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Amor por
Livros

Dia da água

Pensando
no
Protagonismo
juvenil e no afeto que nossos
alunos nutrem pelos livros,
nasceu o projeto “Amigos da Sala
de Leitura".

Alunos da E.E.E.I. Olímpio Catão
participam da V Conferência
Nacional Infantojuvenil pelo Meio
Ambiente.
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Brenda Gabriele 9ºA
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Com foco na apropriação da habilidade leitora e na compreensão dos
elementos da narrativa, os alunos dos 7os anos empreenderam uma
aventura literária, adentrando o universo de fantasia do irlandês Oscar
Wilde. Contos como “O gigante egoísta” e “O príncipe feliz” fizeram
desse momento de aprendizagem na Sala de Leitura uma experiência
mágica e divertida.

Acolhimento

Comer Bem

Eletivas

Tão importante quanto
aprender a ser, a conviver,
a fazer e a conhecer, é
aprender a ver.

Alimentação saudável, dieta
balanceada e valores nutricionais
são temas das aulas de ciências e
práticas experimentais.

Disciplinas Eletivas buscam em
países participantes da Copa do
Mundo uma maneira diferente de
aprender.

Mariza Iunes Calixto

Maria Cristina S. Freitas

Simone S. de Paula
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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 – Atualidades

Tão
importante
quanto
aprender a ser, a conviver, a
fazer e a conhecer, é
aprender a ver. Por isso,
temos claro o nosso papel na
formação de seres humanos
capazes de ver o mundo de
uma forma diferenciada e
dispostos
a
atuar
na
sociedade como cidadãos
críticos
e
conscientes.
Ressaltamos
a
parceria
família/escola como alicerce
que fundamenta a prática
pedagógica e contribui de
forma imprescindível para o
sucesso da aprendizagem e
concretização dos nossos
objetivos.
Nosso
compromisso é trabalhar, de
forma
responsável
e
coerente, por

uma educação libertadora,
transformadora
e
comprometida
com
a
construção
de
uma
sociedade
mais
justa.
Consideramos o início do ano
letivo como um movimento
importante na vida estudantil
dos alunos, isto é, o retorno à
sala de aula.
Nesse
processo de retomada da
alguns
rotina
escolar,
devem
ser
aspectos
observados para promover
iniciação
ﬂuída,
uma
prazerosa
e,
consequentemente, com uma
experiência positiva, portanto,
a escola deve ser acolhedora
e estar preparada para
receber
alunos,
pais,
professores , alunos

acolhedores, funcionários e
gestores. Sendo assim, o
acolhimento é um fator
relevante para que o ano
letivo seja um sucesso. O
objetivo
do
acolhimento,
momento no qual, de maneira
lúdica, o aluno é conduzido a
reﬂexão sobre seu projeto de
vida e sua responsabilidade
na
construção
de
seu
conhecimento, é dar as boasvindas aos alunos e, por meio
do diálogo estabelecido de
jovem para jovem, efetuar a
troca
de
experiências,
garantindo,
assim,
a
integração de todos. Durante
a vida na escola, os alunos
passam
por
diversos
desaﬁos, que
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Acolhimento
Boas Vindas
com
acolhimento
e
intervenções
individuais,
podem ser superados de
forma
positiva,
formando
cidadãos
íntegros
que
convivam em harmonia com
as diversidades e diferenças,
o que resulta em um bom
relacionamento
nas
experiências
interpessoais,
assim como, despertar nos
estudantes valores essenciais
para
sua
formação
e
desenvolvimento de seus
Projetos de Vida.
Mariza Iunes Calixto
Diretora de Escola

SEÇÃO 2 – Cultura

Capoeira: Origem Dicas Culturais
A capoeira é ao mesmo tempo uma luta e uma arte. Você sabia
que durante muito tempo a capoeira foi proibida no Brasil? Quem
vê crianças pequenas jogando capoeira nas escolas ou rodas de
capoeira com a apresentação de grandes mestres nem pode
imaginar que essa conhecida forma de expressão das raízes
negras era mal vista e considerada perigosa. Dois parceiros, de
acordo com o toque do berimbau, executam movimentos de
ataque, defesa e esquiva. Eles simulam uma luta. Para jogar
capoeira é preciso habilidade e força, além de integração e
respeito entre os parceiros.
Wederson Lopes 9ºB

Você Sabia?

