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LANÇAMENTO DO
JORNAL

Coordenadora Francisca

A primeira edição do Mundelse ficou muito legal!
Apesar de muitas reuniões e muito trabalho, valeu a
pena o esforço que tivemos para que tudo saísse
perfeito! O lançamento aconteceu durante a Reunião
de Pais final de 2017, o jornal foi apresentado e cada
família pode levar um exemplar.
Myrella, 5ºano G

Equipe Mundelse

Professora Chayene

Desenho da Maria Eduarda
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SENTIREMOS SAUDADES!

A CRIADORA DO MASCOTE.

"HOJE É DIA DE ...
PROERD!"

Francisca e Alex, nossos excoordenadores que nos ajudaram
muito no inicio do jornal, tomaram
outros rumos profissionais. Kelry e
Pedro foram para outra escola.

Veja o que nos contou, Maria
Eduarda, a criadora de nosso
mascote Mundelse, em entrevista.

Na escola Nidelse os alunos do 5º
anos participam das aulas de
PROERD (Programa Educacional de
Resistência ás drogas).

BIANCA - 5° ANO A

MYRELLA - 5° ANO G

ALUNOS DO 5° ANO D
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Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
@parceirosdaeducacao
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MOMENTO HISTÓRICO

lançamento do Jornal foi
planejado entre nós, com a
ajuda
da
Coordenadora
Francisca e a Professora
Manoela.
Aconteceu na última Reunião de
Pais do ano, para que todas as
famílias
recebessem
um
exemplar.
A
Coordenadora
Francisca nos orientou e nós
passamos de sala em sala,
contando um pouco de nosso
trabalho e das contribuições dos
demais alunos, ao final todos
recebiam o jornal em mãos, com
o compromisso de ler com seus
filhos e cuidar bem dele.

Em nosso planejamento, como
estávamos
empolgados
pensamos em um super evento,
mas não foi possível, devido ao
tempo e a escola estava se
programando também para a
formatura do quintos anos.
Mesmo
simples,
com
a
apresentação e um cafezinho no
final, pudemos ver o resultado
de nosso trabalho e a satisfação
e admiração das famílias diante
de nosso jornal.
A primeira edição do Mundelse
ficou muito legal. Além de
muitas reuniões e muito
trabalho, valeu a pena o esforço
que tivemos para que tudo

Coordenadora Francisca

LANÇAMENTO DO JORNAL EM
2017

Famílas que receberam o Mundelse
saísse perfeito. Fazer o nosso
jornal foi uma experiencia muito
legal,mesmo tendo que nos
preocupar com textos, títulos e
pontuações, saiu como nós
esperávamos.
Muitas crianças gostaram do

jornal e foi apenas a 1º edição,
agora no ano de 2018 vamos
lançar
outras
edições
e
esperamos que todos os alunos
se divirtam com cada jornal, pois
é feito com carinho.

MYRELLA 5º ANO G
ACONTECEU NA ESCOLA

AGRADECIMENTOS
ALEX E FRANCISCA Eles
nos
convidaram
para
participar da elaboração de um
jornal da escola e nos
mostraram que somos capazes.
Agora, o Alex, vai trabalhar em
outra escola como diretor, tudo
por ser muito dedicado e
esforçado, passou no concurso.
Francisca, está finalizando sua
carreira,
logo
estará
aposentada!
Hoje,
está
coordenando as turmas das
séries iniciais de nossa escola.
São pessoas muito inteligentes
e especiais que nos ajudaram
muito!
Só temos a agradecer e dizer
que: "Sentiremos saudades!
Sucesso, nesta nova fase
profissional!"
Bianca, 5º ano A
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KELRY E PEDRO
PAULO Assim
como nós fomos
convidadas para participar do
jornal, Kelry e Pedro Paulo,
também foram.
Nós participamos do grêmio e
os dois pertenciam da equipe
da imprensa, a qual é
responsável pela comunicação
dos eventos da escola, tanto
para divulagação tanto para
cobertura e registro.
Formamos uma equipe mas,
nossos colegas eram do 5º ano
e tiveram que mudar de escola,
somos gratas por tudo que
fizeram e mesmo distante
contribuem com nosso jornal, e
esteja certos que ainda somos
uma equipe.

