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Acervo da escola

Neste evento, veremos os
diversos projetos da escola,
juntamente com a "Teia da
Família" que envolverá familiares
e alunos.

ESCOLA SEDIA O
BRICS-MATH

Em nossa escola temos a HORTA
EDUCATIVA com alunos dos 1ºs
aos 3ºs Anos e HORTA VERTICAL
com os alunos dos 4ºs Anos.

http://novocabrais.rs.gov.br
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AULAS
INTERATIVAS

Alunos poderão contar com o
auxilio da lousa interativa digital
para tornar o aprendizado mais
dinâmico.

Acervo da escola

Facebook/diretoriacentrooeste

No dia 01/11/2017, a EE Alfredo Paulino teve o prazer de receber a
visita ilustre do Dr. José Renato Nalini, Secretário da Educação do
Estado de São Paulo, na cerimônia de abertura do BRICS-Math Olimpíada Internacional de Matemática. Contamos também com
a presença dos cônsules da Rússia, Índia, China e África do Sul.
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ALUNOS DÃO
SHOW

ANIMAÇÕES
CRIATIVAS
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Pág. 03
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Na semana do Dia das Crianças,
os alunos deram um verdadeiro
show, mostrando muito talento
em suas apresentações artísticas.

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

/associacaoparceirosdaeducacao

Em setembro , participamos do V
Festival de Cinema da Diretoria de
Ensino Região Centro-Oeste com
animações feitas pelos alunos.

ESCOLA CONECTADA
AO MUNDO DIGITAL
Atualmente, vivemos em uma
sociedade que nos oferece, à
todo
instante,
inúmeras
possibilidades de conexão
oferecidas pela Era Digital.
Diante disso, a nossa escola
deu um grande passo e
ofereceu aos professores e
alunos possibilidades para
novas formas de ensinar e
aprender, ao instalar uma
nova ferramenta tecnológica,
no caso, a lousa interativa
digital. Esta nova tecnologia
educacional
pode
ser
incorporada rapidamente ao
plano
de
aula
dos
professores visando reforçar
os conteúdos curriculares
transmitidos em sala, dando

mais dinamismo ao processo
de ensino e aprendizagem.
Essa
nova
ferramenta,
enviada para a escola pela
FDE, por ser muito versátil e
de fácil manuseio, oferece
uma série de benefícios,
tanto para os professores
quanto para os alunos, que
ﬁcam mais atentos às aulas e
curiosos
com
a
sua
utilização.
A
professora
Rosangela Yarshel, diretora
da EE Alfredo Paulino, disse:
"penso que será muito bom
para
os
professores
utilizarem esta lousa digital e
para que preparem uma aula
interativa e diferente

para seus alunos. Acredito
que
poderemos
utilizar
bastante a lousa digital em
reuniões junto com os nossos
professores". Segundo a
professora
Kahira,
de
Educação Física, "o uso
dessa
lousa
contribuirá
signiﬁcativamente para a
motivação dos alunos que
terão
uma
aula
mais
dinâmica e atrativa". Por sua
vez, o professor Elias, de
Inglês, achou magníﬁca essa
iniciativa,
pois
haverá
possibilidade de se utilizar
uma nova tecnologia digital
para melhorar as pesquisas
escolares e favorecer o
aprendizado
dos
alunos
como um todo.

jornalggn.com.br/blog/

SEÇÃO 1 – NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Tablets na escola

Outro grande passo, visando o
aprendizado dos alunos, foi
termos recebido 30 tablets,
dos Parceiros da Educação,
por intermédio da Sra. Ana
Maria
Diniz,
que
serão
utilizados como importantes
ferramentas auxiliares em
salas de aula, facilitando muito
a compreensão de conteúdos,
dando uma maior autonomia
aos alunos, além de promover
as
diversas
habilidades
digitais,
criatividade
e
motivação para todos.
João Eduardo - 4º. Ano A

SEÇÃO 2 – CULTURA E DESTAQUE

MOSTRA
CULTURAL

AS PARCERIAS

Evento muito aguardado pela comunidade, a "MOSTRA
CULTURAL DA EE ALFREDO PAULINO" irá apresentar os
projetos que foram trabalhados pelos professores e alunos
durante todo o ano, junto com uma novidade: a “Teia das
Famílias”, ou seja, uma grande ação onde será dado espaço para
que os familiares dos alunos possam expôr e apresentar os mais
diversos produtos alimentícios e artesanatos, produzidos por eles
próprios, aproximando o contato entre as famílias. Haverá
também uma equipe da escola para produção de cartões de
visitas gratuitos aos interessados (100 unidades por pessoa).