Toda Mafalda (Quino, Argentina,
2002).
Os fãs de HQ devem
conhecer a menina Mafalda.
Com um senso crítico único,
a personagem do Quino
questiona o mundo dos
adultos, as injustiças sociais,
a intolerância e as crises
políticas do seu país. Tudo
com muito humor. O melhor?
Tem na Sala de Leitura!!!

Atualmente há aproximadamente 9 milhões de
praticantes de Capoeira no mundo. Apenas 35% são
mulheres.
Wederson Lopes 9ºB
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7 Minutos Depois
da Meia Noite - (Dir.
J.A. Bayona. EUA/
Espanha, 2017).
Para
quem
gosta
de
suspense, aventura e drama,
esse longa é um parto cheio.
Conor, um menino de 13
anos com muitos problemas
reais, encontra em um
monstro o seu melhor amigo.
Todas
as
noites
essa
amizade inesperada ajuda o
menino a escapar das
diﬁculdades por meio do
mundo
da
fantasia.
Disponível no Netﬂix.
Élcio Roefero Baz Reyes
Professor de Linguas

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

/associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 3 – Leitura e Lazer

Amigos em ação
Pensando no Protagonismo
juvenil e no afeto que muitos
dos nossos alunos nutrem
pelos livros, nasceu o projeto
“Amigos da Sala de Leitura”.
O grupo de voluntários – do
6º ao 9º ano – se reúne
semanalmente para buscar
melhorar ainda mais o
espaço da sala de leitura e a
organização do acervo, bem
como pensar ações que

A ideia deu certo! Toda
quarta-feira, na hora do
almoço, a sala se transforma!
Os jovens se dividem em
tarefas como confecção de
mural,
organização
da
gibiteca, recolocação de
livros nas estantes, seleção
de títulos por gêneros,
discussão de ações futuras...
isso com muita alegria,
entusiasmo e paixão pela
leitura!!!

Wederson Lopes 9ºB

Uma excelente opção de atividades de cultura e lazer é a
Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que disponibiliza diversas
modalidades de experimentação artística.Uma ação que
merece a nossa visita é o Projeto Leitura Livre, que disponibiliza
no Parque Vicentina Aranha mais de 1800 títulos – revistas,
livros e gibis - para a leitura gratuita, há espaço exclusivo para
as crianças.
Outro espaço no Fundação Cassiano Ricardo é o Centro de
Estudos Teatrais (CET) é um espaço para exercer as atividades
ligadas à arte do teatro, e suas diretrizes são a formação,
estudo, pesquisa, difusão e memória das artes cênicas.O CET
tem sido palco para o Festivale (Festival Nacional de Teatro do
Vale do Paraíba), Mostra Joseense de Teatro, Mapa Cultural
Paulista, além de mostra de esquetes, ciclo de leituras
dramáticas, ensaios, cursos, oﬁcinas, palestras, debates e
exposições.
Amanda Martins & Ana Clara 7ºB e 7ºA

F.C.C.R.

Foto:FCCR

Acervo da Escola

fortaleçam o vínculo livroaluno e o fomento da leitura
como forma de prazer e
busca do conhecimento.

O que fazer: Fundação
Cultural Cassiano Ricardo

Foto:FCCR

Amor por Livros

Atividades

SEÇÃO 4 – Cidadania

Dia da Água

Acervo da Escola

da
V
Como
parte
Conferência
Nacional
Infantojuvenil
pelo
Meio
Ambiente, estudantes de
todas
as
turmas
confeccionram cartazes e
elaboraram propostas para
economizar água no nosso

cotidiano.
O
Brasil
é
considerado o país das
águas, pois detém 20% da
reserva natural do planeta.
Porém,
não
sabemos
aproveitar esse potencial
hídrico. Esperamos que essa
nova geração seja a da
mudança de hábitos para o
bem estar do mundo. Como
um ato simbólico, durante 1h
as pessoas apagaram as
luzes e acenderam velas, no
intuito de tomar consciência.

