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Nosso jornal agora possui um nome e também um
mascote. O concurso foi realizado para escolha de
ambos no mês de fevereiro deste ano, pois não foi
possível realizá-lo ao final de 2017, como estava
programado no edital da edição 1, do nosso jornal.
Confira os ganhadores do concurso na página 2.
Equipe Gestora

Professora Cristiane Skau

Kirtty

Professora Cristiane Skau
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Vencedoras do concurso

Sub prefeita visita nossa
escola

Consciência Negra

As vencedoras do concurso para
escolha do nome e mascote do
nosso Jornal, serão contempladas
com um Tablet!

Recebemos a visita da sub prefeita
do Jabaquara, para analisar a
possibilidade de solucionar os
problemas apresentados.

Foi uma festa, tivemos palestra,
ouvimos histórias e músicas

Equipe Gestora

Alunos (5ºA, B, C, D e E)

2ºs e 3°s anos
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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 – O concurso!

Durante o mês de fevereiro,
foram
desenvolvidas
as
atividades de criação do nome e
mascote do Jornal da nossa
escola.
As
professoras
trabalharam
em
sala,
a
importância da participação de
todos. Os alunos entregaram
suas criações, e cada ano
entregou um de cada turma para
representá-los no concurso.
Após esta etapa a equipe
docente indicou os vencedores.
Os alunos estavam muito
ansiosos para saberem quem
eram os vencedores! E assim
surgiu o nome do nosso Jornal,
que agora é denominado

"Jornal
da
Galerinha",
simbolizando a participação de
toda galerinha da nossa escola, e
nosso Mascote é um Mundo, com
toda galerinha em cima,
representando um mundo de
informações
que
serão
transmitidas nas edições do
nosso Jornal.
O nome foi criado pela aluna
Michelli Santos Lana Viana,
aluna da professora Cristiane
Skau de M Saldanha do 5º ano E.
Já o mascote foi criado por
Luíza Novais aluna da professora
Débora Bodoy do 4º ano B, as
alunas ficaram muito felizes por
terem ganhado!!!!!

Professora Kirtty

Vencedoras do Concurso!!!

Michelli Santos Lana e Luíza Novais
Conforme as regras do concurso,
as alunas vencedoras serão
premiadas com um Tablet.
Gostaríamos de agradecer aos
professores e todos os alunos
por todo empenho, dedicação e
envolvimento

no projeto, levando os alunos a
desenvolverem lindas criações.
Parabéns a toda equipe da
escola João Maria Pires de
Aguiar!

Equipe Gestora
SEÇÃO 2 – Visita na escola!

Alunos se reúnem com a sub
Prefeita do Jabaquara
Uma das matérias
feitas para o nosso
jornal
no
ano
passado,
era
sobre
a
preocupação que todo corpo
docente,
discente
e
comunidade tem em relação ao
entorno da nossa escola.
Os alunos durante entrevistas
com moradores e comerciantes
da região perceberam que
faltava sinalização ao redor da
escola e que havia muito lixo
nas calçadas.
Em reuniões feitas em nossa
escola
decidimos
que
deveríamos levar todos os
problemas
apontados
a
Prefeitura do Jabaquara, para
que eles pudessem nos ajudar.

Os alunos foram até
a Prefeitura do
Jabaquara,
pedir
melhorias em torno da escola e
a sub prefeita os recebe em seu
gabinete.
No dia 13 de novembro de
2017, a sub prefeita recebeu
uma comissão composta por
alunos dos 4ºs anos, diretor,
coordenadora e professora,
para relatarem tudo que
observaram, pedindo a sub
prefeita que fosse verificar se
era possível fazer mudanças
necessárias.
Ela marcou sua visita para o dia
16 do mesmo mês.
Segundo o aluno Kauan,(na
época) do 4º ano E"Fomos
muito bem recebidos"