Isabela Dias - 4º. Ano B

TEIA DA FAMÍLIA UNINDO PESSOAS
No dia 09/12/2017, das 11h00 às 16h00, durante a Mostra
Cultural da EE Alfredo Paulino, acontecerá a "TEIA DA
FAMÍLIA". Vale a pena conferir. Não percam!

Todos
sabemos
que a EE Alfredo
Paulino
é
uma
escola que possui um bom
nível de ensino e que é muito
procurada no momento das
matrículas.
Mas,
cabe
ressaltar que isso só é
possível graças às parcerias
existentes, tais como: os
Parceiros
da
Educação
(representados pela Sra. Ana
Maria Diniz), além dos
programas governamentais
Mais Educação, PDDE e
Horta Educativa.

Mateus Oliveira - 4º. Ano A
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Em
relação
às
parcerias,
não
podemos esquecer
de citar algumas muito
importantes: os pais (que são
fundamentais nessa parceria
de sucesso); ex-alunos; exprofessores; Universidades
(PUC, USP, UNIP, etc.);
comunidade extra-escolar e o
Colégio Santa Cruz, entre
outros. Pode-se assegurar
que todos, sem exceções,
colaboram para garantir o
bom desempenho escolar
dos nossos alunos.

Emily Castro - 4º. Ano A

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

/associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 3 – BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

Maria Rita - 4º. Ano A

Em entrevista com a Prof.ª. Thais Estrella, soubemos que as
crianças da Educação Especial estão desenvolvendo o “Projeto
de Aproveitamento Integral dos Alimentos com Cascas, Talos e
Folhas” que visa aproveitar ao máximo partes dos alimentos
que normalmente são jogados fora. Tudo se iniciou a partir do
Projeto Horta Educativa, do qual também participaram. Os
alunos demonstraram um grande interesse nestas atividades e
puderam aprender muito com a terra, sementes, cuidados e
colheitas. Mas, a educadora foi além e passou a preparar
saborosas receitas com as partes das plantas e frutas que
normalmente são descartados. O mais incrível é saber que da
casca da banana é possível fazer um delicioso brigadeiro.
Vocês poderão conferir e degustar essas, e outras gostosuras,
na Mostra Cultural do ﬁnal do ano e ainda levar um livro de
receitas personalizado. Não percam!
Isabela Ignácio - 4º. Ano B

Vivência com plantas

Acervo da escola

Alunos na prática

A EE Alfredo Paulino vem
trabalhando
com
dois
projetos: Horta Educativa,
onde alunos dos 1°s aos 3°s
anos têm participação ativa e
Horta Vertical, feita com
garrafas PET suspensas,
onde participam alunos dos
4ºs anos. A Horta Educativa
conta
com
materiais
enviados pelas Secretarias
da
Agricultura
e
da
Educação, além de materiais
adquiridos pela escola, com

auxílio das doações feitas
pela Associação de Pais e
Mestres e Parceiros da
Educação. Tudo começou,
no início deste ano, durante a
reunião de Planejamento,
quando
a
professora
Rosangela,
diretora
da
escola, sugeriu que o
principal projeto fosse sobre
Biomas, pois este fazia parte
também
do
Tema
da
UNESCO e da CNBB. Após
a implantação do projeto, foi
feito um cronograma de
plantio e outro de colheita,
duas vezes por ano, um por
semestre, além das visitas
para limpeza, observação e
regas diárias. É possível
aﬁrmar que este projeto foi
um tremendo sucesso, pois
os alunos aprenderam muito!

DELICIOSAS RECEITAS COM
SOBRAS DE ALIMENTOS

Acervo da escola

Acervo da escola

HORTA: PROJETOS
DE SUCESSO!

Brigadeiro de casca

SEÇÃO 4 – ENTRETENIMENTO

SHOW DE
TALENTOS

Acervo da escola

Este evento, bem organizado
pela professora Margareth,
aconteceu em comemoração
ao Dia das Crianças e teve
como
objetivo
principal
despertar o protagonismo
infantil dos alunos.

O grau de interesse pode ser
comprovado nos números,
pois tivemos 245 inscrições
para o Evento. Todos os
participantes receberam uma
singela lembrança pela sua
apresentação. Esse prêmio
foi uma contribuição dos
Parceiros
da
Educação,
como forma de estimular a
participação dos alunos no
Show de Talentos da EE
Alfredo Paulino, que foi um
sucesso total!