Juntos pelo planeta

Mulher em
Pauta
A mulher está cada vez mais
presente no mercado de
trabalho. Áreas como a
política,
medicina,
engenharia
e
ciências
jurídicas tiveram um aumento
considerável no número de
mulheres nos últimos anos.
Entretanto, a misoginia ainda
continua e podemos ver isso
na diferença salarial e de
tratamento. O preconceito
contra a mulher é visto,
sobretudo, na violência

doméstica, em vários níveis,
na qual homens ainda
acreditam
nas
mulheres
como propriedade.
Existem
pelo
mundo
inúmeras ONG’S que atuam
em prol dos direitos das
mulheres. Um exemplo são
os grupos Frente Feminista e
S.O.S Mulher, atuantes em
São José dos Campos, que
além
de
defender
as
mulheres,
também
dão
suporte a pessoas que
viveram
situações
de
violência.

Maria Julia & Brenda
Gabriele 9ºA

Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
@parceirosdaeducacao
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SEÇÃO 5 – No chão da Escola

Inseridas no contexto de
promover o enriquecimento e
ampliação
cultural
dos
alunos, os Projetos das
Disciplinas Eletivas do 1º
semestre de 2018, trazem
mais
uma
inovação
metodológica, sendo que
foram planejadas e pensadas
envolvendo os países que
participarão da Copa do
Mundo 2018 na Rússia,
proporcionando ampliação na
comunicação de ideias e a
interpretação e fruição de
produções
culturais.Os
países foram distribuídos nas
oito Eletivas, por chaves que
se enfrentarão na Copa do
Mundo, sempre

estabelecendo
articulação
com características regionais
e locais da sociedade, da
cultura, da economia e com o
Projeto
de
Vida
dos
educandos. As Disciplinas
Eletivas, Sweet life, Penso
Logo Invento, Cacau World,
Ação e Arte, Contagiante, Se
eu fosse você, War e Click´s
e Curtas, estão preparadas
promover
a
para
interdisciplinaridade
e
otimizar o processo de
ensino e aprendizagem, a ﬁm
de
que
os
alunos
desenvolvam as habilidades
e competências necessárias
para
o
ano
que
se
encontram. Lembrando
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Disciplinas Eletivas

Apresentação das disciplinas
Lembrando
que
a
contextualização é prevista
na LDB nº9394/96 como
forma
de
vincular
os
acontecimentos sociais com
a aprendizagem signiﬁcativa
dos

alunos e os PCNs também
fundamentam as Eletivas,
quando
dispõe
como
essenciais o trabalho com a
interdisciplinaridade
e
contextualização.
Simone S. de Paula
PCG

SEÇÃO 6 – Ciências em pauta

Comer Bem
Mostrar que uma alimentação
saudável deve ser variada e
moderada a partir da ingestão
de uma dieta equilibrado foi o
aprendizado dos alunos dos
oitavos anos.

A pirâmide alimentar é um
guia de boa alimentação. Ela
divide em 8 grupos os
alimentos existentes e mostra,
de forma gráﬁca, a quantidade
de cada tipo de alimento que
devemos
consumir
diariamente.

O foco principal foi identiﬁcar e
explicar as causas das
principais
doenças
relacionadas
à
alimentação,bem como as
suas consequências

no
desenvolvimento
do
indivíduo, além de evidenciar
em tabelas o valor nutricional
e a função de cada um dos
alimentos.

Professora de Ciências

Pirâmide alimentar

Fotos do Acervo da Escola
EXPEDIENTE Ane Kelly Oliveira. Élcio Roefero Baz Reyes

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação

COLABORADORES Wederson Lopes. Maria Julia. Brenda Gabriele. Amanda Martins. Ana Clara.

As reportagens e artigos assinados não representam,
necessariamente, a opinião da Paceiros da Educação e são de
responsabilidade do autor.
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