No ano passado, ou seja, em 2017 todos os alunos do 5º ano, da
E.E. NIdelse Martins de Almeida, terminaram mais uma etapa da
escolarização.
Tivemos um passeio para o parque aquático chamado "Rincão"
o passeio foi maravilhoso e nós amamos! Tinha tobogãs radicais,
piscina, baladinha , comida e nós gostamos muito do passeio
que foi realizado para a nossa despedida da escola, dos nossos
colegas e professores.
Passaram-se alguns dias e a nossa formatura foi realizada com
muito sucesso e felicidade no Shopping de Carapicuíba, foi um
evento maravilhoso e ao mesmo tempo triste porque tivemos
que nos despedir de muitas pessoas importantes.
Esse dia foi tão maravilhoso que sempre estará marcado em
nossos corações, gostamos bastante da nossa despedida e ainda
sentimos falta. Nós amamos!

Kelry, ex-aluna da Escola Nidelse

Bianca, 5º ano A
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UM POUCO DE NOSSO TRABALHO

A CRIADORA DO MASCOTE
10

anos,

aluna do 5ºano G, aceitou
participar do concurso de
escolha do mascote da escola.
"Não pensei que fosse ganhar,
mas me dediquei no desenho.
Pensei em desenhar algum
mascote que seria a cara da
escola. Que vestisse a camisa
da escola. Como se o mundo
todo estivesse vestindo a
camisa da Escola Nidelse!" disse em entrevista.
Ela contou ainda que ficou
muito feliz em ter seu desenho

odas as turmas da escola

Myrella, Turmas

Maria Eduarda

foram
convidadas
para
participar do concurso para
escolha de nosso mascote.
O desenho da aluna Maria
Eduarda, que no ano passado
estava no 4ºano G, foi o
vencedor. Ela foi convidada a
apresentar seu desenho e
explicar a ideia que teve sobre
ele.
Alguns ajustes foram feitos no
Mascote Mundelse, e a equipe
do jornal junto a aluna criadora
do
desenho,
estamos
aperfeiçoando-o para que a
cada edição ele apareça com
algum detalhe a mais, com
mais movimento ou até com
outro
uniforme.
Estamos
empenhados.

A foto abaixo, apresenta o
mascote original, criado pela
aluna Maria Eduarda. Ela até
desenhou
um
cenário.
Realmente ficou ótimo!

Myrella, 5º ano G

Mascote Mundelse

Myrella, 5º ano G

Eduarda,

publicado no jornal.
Nós, da equipe agradecemos a
dedicação da Maria Eduarda e
também estamos felizes com
nosso mascote.
Agradecemos a Maria Eduarda
por ter nos atendido em
entrevista.

Bianca, 5º ano A

aria

APRESENTAMOS MUNDELSE - NOSSO
MASCOTE

Eventos e notas
Para

encerramento

dos

projetos do primeiro semestre,
cada turma da escola prepara
uma apresentação para os
demais, de modo que possa
partilhar com todos suas
aprendizagens.

A data prevista para este
evento é dia 26/06/2018, mas
sueito a alterações.
Ainda
como
parte
do
encerramento dos projetos do
primeiro bimestre, cada turma
participa de diversos passeios

relacionados com o tema
estudado.
Nossa Festa Junina também
tem previsão para acontecer no
final do semestre, é sempre é
um grande evento!

Aguardem que estaremos
divulgando mais detalhes na
próxima edição!

Professora Manoela
MAIS ACONTECIMENTOS

"HOJE É DIA DE ... PROERD!"

Livro do PROERD

Mascote PROERD

Professora Manoela

dos 5º anos, participam das
aulas de PROERD (Programa
Educacional de Resistência às
Drogas).
Nós do 5º ano D, temos as
aulas às terças-feira, na
quarta aula com o professor
Sérgio.
O professor Sérgio, é um
policial e nos ensina a sermos
resistentes às drogas e a
violência e também a

"tomada de decisão Proerd" analise, defina, atue e avalie.
São momentos legais e
divertido! Aprendemos a ser
responsável,
seguro
e
confiante.
Ah, tem a caixinha!

