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E.E. Conselheiro Antônio Prado

Conselheiro lança
seu primeiro jornal

Diva Ribeiro

O JC - Jornal do Conselheiro é resultado da iniciativa
dos Parceiros da Educação, juntamente com a Magia
do Ler, professores e alunos da Escola Conselheiro
Antonio Prado que abraçaram o projeto para
comprometer e envolver os diversos segmentos da
comunidade escolar.
Redatores do Jornal
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"Semana da Cultura da
Paz"

Conselheiro se Move!

MATIFIC: ajuda melhorar a
matemática.

A semana proporcionou um
momento de grande reflexão sobre
a aceitação do outro e também
sobre o perdão como um caminho
para se colher a paz.

Alunos da E.E. Conselheiro Antônio
Prado vestiram a camisa da
atividade física e deram um baile no
sedentarismo.

Estudo mostra: Matific ajudou a
melhorar 34% o resultado de provas
de matemática.

Prof. Ronaldo Galvão

Prof. Lucas Fachini

Profª Silvana Alves
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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 – História da Escola

Antônio da Silva Prado nasceu
em 25 de Fevereiro de 1840.
Formado em ciências jurídicas e
sociais pela Faculdade de
Direito do Largo São Francisco
foi
agricultor,
empresário,
banqueiro, jornalista e político.
Em 1888, recebeu de D. Pedro
II o título de conselheiro do
Império. Começou sua vida
política na época do Império,
como vereador na Câmara
Municipal de São Paulo. Foi
ministro da Agricultura, do
Comércio, das Obras Públicas,
dos Negócios Estrangeiros e
senador.
Antônio da Silva
Prado

chegou a ser prefeito de São
Paulo por onze anos e, neste
período, inaugurou a Pinacoteca
do Estado, a Estação da Luz e
começou a construção do
Theatro Municipal. Foi ele
também que tomou a atitude de
pavimentar a Avenida Paulista,
reformar o Viaduto do Chá e
alargar as ruas do Centro Velho.
Morreu no Rio de Janeiro em 23
de Abril de 1929.
Criada originalmente por
decreto de 06/03/1896, a nossa
escola recebeu o nome de Grupo
Escolar Barra Funda, onde
funcionava na época em um
prédio alagado.

http://www.saopauloinfoco.com.br

História do Patrono da Nossa
Escola

Antônio da Silva Prado
Em 1911 passou a funcionar na
Rua Vitorino Carmilo, um prédio
que hoje é tombado pelo
patrimônio, mas somente em
fevereiro de 1932, passou-se a
chamar
Grupo
Escolar
Conselheiro Antônio Prado , uma

homenagem do governo do
estado ao renomado Antônio da
Silva Prado. A escola oferece
nos dias atuais o ensino
fundamental , para pouco mais
de 700 estudantes, do 1º ao 5º
ano.
Texto Coletivo - 4º ano F

SEÇÃO 2 – Entretenimento

Indicações Para as Férias
LIVRO - Coraline e o
mundo secreto

FILME -O poderoso
chefinho

Uma menina chamada Coraline
se mudou para uma casa
muito estranha.

“O Poderoso Chefinho” é uma
comédia sobre a chegada de
um novo bebê na família.

Seus pais sempre estavam
muito atarefados e não davam
atenção para ela, o que a
deixava muito triste.Um dia, a
menina
encontrou
uma
portinha suspeita na sala de
visitas.

Contada do ponto de vista do
irmão mais velho,Tim, um
garoto de sete anos com uma
imaginação muito fértil.

A partir daí começa um novo
mundo para Coraline...
Na verdade, aquele parece ser
um 'outro' completo mundo
mágico atrás da porta...

Manuella Villar 4º ano
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Aos seus olhos, o irmãozinho é
um
verdadeiro
terrorista,
disposto a fazer de tudo para
tornar sua vida um inferno.