5º ano A,B,C,D e E

5º ano A,B,C,D e E
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O grande dia!
A sub prefeita regional do Jabaquara Maria de Fátima cumpriu
sua promessa e veio nos visitar.
No dia 16 de novembro de 2017, a sub prefeita veio a nossa
escola junto com um engenheiro da C.E.T e técnica agrônoma,
analisar a possibilidade de realizar os pedidos feitos
anteriormente pelos alunos: manutenção da faixas de pedestres,
colocar um semáforo na rua em frente a escola e a limpeza das
calçadas.
Segundo a prefeita"Iremos analisar a possibilidade da colocação
do semáforo, mas a limpeza e manutenção das calçadas estão
garantidas".
Durante a visita, eles observaram o terreno dentro da escola e
propuseram uma parceria escola/prefeitura para realizar o
Projeto Horta.
A resposta definitiva seria dada no início do ano, até o presente
momento não houve nenhum contato, assim como nenhuma
manutenção foi realizada. "Estamos decepcionados, mas não
vamos desistir".
Alunos(5ºA,B,C,D e E)
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SEÇÃO 3 – Dia Nacional da Consciência Negra

Consciência Negra 2º anos

2ºsA, B,C,D,E, F e G

Boneca ABAYOMI

nossa escola o dia da

Consciência
Negra
foi
comemorado no dia 19/03, com
a visita de um grupo da
comunidade. Assistimos a uma
palestra,
tivemos
apresentações de danças, e
muita música. O raper Max
contou a história da sua vida
para nós. Quando ele estava na
idade escolar, era muito
indisciplinado, e dava muito
trabalho na escola, e para os
seus pais, e lá tinha uma
professora que concersava
muito com ele,

ela acabou descobrindo que
ele gostava muito de escrever
músicas. Ela o apoiou e o levou
para cantar e mostrar o seu
trabalho em outras escolas.
Esse dia e essa história foram
muito marcantes para nós.

3ºs A,B,C,D e E

coordenadora Regiane

2017, tivemos um evento muito
importante em nossa escola,
recebemos um grupo ligado a
comunidade,
que
veio
trabalhar
o
respeito
à
diversidade por meio da
convivência em harmonia com
diferenças de gênero, raça ou
religião. Uma das integrantes
do grupo nos contou a história
da boneca ABAYOMI. Os negros
eram comercializados, sofriam
nos navios passando fome,
sede, e calor. As mães negras,

Em

rasgavam suas saias para fazer
bonecas, os ABAYOMIS que são
bonecos negros feitos de pano
e sem costura, com nós.
ABOYOMIS é a palavra que trás
alegria e felicidade. Nós
amamos esse dia!

Professora Kirtty

No dia 19 de novembro de

Consciência Negra 3ºs anos

Raper Max

A chegada dos alunos do 1ºano na escola João Maria
As

professoras do 1º ano

A,B,C e D organizaram uma
roda de conversa com seus
alunos para conhecer melhor
cada aluno e compreender
como foi a transição deles da
escola de

Educação Infantil para a escola
de ensino fundamental I.
Durante a conversa, as
professoras
questionaram
sobre o EMEI. Quem estava na
escola no ano passado? Em que
escola estudavam?Como era
estudar lá?

O que mais gostavam na outra
escola e o que não gostavam?
Em nossa escola o que gostam
e não gostam?Como deixar
nossa escola melhor?A maioria
das crianças relatou que a
"outra escola" era muito legal,
porque lá eles

podiam brincar no parquinho,
levar brinquedo sempre. Aqui
eles gostam das professoras,
das aulas de Educação Física,
gostam do recreio e do almoço.

1ºs A,B,C e D
SEÇÃO 4 – Cultura na escola

Feira Cultural

Releitura

Releitura de obras

algumas habilidades como
percepção, imaginação e
contribuindo para ampliação
do seu Universo Cultural!