V FESTIVAL
DE CINEMA
A
EE
Alfredo
Paulino
participou, pela 3ª vez, do
Festival
de
Cinema
promovido pela Diretoria de
Ensino Região Centro-Oeste.
Este evento, desperta grande
interesse por parte dos
alunos dos 4ºs anos. Neste
ano, o tema foi "Respeito às
Diferenças",
que
foi
amplamente trabalhado pelos
professores, utilizando-se de
ﬁlmes e livros, dentre outros
recursos.

Alunos deram um show

A professora Maria Theresa,
de Arte, foi a responsável
pelas ações e envolveu todos
os alunos que criaram os
cenários utilizando materiais
recicláveis e massinha de
modelar para fazer os
personagens
que
foram
utilizados nas animações.
Depois,
produziram
os
textos, as gravações de
vozes
e
as
diversas
fotograﬁas, onde haviam
milimétricas mudanças de
cenários até chegar no
resultado ﬁnal. Pudemos
enviar uma animação para
concorrer neste Festival com
as
outras
escolas
da
Diretoria de Ensino.
Soﬁa de Haro - 4º. Ano B

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

/associacaoparceirosdaeducacao
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SEÇÃO 5 – FORMATURA DOS 5ºs. ANOS

"Queridos alunos dos 5ºs.
Anos da EE Alfredo Paulino:
Hoje reﬂetimos juntos sobre
os
diversos
momentos
vividos com todos vocês.
Momentos estes, que irão
ﬁcar para trás, porém, como
uma parte maravilhosa de
nossas vidas. Fase em que
estudaram...
cresceram
juntos... sorriram... algumas
vezes ﬁcaram tristes ou até
choraram.... Mas, ao ﬁm
dessa fase, levamos sempre
um pouco do outro e
deixamos um pouco de nós.
O
quanto
erramos
ou
acertamos, não importa... o
importante é que vocês

conseguiram!
Vocês
já
passaram por tantas coisas...
mas, ainda terão um longo
caminho. E, nesse novo
caminho, desejamos a vocês:
muita vontade de vencer,
garra,
foco,
raça
e
determinação. Dessa forma,
vocês realizarão todos os
seus sonhos e terão sucesso
em suas vidas. Mas, é
preciso
que
continuem
sonhando,
lutando
e,
principalmente, estudando....
Agora, ﬁcará uma saudade
que vai acompanhá-los para
sempre, não é? Lembranças
dos amigos, dos professores,
da
diretora,
das
coordenadoras... Enﬁm,

Acervo da escola

ESTÁ CHEGANDO A
HORA DE IR...

Alunos dos 5ºs. Anos reunidos
com tudo isso, queremos
dizer que valeu a pena ter
vivido cada momento, cada
luta
e
cada
amizade
cultivada. Parabéns a todos
pela conquista!"

A profª. Rosangela, diretora,
aﬁrma que sentirá muitas
saudades de todos, mas tem
a certeza de que seus alunos
se tornarão pessoas dignas e
do bem!
Mateus Oliveira - 4º. Ano A

SEÇÃO 6 – ESPORTES E DIVERSÃO

COMEÇOU A "COPINHA DE FUTSAL" 2017
Neste mês de novembro foi
dada a largada para o torneio
mais aguardado pelos alunos
da EE Alfredo Paulino, a
"Copinha de Futsal". Este
evento esportivo foi criado
para que os alunos melhorem
na prática do Futsal.

O
professor
André,
de
Educação Física, o idealizador
desta competição, informa que
delegou para os alunos dos
5ºs Anos o planejamento,
organização e a realização do
evento visando desenvolver a
autonomia e protagonismo dos
alunos.

Esta competição é destinada
aos alunos e alunas dos 3ºs,
4ºs. e 5ºs Anos. Ele explica
que os alunos menores, dos
1ºs e 2ºs Anos não participam
devido à faixa etária dos
mesmos, que não devem
ainda
participar
de
competições cuja exigência

física é mais intensa. A
realização
dos
jogos
acontecerá de setembro à
dezembro do corrente ano.
Segundo os organizadores do
evento, as equipes campeãs
receberão
um
troféu
e
medalhas para todos os
integrantes destas equipes.
Bernardo Reis - 4º. Ano A

PERNILONGOS ATÉ D+

Maria Rita - 4º. Ano A
EXPEDIENTE Edith Miranda Paes e Flavia Beani Biani

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação

COLABORADORES Fabíola Pidorodeski, Margareth Bittencourt, Maria Theresa Bologna, Joceline

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

Maria Bittencourt da Silva e Eduardo Maia Simões
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