Manuella Villar 4º ano

Cordel da Reconciliação
Estivemos pensando quebrando a cabeça
Em como falar de um tema que fala das coisas do coração
De quando não somos capazes de controlar nossa emoção
Tem amigos de todo tipo,divertido,brincalhão,
Tímido,extrovertido, chato, ranzinza,valentão,
E amigo que em toda hora é mais chegado que irmão
Mas existem momentos que até a amizade mais profunda
Passa por descontentamentos
O que começa com uma brincadeira
Vira brigas, chutes e tretas
O amigo transforma-se em capeta!
Nessa hora é preciso que a raiva
Dê lugar ao perdão, o ódio ao amor
A maldade a amizade
Porque o que importa meu irmão,
É a Reconciliação!
Pra começar é só dizer,
Perdoe,desculpe, respeite, me aceite
Deixar que a união diga sim
Quando queremos falar não...
Alunos 3º ano C

Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
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SEÇÃO 3 – Esporte, Jogos e Eventos

Conselheiro se Move!
os

nossos

alunos vestiram a camisa da
atividade física e deram um
baile no sedentarismo. Em
parceria com o SESC Bom
Retiro, integramos a SEMANA
MOVE 2017, um evento
internacional que convidou
milhares de pessoas a adotar a
atividade física como um
hábito fundamental para o
bem estar e a saúde. Ao longo
de três semanas nossas
crianças aprenderam e se
divertiram com a prática de
esportes, luta e dança.

Professor Lucas Fachini

Aula de Judô no Sesc

jogos matemáticos para o
melhor
desempenho
dos
alunos permitindo que eles
sigam o seu próprio ritmo. A
professora Josilda do 1° ano E
afirma que: “ É um ótimo
programa para auxiliar na
matemática em sala de aula, os
jogos são complementos das
atividades do Projeto EMAI”. Ela
indica que outras escolas

conheçam
esse
excelente
programa, o qual ajuda no
desenvolvimento dos alunos.

Jéssica e Guylherme, 4ºF

Alunos jogando Matiﬁc

Juliana Malta

setembro

Matific é uma plataforma de

Para promover um estilo de
vida saudável é necessário que
cada um encontre satisfação e
prazer em se movimentar.
Assim conseguiremos ter, no
futuro, uma geração ativa e que
se move por conta própria.

Lucas da Silva Fachini

Em

Plataforma Matific

PRÓXIMOS EVENTOS NA ESCOLA
2ª

Semana

Afro-Brasileira.

Acontecerá de 21 a 25/11/2017
com atividades diversificadas
explorando a cultura afrobrasileira. No dia 02/12 será
realizada a nossa Feira Cultural
com

o objetivo de aproximar os pais
e comunidade para prestigiar
os trabalhos desenvolvidos
pelos alunos no decorrer do
ano letivo. Os projetos
abordados
despertam
o
interesse dos alunos e contará
com

exposições dos Projetos Ler e
Escrever e EMAI, maquetes,
livros de reescritas de histórias
conhecidas e de criação,
apresentações
de
teatro,
planetário,
entre
outros
trabalhos.

FORMATURA
A Formatura dos alunos dos
quintos anos será realizada no
início de dezembro com a
participação dos formandos,
professores e responsáveis.

Rita W - Coordenadora
SEÇÃO 4 – Cultural

Semana da Cultura da Paz

Apresentação do Circo

Jogos colaborativos

De modo geral, a semana
proporcionou um momento
de grande reflexão sobre a
aceitação do outro e o perdão
para a paz.

associacaoparceirosdaeducacao

O primeiro jornal da cidade – se é
que se pode chamar assim um
folheto manuscrito – só surgiu
em 1823. “O Paulista”, redigido e
copiado à mão por um professor
de latim, tinha duas edições
semanais e cada exemplar tinha
que ser dividido entre cinco
assinantes.

Portal da Cultura

Professores 2º anos

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

@parceirosdaeducacao

Patricia Villar

escola desenvolveu uma série
de atividades para promover
a semana da paz. Nosso
projeto juntamente com o
Instituto Ives Ota resgata
valores como o respeito, a
solidariedade, a gratidão, a
humildade e o perdão.
Os alunos dos 2º anos B e C
assistiram
vídeos
e
produziram cartazes com
base

na canção de Jair de
Oliveira, “Normal é ser
diferente”. Os estudantes do
2ºano D escreveram
um
conto baseado no vídeo: “É
preciso ceder, para viver bem
com todos.

