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Jovens promissores,
futuro brilhante
http://saresp.fde.sp.gov.br/2017/

Sem dúvida, todos querem estudar em uma boa escola, e para aqueles
que dizem que ensino de qualidade só se encontra em escolas
particulares, perceberá que isso, aos poucos, está mudando.
Graças ao esforço e dedicação de professores e alunos, em 2017, a EE
Dr. Reinaldo Ribeiro da Silva, recebeu o título de melhor escola em
desempenho da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. Com isso, cada vez
mais jovens podem alcançar seus sonhos e objetivos estudando em
escolas públicas.
Gabriela Oliveira e Roberta, 9A. Duda, 9B.

Iasmin Xavier, 9B.
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Projetos

Acolhimento

Determinação

Entrevista

Quer saber quais projetos
estão acontecendo neste ano
na escola? Onde e quem
procurar na hora que surgir
uma dúvida? Saiba quem são
os responsáveis e a quem
recorrer quando precisar de
ajuda.

Acolhimento 2018! Quer
saber mais sobre o nosso
acolhimento?
Veja
a
experiência dos novos alunos
em relação a esses dois dias,
com atividades voltadas ao
desenvolvimento
do
protagonismo juvenil.

A nossa comunidade escolar
não poderia deixar de
homenagear os alunos que
se formaram no 9° ano de
2017. Conheça alguns deles
que, hoje, fazem parte de
ótimas escolas de Ensino
Médio.

Dona Elza é uma pessoa
muito querida por nossos
alunos. Quer conhecer um
pouco mais sobre sua vida e
a sua trajetória no Reinaldo?
Leia a entrevista e saiba mais
sobre ela.
Confira!

Laura Neves, 8A.

Murilo, 6A. Gabi Jorge, 6B.
Jano, 6C.
PÁG.03

Luciana, 9B. Camile, 9C.

Vitória e Giovana, 9B.

PÁG.03

PÁG.04

PÁG.02

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

/associacaoparceirosdaeducacao

Desempenho da escola

Ação SARESP.

O
IDESP
(Índice
de
Desenvolvimento da Educação
do Estado de São Paulo) é um
indicador da qualidade de
ensino. Criado em 2007, ele
estabelece metas que as escolas
devem alcançar, apresenta
também a qualidade do ensino
da instituição,

além de mostrar a capacidade
dos jovens através do Sistema de
Avaliação
do
Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo
(SARESP),
aplicado
pela
Secretaria da Educação a alunos
do 3°, 5°, 7°, e 9° anos do ensino
fundamental e da 3ª série do
ensino médio, a partir dos
resultados das avaliações de
Língua
Portuguesa
e
Matemática. O SARESP é uma
avaliação aplicada anualmente
em todas as escolas públicas do
Estado de São Paulo. Em 2017,
aconteceu a "Ação Saresp", um
dia dedicado aos estudantes,
que re-

ceberam
incentivos
motivacionais de toda a equipe
escolar, culminando no plantio
da árvore dos 9°s anos.
Devido aos esforços dos alunos e
de
seus
professores,
os
resultados do Saresp têm
avançado consideravelmente:
em 2015, a escola alcançou a
nota 2,89; em 2016, 4,09; em
2017, chegou a 5,6, tornando-se,
com isso, a melhor escola em
desempenho da Diretoria de
Ensino Centro-Oeste. Com o
aumento do IDESP, a Reinaldo
Ribeiro tem sido cada vez mais
procurada e valorizada pela
comunidade, tornando-

Página do Facebook da UE.

Página do Facebook da UE.

A Qualidade da Escola Reinaldo Ribeiro,
metas e IDESP.

Dinâmica com o 9º ano.

se um centro multiplicador de
excelência em ensino. Em 2018,
pretendemos atingir a nota 7.
Lutaremos por uma educação
pública de qualidade!
Gabriela Oliveira e Roberta,
9A. Maria Eduarda, 9B.

Projetos em andamento e diversão.

Dicas de filmes e livros.

Projetos - 2018.
Este ano, teremos alguns projetos para ajudar os alunos da EE
Reinaldo Ribeiro a alcançar, com sucesso, seus projetos de vida.
São eles:
Grupos de estudo do 9º ano - a aluna Maria Eduarda (9ºB) é a
responsável pelo projeto e conta com o apoio da Professora
Maíza e do Professor Rafael. A proposta é auxiliar no
desenvolvimento de habilidades de Língua Portuguesa e de
Matemática para a prova do SARESP e dos processos seletivos da
ETEC, SENAI, IFESP entre outros.
Intervalos dinâmicos - a ação é de responsabilidade do Grêmio
Estudantil. Com relação ao ano anterior, acontecerá uma
pequena mudança, pois agora contamos com a professora Stela,
na Sala de Leitura.
Plantão de dúvidas - no horário do almoço, três vezes por
semana, o professor Rafael estará disponível para ajudar nas
dúvidas da disciplina de Matemática. Informe-se sobre os
horários.
Projeto Microso - acontecerá este ano com alunos do 7º e 8º
Laura Neves, 8A.
anos, com auxílio do professor Willian.

