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Cultura de paz
Clube Manchester promove
festa de encerramento em
comemoração a semana da
cultura de paz.

Nossa diferença é
a igualdade

Voto e
biometria

Cadastro biométrico é obrigatório
em todo o país, com o prazo final
em dezembro de 2017.
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Drogas e
violência

Mães
trabalhadoras
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Danila R. Monteiro

Denys Munhoz Marsiglia, diretor da Escola Estadual Prof. Alvino
Bittencourt - Ensino Integral - aborda sobre o desenvolvimento
de habilidades e condições afetivas do Público Alvo de Educação
Especial (PAEE), apontando a necessidade de um olhar
diferenciado para a qualidade de ensino, garantindo condições
de permanência desses alunos na escola.
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Novas
tecnologias

Novas tecnologias no dia a dia
escolar
facilitam
a
aprendizagem e proporcionam
novos
caminhos
para
a
educação.
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PROERD previne e ajuda a
desenvolver as habilidades de
resistência às drogas e à violência.

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

/associacaoparceirosdaeducacao

Busca por matrículas em escolas
de ensino integral aumentam por
mães que trabalham fora.

Nossa Diferença é a
Igualdade
Com a universalização do
acesso à educação pública
paulista,
necessitamos
expandir nossos olhares para
a qualidade do ensino e
garantir a permanência dos
alunos na escola por meio de
um currículo pleno e que
garanta as condições reais
para vida em sociedade.
Neste sentido, o reforço a
uma
educação
socioemocional que permita a
tolerância e a convivência
harmônica com o público alvo
da educação especial –
PAEE torna-se um dos
pilares para o exercício pleno
da cidadania. A matrícula
preferencialmente na classe
regular permitiu romper

com o atraso que este
público teve no atendimento
de
suas
especiﬁcidades
onde, anos e anos, foram
estigmatizados à frequência
em escolas especiais. A
socialização com os pares,
em igualdade de condições,
permitiu o desenvolvimento
de
habilidades
e
de
condições afetivas para a
superação dos rótulos e
ganharem com isso, uma
vida mais livre e promissora.
O contrário da igualdade não
é a diferença e, sim, a
desigualdade.
Torna-se,
portanto,
necessário
o
respeito à diferença como
condição
legítima
da
humanidade.

Hora de Brincar

Sob a égide desta premissa
que
alicerçamos
nossas
relações e ampliamos nosso
diálogo com o PAEE. Faz-se
mister saber que a EE Prof.
Alvino Bittencourt, contempla
duas salas de recursos, nas
especiﬁcidades da deﬁciência
física e intelectual.

Denys Munhoz Marsiglia
Doutor em Educação
Mestre em Educação
Especialista em Neurociência
da Aprendizagem
Especialista
em
Gestão
Educacional
Licenciado em Pedagogia e
Ciências Biológicas.

Denys Munhoz Marsiglia,
Gestor

Novas Tecnologias

O ato de brincar na infância é cada vez mais valorizado, já que,
mais do que diversão, esse é um momento de novos
aprendizados pedagógicos, motores e sociais. O espaço lúdico da
nossa escola é mais que um lugar de lazer onde as crianças
podem se divertir, interagir, socializar e desenvolver o senso de
responsabilidade para com os colegas, mas também um
laboratório de aprendizagens onde se desenvolve a
psicomotricidade e outras habilidades, sempre acompanhadas por
um professor responsável.
O espaço foi criado em parceria com a Parceiros da Educação.

Texto coletivo, 1ºs anos A, B e C

DEPOIMENTOS DAS CRIANÇAS
“O espaço lúdico é um lugar na escola onde podemos brincar.
Lá é o lugar mais divertido"

A tecnologia está à
serviço
do
conhecimento e faz
parte do planejamento de
aulas da nossa escola. A
sala de informática é um
importante espaço no qual o
aluno
aperfeiçoa
suas
estratégias de aprendizagem
por
meio
de
jogos
educativos,
pesquisas,
programas
voltados
à
elaboração de textos e
imagens.
Nossa escola conta com
duas salas de informática
com computadores e tablets
educacionais.

Izabella da Cruz Luiz,
1º ano A
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SEÇÃO 1 – Notícias Locais

Nesse sentido, os
alunos aprendem a
reconhecer
a
importância que a tecnologia
proporciona
em
seu
aprendizado.
Usar novas tecnologias no
dia a dia escolar em
benefício da educação pode
ser
considerada
um
importante caminho para
aumentar o dinamismo das
aulas,
potencializando,
aprimorando
e
proporcionando
novos
caminhos para o ensino e
aprendizagem.

Texto coletivo,
2ºs anos A, B e C

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

/associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 2 - Notícias Regionais

CULTURA DA PAZ

No dia 07 de outubro deste
ano, no Clube ManchesterCEE Vicente Ítalo Feola, às
10h aconteceu a festa da
“Cultura da Paz”. O objetivo
desta festa foi enfatizar a paz
dentro de cada um de nós,
pois já sabemos que as
crianças são o futuro desse
mundo e é importante
ensinar a elas ter compaixão
e saber perdoar, sendo que
tudo isso reﬂete na obtenção
da paz.