Juliana Malta

No mês de agosto, nossa

Você Sabia?
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SEÇÃO 1 – Jornal da Escola

Os Parceiros da Educação,
juntamente com a Magia do Ler
trouxe para Escola Conselheiro
Antônio Prado, o Projeto Escola
em Pauta. Trata-se da produção
de jornais periódicos elaborado
pelos alunos.
Beatriz
Nogueira
Graça,
Guylherme
dos
Santos
Gonçalves, Jéssica Pereira de
Lima, John Alvaro Lopez Soto e
Manuella Villar, alunos dos
quartos anos, foram escolhidos
como redatores. Na primeira
etapa, participaram de uma
formação na Casa do Saber
sobre a produção do jornal.

Na escola, explicaram a ideia
do projeto para a direção,
professores e alunos.
Todos se mobilizaram para a
eleição do nome,mascote e das
matérias do jornal.
O aluno Jean Carlo Salvino, do
quinto ano A, destacou-se pela
criatividade e na arte de
desenvolver o mascote.
Como
resultado
desse
processo, nasceu o esperado
JC, JORNAL DO CONSELHEIRO!
Esperamos que esse projeto
seja um meio de comunicação,
troca
de
experiências,
informações, entretenimento e
aproximação entre a escola e a
comunidade.

Casa do Saber

Como Surgiu o Jornal do
Conselheiro?

Redatores do Jornal
Contamos com a adesão de
todos e sugestões de
matérias para nosso jornal.
Sua contribuição é muito
importante, pois a intenção
é o envolvimento de toda
comunidade escolar.

O contato pode ser feito
através do email:
jornaldoconselheiro@gmail.com

Prof. Patricia Villar

SEÇÃO 2 – Entrevistas

O Jiu Jitsu é um esporte
pouco difundido no Brasil,
como vocês conheceram esse
esporte?
GUILHERME- Tinha vontade
de praticar um esporte
conheci o JIU JITSU no
Projeto dos Sonhos.
VICTORNo projeto dos
Sonhos.
O QUE É PROJETO DOS
SONHOS?

É um Projeto que fica na Al.
Cleveland, nº 484 e que visa
dar assistência para crianças
em
situação
de
vulnerabilidade
das
comunidades de São Paulo,

e onde elas têm a chance de
reencontrar seus sonhos, seja
no ballet, na música ou no jiu
jitsu.
QUANTAS MEDALHAS VOCÊS
GANHARAM?

GUILHERME- Tenho uma
medalha de prata, 2º lugar .
VICTOR- Eu também ganhei
uma medalha de prata, 2º
lugar.

GUILHERME- Triângulo (É um tipo de Estrangulamento comum no
jiu jitsu feito com as pernas e o auxílio do braço do próprio
adversário).
VICTOR- Arm Lock ou Armbar, termo que na tradução do inglês
significa chave de braço.
Estamos treinando o golpe de
Pretendemos chegar aos
raspagem que é um artificio
quinze anos na faixa verde
baseado
em
técnicas
que é a faixa máxima para
específicas utilizado pelo
essa idade.
lutador que está fazendo
VOCÊS GOSTAM DE OUTROS
guarda .
ESPORTES?
EM QUE FAIXA VOCÊS ESTÃO?

GUILHERME-Estou na faixa
amarela.
VICTOR- -Eu também estou
na faixa amarela.

Qual o seu melhor golpe de jiu
jitsu ?

EXPEDIENTE Redatores do jornal: Beatriz Nogueira Graça, Guylherme dos Santos
Gonçalves, Jéssica Pereira de Lima, John Alvaro Lopez Soto e Manuella Villar
COLABORADORES Juliana Malta, Professores:Patricia, Lucas, Ronaldo, Gildacy, Silvana,
coordenadora: Rita , aluno: Jean Carlo Salvino, Vice- diretora: Diva
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GUILHERMEfutebol
e
basquete .
VICTOR- futebol.
Entrevista por: John Alvaro
Lopez Soto

Rita Weigand

Entrevista - Atletas
da Escola

Victor e Guilherme

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

escolaempauta.com.br