LIVRO - Admirável
mundo novo. Aldous
Huxley
foi
um
escritor inglês muito conhecido
por suas diversas obras. A obra
Admirável mundo novo é uma
distopia futurista (mostra um
futuro negativo, o contrário de
um sonho). Nessa obra, os
personagens têm suas vidas
traçadas desde o nascimento,
não têm escolha de ser o que
quiserem. É uma ótima leitura
e acrescentará muito ao aluno
como
ser
humano
e
protagonista.
FILME - Coraline e o mundo
secreto. Baseado no livro de
Neil Gaiman, a animação
Coraline e

o mundo secreto foi
produzida com a
técnica
Stop
Motion. Coraline, uma garota
curiosa e destemida, se muda
para o Palácio Rosa. Ao
explorar a nova casa, encontra
uma pequena porta, bloqueada
por tijolos, que lhe chama a
atenção. A menina descobre
que, quando dorme, pode
atravessá-la, indo para outro
mundo, onde tudo acontece
como ela quer. Esse lugar
mágico, entretanto, faz com
que
a
personagem
enfrente desafios para sair
dele. Será que Coraline
conseguirá voltar para o mundo
real? Confira!

Dicas: Gustavo 7B. Alana 8B. Desenhos: Luan 8C.
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O que tem de novo no Reinaldo.

Quem são os novos professores do
Reinaldo?

Acolhimento - 2018.
No dia primeiro de fevereiro, os
novos alunos da escola
participaram do acolhimento
realizado pelos laranjinhas. Em
uma das brincadeiras, tinham
que falar seus nomes, o nome
da escola antiga, e um
sonho.
Ao terminarem as
apresentações,
entregavam
uma bala para a pessoa que
queriam que se

Quando um professor vai
embora, os alunos sentem
falta! Mas aí vem um novo
professor e tudo muda, do
começo até o fim! Quando
fomos comunicados sobre os
novos professores, ficamos
ansiosos para conhecê-los.
Recebemos com muito carinho
os professores:
Willian Rodrigo, da disciplina
de Matemática.
Waldenia Marcia, da disciplina
de Língua Portuguesa.
Juliana Pasquim, da disciplina
de História e Projeto de Vida.
Seila Ananias, da disciplina de
Inglês.
Berenice Rachel, da disciplina

apresentasse. No final da
dinâmica, todos comeram
balas, foi super divertido!
Conheceram
também
a
Diretora Nancy e a Vice-diretora
Rosilda. Os professores se
apresentaram para os estudantes e os estudantes para os
professores. Os laranjinhas
foram homenageados por
concretizarem mais um ano de
acolhimento, revelando que
fizeram um trabalho bem feito.
No segundo dia, os novos
alunos conheceram na escola:
a diretoria, a quadra e a sala de
vídeo. "Depois do 'tour', não
ficamos mais perdidos".
Murilo, 6A. Gabi Jorge, 6B.
Jano, 6C.

Karine Pereira, da disciplina de
Ciências.
Stela Regina, professora da
Sala de Leitura.
Esperamos que todos sejam
bem recebidos. A presença de
vocês é muito importante para
todos nós.
Estamos muito felizes por têlos conosco.
Clara e Vitória, 7B. Yasmin
Oliveira, 7C.

Acervo da Escola.
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Acolhimento dos novos
alunos.

Novos membros da equipe.

Perspectivas de futuro e despedida.

A recompensa dos estudos.
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O ano de 2017 foi um período
de
muito
esforço
e
determinação
para
os
formandos do 9º ano.
Passaram
por
diversos
desafios
e
dificuldades,
porém, com a ajuda e a
persistência
de
nossos
professores,
eles
se
superaram, obtiveram ótimos
resultados e aprovação nos
vestibulares das ETEC's, IFESP,
SENAI e ISMART.
- Amanda Lima Brito, 9A,
IFESP.

- Anna Julia Carvalho da Silva
Costa, 9A, IFESP.
- Breno da Silva Farias, 9A,
ETEC.
- Carla Beatriz Costa Sobreira
da Silva, 9A, IFESP.
- David de Souza Oliveira, 9A,
ETEC.
- Felipe Ismael Matias, 9A,
ETEC.
- Gabriel dos Santos Carlos
Bertacchini, 9B, ETEC.
- Gustavo Pedroso Ricardo, 9A,
ETEC.
- Ingryd Inara Moura de
Alemeida, 9A, IFESP.
- Isabelle Nobre de Lima
Ferreira, 9A, IFESP.
Karina
Helena
Silva
Cristianismo, 9B, ETEC.

A

- Kaue Teiti Kojima Batista, 9A,
ETEC.
- Lidiany Cordeiro Lam, 9B,
ETEC e ISMART.
- Maycon Ribeiro Coutinho, 9A,
ETEC.
- Pedro Lício de Souza Silva,
9A, ETEC.
- Pedro Victor Gomes Giacon,
9A, ETEC.
- Rafael Mison da Silva, 9B,
ETEC
- Victor Pederiva de Oliveira
Rodrigues, 9A, ETEC.
- Vilmar Wening Junior, 9A,
ETEC.
- Wanderson Gabriel Moura,
9A, ETEC e SENAI.
Parabéns a todos!