Professora Manoela

a Escola Nidelse, os alunos

GRÊMIO

Antes da aula de PROERD, a
gente coloca na caixinha,
nossas dúvidas, vale de tudo
menos sobre arma de fogo.

Nós, da equipe do grêmio de
2017, realizamos várias ações
que deixamos para os próximos
anos.
Além dos eventos, a horta, que
deu um grande trabalho, ficou
perfeita e poderá ser cuidada e
servirá para os alunos que ainda
estão na escola.
Aprendi muito com o grêmio!
Podem contar comigo!
Pedro Paulo, ex-aluno

ESPORTE E EDUCAÇÃO

Este
ano,
aconteceram
mudanças na organização das
aula de esporte.
Os professores pensaram em
trabalhar a questão da
autonomia,
autoconfiança,
autoestima e trabalho em
grupo.
As modalidades deste ano são:
3° anos: “NOVOS TITÃS”, 4°
anos: (atletismo) “BRINCANDO
DE SER ATLETAS” e para os 5°
anos: (basquete) “ CULTURA NA
CESTA”.
As aulas acontecem no contra
turno e uma vez na semana.
Somente os alunos da Escola
Nidelse podem participar, mas

está aberta a todos eles, desde
que estejam nas séries/anos
contemplados pelo projeto.
O
esporte
cumpre
um
importante
papel
no
desenvolvimento integral dos
indivíduos, uma vez que
potencializa
o
autoconhecimento,
a
autoestima, a autoconfiança, o
trabalho em grupo e estimula a
compreensão de processos e a
construção de objetivos.
Esses objetivos são facilitados
quando a atividade física é
pensada
para
além
da
perspectiva do alto rendimento

Professora Talita

ESPORTE E EDUCAÇÃO

Atletismo: arremesso
e da competitividade e é
trabalhado de maneira
democrática, levando em
conta a singularidade de
cada indivíduo, bem como a
diversidade de cada prática
esportiva.

As
crianças
participam
ativamente, com entusiasmo
e alegria o que nos deixa
realizados e satisfeitos a
cada dia.
Professora Talita, Esporte

ENTREVISTA

Seu nome e há quanto
tempo
trabalha
com
educação?
Meu nome é Josefa da Silva
Santos.
São
30
anos
como
professora, me dedicando
às
aprendizagens
dos
alunos.
O que a fez aceitar o
convite para eleição de
coordenadora da escola?
Um novo desafio, sair da zona
de conforto e contribuir com a
minha
experiência
na
melhoria
do
ensinoaprendizagem.
Proporcionando reuniões,

com as professoras, de trocas
de experiências, reflexões
para que se apropriem do
papel da escola de preparar o
alunos.
Como foi o processo
seletivo?

Me inscrevi para entrevista
com a gestão da escola,
apresentando meu projeto de
trabalho para o ano letivo.
Tudo de acordo com o edital.

Quais os desafios?

A PROFESSORA JOSEFA, QUE HÁ MAIS DE TRINTA ANOS SE
DEDICA A EDUCAÇÃO, CONCEDE UMA ENTREVISTA PARA NOSSA
EQUIPE!

Cumprir com os objetivos do
meu projeto e as efetivas
atribuições do coordenador
pedagógico, diante de tantas
demandas emergenciais que
muitas vezes não são de
minha função.
E o que você espera de
2018?

Finalizar o ano letivo tendo
cumprido as metas propostas
em meu projeto, alcançando
resultados positivos.
Ter contribuindo para o
desenvolvimento
das
habilidades e competências
dos alunos e auxiliado os
professores neste processo.

Ter
adquirido
experiência.

mais

Deixe uma mensagem para
os alunos.

Crianças, sejam dedicadas
e
empenhemse
nos
estudos!
Não desanimem!
Saibam que podem contar
comigo!

Acervo da Escola

DESAFIOS DA NOVA
COORDENADORA

Coordenadora Josefa

EXPEDIENTE BIANCA, 5º A * MYRELLA, 5º G * PROFESSORA MANOELA, 5º D
COLABORADORES KELRY E PEDRO, EX-ALUNOS * EQUIPE GESTORA E DOCENTE DA
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