Que Tarsila do Amaral foi uma
das mais importantes pintoras
brasileiras
do
movimento
modernista?E que sua primeira
exposição individual aconteceu
em 1926, em Paris? A artista
exibiu 17 telas na galeria Percier,
fase pau-brasil, inspiradas por
viagem feita ao interior de Minas
Gerais.
Coordenadora Regiane

Regiane(Coordenadora)
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Coordenadora Regiane

2017,
aconteceu
nossa
mostra Cultural. Os trabalhos
elaborados pelos alunos
durante todo ano foram
expostos
para
que
a
comunidade
pudesse
apreciar suas criações. Foi um
dia muito especial pois é
necessário
que
os
responstáveis pelos alunos
compreendam e valorizem as
atividades que fazem parte
do dia a dia deles. As

professoras de arte da escola
fizeram uma Releitura de
Obras de alguns artistas. Este
trabalho faz com que as
crianças tenham contato com
a arte desenvolvendo assim

Professora Claudia

No dia 21 de outubro de

Você sabia?

associacaoparceirosdaeducacao
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SEÇÃO 1 – Dia Internacional da Mulher

O dia Internacional das mulher
existe por que?
Em Nova York, em 1857 as
mulheres não tinham valor,
elas não eram importantes,
para os homens era como se
elas não existissem. Muitas
vezes tinham de levar seus
filhos para o trabalho porque
não tinham direito a licença
maternidade. Trabalhavam em
uma fábrica chamada Têxtil
Cotton, e no dia 08/03/1857 as
mulheres, cansaram de não ter
valor, e fizeram uma greve.
Quando
seus
patrões
perceberam que elas haviam
parado, chamaram a policia, e
os policiais

Atearam fogo na fábrica
matando 29 mulheres. Dizem
que quando pararam as
máquinas
elas
estavam
confeccionando um tecido lilás,
por isso essa cor é tão usada
nas lutas das mulheres em todo
o mundo!
Em nossa escola, no dia 08/03 a
professora
Claudia
que
ministra a disciplina de Arte,
trabalhou com os alunos uma
flor feita com papel crepom,
que levava uma mensagem
para as mulheres da nossa
vida, para que todas as vezes
que olhassem essa flor,
lembrem da importância de
fazer o autoexame, para

Professora Kirtty

Mulheres da nossa vida!

Dia internacional da mulher
prevenção do câncer de
mamas. O câncer de mamas,
é um tumor, que se
desenvolve nos seios. Todo
câncer é caracterizado por
um crescimento rápido e
desordenado de células.

Esta doença acontece quase
exclusivamente
em
mulheres, porém existem
casos de homens com o
câncer de mamas também.
4ºA,B,C,D,E e F

SEÇÃO 2 –Câncer de Mama

I
Meu nome é Maria Aparecida
da Silva, e eu sou dona de
casa.

Você acha que o dia
Internacional da mulher é
apenas um dia comum?
Não, porque ser mulher, dona
de casa, mãe, não é para
qualquer um.
É
uma
responsabilidade
muito grande, trabalhar fora,
cuidar da casa, dos

filhos e da família, dar
atenção, amor e carinho. Não
é fácil.

Quem é sua fonte de
inspiração?

A minha mãe Sebastiana " Um
dos motivos , trabalhadora,
honesta e gentil

Você conhece alguém
diagnosticada com câncer de
mamas?

Sim. Minha tia, esposa do meu
tio. Ela teve um caroço na
mama.

Foi muito triste, para a toda
família. Esta doença é
horrível, e acaba com a
família.
Qual a mensagem que você
passaria para quem está
passando
pelo
mesmo
problema?

Como sua família recebeu a
notícia? E como foi o
tratamento?
Meu tio ficou arrasado com a
notícia, a família perdeu o
chão, todos sofreram muito.
O tratamento foi com
quimioterapia, caíram todos
os cabelos e aos poucos foi
perdendo a visão, porque a
doença foi consumindo ela
aos poucos até falecer.

Para elas se amarem,
confiarem em Deus, fazer o
auto-exame e seguir todas
orientações médicas. Pensar
positivo que tudo vai dar
certo.
Coordenadora Regiane

Qual é o seu nome, e qual é
a sua profissão?

Sthefany Pereira Santiago 4°ano B

PREVENÇÃO

EXPEDIENTE Equipe Gestora, Equipes Docente e Discente
COLABORADORES Agentes de organização: Paula Pacheco, Patrícia Richieri, Priscila Gritti,
Renata Richieri e Thaís Alves
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