,

Em 28/02 nossa querida
professora Sandra Pereira de
Alencar, teve sua merecida
aposentadoria. Deixou seus
ensinamentos a todos na
escola e como forma de
agradecimento, os alunos, com
orientação da aluna Tatiana 9B
proporcionaram nesse dia uma
linda homenagem, fazendo um
corredor de aplausos e
reverências. Sandra deixou seu
prestígio a todos da EE. Dr.
Reinaldo Ribeiro da Silva, foi
uma excelente profissional,
sempre com bom humor e, por
onde
passava,
produzia
alegrias
e
demonstrava
autoestima inabalável.
Até breve!
Tatiana Kelly, 9B.

9º ano - 2017.
Luciana, 9B e Camile, 9C.
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Notícias internacionais e Instituto Superação.

Notícias internacionais:
Síria.

Site Estudo Prático.

Acervo da Escola .

O motivo real do conflito é a
disputa pelo controle de uma
região que possui grandes
suprimentos de energia (gás e
petróleo). No meio deste
conflito, a população civil homens, mulheres e crianças pagam com suas vidas pela
ganância
dessas
grandes
potências.
Pedro Leal, 9B.

https://goo.gl/cDVwkj

Localizada no Oriente Médio, a
Síria vive uma ditadura familiar
desde 1975. Em 2011, a
população passou a se
manifestar contra o governo
ditatorial de Bashar al-Assad,
em busca de liberdade e
democracia, seguindo a onda
de manifestações conhecida
como Primavera Árabe. O
governo
respondeu
às
manifestações com repressão e
violência, atraindo as forças
armadas
das
potências
europeias e estadunidenses
que passaram a "apoiar a
população síria". Do outro lado,
Irã e Rússia apoiam o governo
sírio.

Novos rumos.
Jogadores Superação.
No dia 24 de fevereiro, alguns
alunos que frequentam o
pelo
projeto
“Formação
Esporte” participaram de uma
peneira no Instituto Superação,
projeto que conta com o apoio
da Parceiros da Educação.
Dos alunos que fizeram a
peneira, dois foram escolhidos
para jogar pelo Instituto
Superação, são eles: Luiz

Felipe (9º A) e Anthony Silva
(9ºC). Além de terem sido
selecionados para treinarem
pelo Instituto, continuam a
fazer seus treinos também na
escola.
Novos estudantes, no início
deste
ano,
passaram
a
participar do treinamento na
escola e estão motivados por
saberem que seus colegas de
equipe
conseguiram
uma
oportunidade
dentro
do
mundo
do
esporte.
As
atividades ocorrem depois das
aulas, segunda e quarta das
16h às 17h30, sob supervisão
da professora Priscila.
Anthony Silva, 9C.

Dona Elza Alves de Oliveira, nasceu dia 10 de abril de 1952, foi criada na
zona rural. Aos 18 anos veio para São Paulo com sua família, onde
conheceu seu marido. Em 2012 resolveu trabalhar, pois seu marido
havia se aposentado, passou no concurso público e está no Reinaldo
até hoje!
Vitória e Giovana , 9B.
Dona Elza.

Proﬁssão dos sonhos?
Sempre quis ser aeromoça, mas
mesmo com estudo, não tive
oportunidade.

Qual o seu trabalho?
Sou inspetora, e nunca saí da
minha sede, que é o Reinaldo.

O que mais gosta?
No meu trabalho, a coisa mais
gratificante é receber os alunos
com um belo Bom dia pela
manhã.

Tinha apoio familiar?
Sim, sempre falaram para eu e
meus irmãos estudarem, mesmo
meus pais não tendo muita
instrução.

Como era na sua época?
Era muito mais rígida, puxada e
dura com os alunos.

O que deve melhorar?
Em questão da gestão da escola
eu acho que nada, somente na
questão de estrutura do prédio.

Matéria preferida.
Sempre gostei de matemática,
sempre adorei desafios.

Há algum desrespeito?
Às vezes, em geral me dou
muito bem com os alunos, os
desrespeitos
sempre
são
resolvidos.

Uma frase importante:
"A educação e o estudo são a
base de tudo, nada se consegue
sem educação e estudo."

EXPEDIENTE EE Reinaldo Ribeiro da Silva - Av. Embaixador Macedo Soares, 10935. Vila Anastácio - SP.
COLABORADORES Professores: Camila, Daniela, Juliana, Kátia, Lygia, Mara, Mary, Rafael, Seila, Waldênia.

E o Ensino Integral?
Mudou a responsabilidade dos
alunos depois que o ensino
mudou de regular para integral.

Iasmin Xavier, 9B.

Jogo
rápido:
D. Elza

Iasmin Xavier, 9B.

Entrevista

Junto dos alunos.

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação
As reportagens e artigos assinados não representam,
necessariamente, a opinião da Paceiros da Educação e são de
responsabilidade do autor.

escolaempauta.com.br
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