáculos.
Entrevistamos
alguns
professores, perguntando a
eles quais seriam os maiores

desaﬁos ao montar uma
eletiva. “O principal desaﬁo é
fazer com que o interesse
inicial do aluno perdure por
todo o semestre.” responde
Bruno, professor de Física e
Química. “O principal desaﬁo
é buscar atender o PV do
aluno,
pois
há
uma
diversidade de interesses e
nem sempre é possível
atendê-los.”
Conclui
a
professora
Monica,
que
leciona Português.
Então, não seria a falta de
interesse dos alunos uma
barreira para se ultrapassar?
“Sim,” responde Angelica,
professora
de
Língua
Portuguesa.

Imagens da internet

Eletiva: seus altos e
baixos

Eletiva Multimásica

A eletiva é planejada para
atender o aluno na sua
expectativa quanto a aulas
mais
dinâmicas
e
diversiﬁcada.
Além
de
auxiliar
no
rendimento
escolar.

Entretanto,
a
falta
de
interesse
interfere
no
desenvolvimento
das
atividades, visto que - a
maioria destas - dependem
do envolvimento dos alunos.
Júlia Azevedo 2ºC

SEÇÃO ELETIVA

Ano Novo, professores novos.
Em 2018 alguns professores
se foram,
deixando muita
saudade. A boa nova é que
outros
bons
proﬁssionais
ingressaram.
Perguntamos
aos
novos
mestres - Diogo, Natália e
Airton sobre a primeira
impressão que tiveram da
nossa escola.

"Sabia que a escola seria boa
porque já conhecia a equipe
de gestores daqui." - responde
Diogo,
professor
de
Matemática e Física. "Mas
acho que a disciplina dos
alunos poderia melhorar." completa.
"Acho que a escola é boa e
tem bons alunos.

Entretanto, acredito que ainda
falte alguns alinhamentos a
serem realizados" - professora
Natália (Química e Biologia).
"Quando eu vim para cá, tive
boas informações à respeito
da escola, dos alunos e, de
forma geral, de toda equipe.

Nada me decepcionou, pelo
contrário, só conﬁrmei tudo o
que já tinha ouvido" - destaca
Airton, professor de Geograﬁa.
Gostaríamos de dar boas
vindas aos novos integrantes
da
equipe
docente
do
Camargão. Sucesso!
Júlia Azevedo 2ºC

Mais Algumas Eletivas que fazem a alegria da galera.

Júlia Azevedo 2ºC
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