Mas o que signiﬁca Cultura
da Paz?
A cultura da paz são os
valores
humanos
que
precisam ser colocados em
prática, a ﬁm de passarem
apenas de uma intenção
para o exercício da ação,
transformando-se,
concretamente, em atos.
Segundo
a
Associação
Brasileira
de
Psicologia
Escolar
e
Educacional,
construir uma cultura de paz
envolve as crianças e os
adultos
em
uma
compreensão dos princípios
e o respeito pela liberdade,
justiça, democracia, direitos
humanos,
tolerância,
igualdade e solidariedade.
E você, já cultivou a paz
hoje?

Mães Trabalhadoras
Atualmente, mais da metade das mulheres que são mães
trabalham, tanto para completar a renda familiar, seja no
mercado formal ou informal, como também buscando o
sucesso proﬁssional. Matricular seus ﬁlhos em escolas de
período integral é uma forma de mantê-los em segurança e
livres da violência, além de proporcionar uma educação de
qualidade. Nesse modelo de escola as metodologias são
diferenciadas, oferecem atividades esportivas, culturais e
garantem a permanência dos alunos, tranquilizando as mães
trabalhadoras.

Texto Coletivo, Grêmio Estudantil

Ana Beatriz Rosado,
5º ano B

Drogas e violência

Danila R. Monteiro

O uso de drogas atualmente
tem se tornado crescente em
toda a sociedade. Abordar
este assunto sem deixar de
associa-lo a questão da
violência é praticamente
impossível.

Muitas
famílias
são
destruídas pela violência
urbana que tem como
principal causa esta terrível
dependência.Que o Brasil
necessita investir na área da
segurança pública, disso
ninguém duvida. Mas será
que o melhor remédio para
combater a violência e o
abuso
de
drogas
é
construindo cadeias? Ou
será que não é melhor
combater o problema desde
a raiz?

Educação e
PROERD
No bairro onde moro, muitas
crianças estão cada vez mais
expostas por usuários de
drogas, que ﬁcam nas
redondezas, suscetíveis à
prática da violência. Isso
acontece muitas vezes, por
falta de informação, diálogo
com os familiares e até
mesmo,
pela
falta
de
estrutura familiar.
Assisti aqui na minha escola,
a formatura do PROERD
(Programa Educacional de

Resistência às Drogas e à
violência) e ﬁquei fascinada.
Nesta
formatura,
pude
presenciar
a
grande
importância do PROERD,
que em conjunto com a
Polícia Militar, escola e
família, previnem e ajudam a
reconhecer as pressões e as
inﬂuências
diárias
que
contribuem ao abuso de
drogas e a violência entre
estudantes, desenvolvendo
habilidades para resisti-las.
Em breve estarei no 5° ano,
aprendendo um pouco mais
sobre este tema e ﬁcarei com
certeza mais atenta a tudo
que diz respeito às drogas.

Nicolle Batista,
4º ano A
Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
@parceirosdaeducacao
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SEÇÃO 3 - Notícias Globais

Corrupção, ética e
honestidade?

Nós brasileiros sofremos
muito com a corrupção no
Brasil, pois entendemos que
a falta de ética e honestidade
descrevem as pessoas que
não tem cultura. Muitas
vezes, somos subornados
por pessoas más e sem
esperança de uma boa vida.
Nossos políticos precisam
ser melhor escolhidos por
todos nós. Lembramo-nos da
leitura do livro “A semente da
verdade”, uma fábula chinesa
que acrescentou para nós o
conceito
de
ética
e
honestidade, lembrando que
muitos políticos

deveriam ler sobre esse
assunto
para
melhor
governar nosso pais. Enﬁm,
nós
como
cidadãos
aprendemos
em
nossa
escola
e
deixamos
nossa opinião sobre esse
assunto,
sabendo
que
devemos ser mais éticos,
honestos e com muita
cultura.
Citando o professor e ﬁlósofo
Mário Sérgio Cortella, "a
sociedade será mais ética ao
passo que as crianças
aprenderem a ser realmente
cidadãs. É preciso educar
dando
o
entendimento,
discernimento e respeito
entre a coisa pública e a
coisa privada.

Quando vamos virar esse jogo?
Essa formação cívica hoje no
País não existe. Além disso,
é preciso ter um Estado que
respeite
realmente
a
constituição, no sentido de
garantir a

punidade".

Texto coletivo,
Equipe Alvino News

VOTO E BIOMETRIA
Votar é escolher um dos
representantes
que
você
conﬁa. Veriﬁcar se você fez
uma boa escolha. Hoje em
dia, assistimos comerciais
sobre os votos que deﬁnem o
candidato que irá demonstrar
paixão e respeito pelo país.

A televisão nos mostra a todo
instante comerciais sobre a
BIOMETRIA. A biometria é
uma tecnologia que confere
total segurança à votação,
pois a identiﬁcação do eleitor
por meio das impressões
digitais impede que uma
pessoa se passe por outra

ao votar. A partir de 13 de
março deste ano, eleitores
paulistas
deverão
se
apresentar à Justiça Eleitoral
para a revisão obrigatória do
eleitorado, que tem como
objetivo a coleta de dados
biométricos com a atualização
do cadastro eleitoral.

O não comparecimento à
revisão
levará
ao
cancelamento do título de
eleitor.
Faça seu agendamento pela
internet, dirija-se ao Cartório
Eleitoral e cadastre sua
biometria para as próximas
eleições. O prazo ﬁnal é 19 de
dezembro de 2017.
Kawany Nataly S. Santos,
3º ano A

MAFALDA

EXPEDIENTE Bernardo, Giovanna, Nicolle, Kawany

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação

COLABORADORES Diretor, Professores, Grêmio Estudantil, Ana Beatriz.

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