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Qual será o nome
do nosso jornal?

kid question clipart

Ter um jornal da nossa instituição é muito gratificante.
Haverá um concurso para escolher o nome do jornal
da nossa escola. Todos os alunos poderão participar.
Veja como será o procedimento desta escolha na
página 2.
Você poderá ser o ganhador ou a ganhadora.
Leia atentamente, não deixe de participar deste
concurso.
Equipe Gestora

Profa. Kirtty

Prof. Tiago

Profa. Mariana
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Na porta da escola, o
perigo de cruzar a rua

Dia das crianças!!

Lixo na calçada obriga
pedestre andar na via

Alunos,
pais,
professores
e
funcionários sofrem ao tentar
atravessar a rua em frente a escola,
por falta de semáforo.

A semana do Dia das Crianças, foi
uma grande festa em nossa escola!

Existe muita dificuldade para andar
pelas calçadas no entorno da nossa
escola, devido a grande quantidade
de lixo jogado nas calçadas!

5º anos A, B , C, D

3º anos A,B, C, D, E e F

4º anos A,B,C,D e E
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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 – O CONCURSO

A Escola Estadual Professor João
Maria Pires de Aguiar, está
localizada na Vila Campestre,
próximo ao bairro do Jabaquara,
região Sul.
Nossa escola foi fundada em
1974. O patrono da escola,
professor João Maria Pires de
Aguiar, desenvolveu sua carreira
no magistério de 1917 até 1952.
Por mérito pessoais e pelo
exemplo marcante, quer na vida
privada quer no magistério, se
fez a ligação do seu nome a um
estabelecimento de ensino do
estado de São Paulo.
Sendo assim, temos a honra de
levar este nome.

É fundamental conhecer a
história da nossa escola,
conhecer a comunidade em que
ela está inserida e os problemas
do entorno.
Escolher um nome para o jornal
não é uma tarefa fácil pois nossa
escola tem uma identidade a
zelar. Portanto docentes e
discentes, precisam se envolver
nesse grande projeto.
Esta escolha será mais uma
parte da nossa história.
Ainda no m novembro haverá
um concurso para escolhermos o
nome do Jornal da escola João
Maria Pires de Aguiar. O
concurso será realizado em 2
etapas:

Arquivo da escola.

Concurso para escolha do
nome do jornal

Frente da Escola
Na 1ª etapa, em sala de aula, os
alunos irão criar o nome e o
desenho
do
mascote
individualmente. Será escolhido
um nome e um desenho para
representar a sala na próxima
etapa.

Na 2ª etapa haverá a votação
entre os 27 nomes e desenhos
sugeridos,
apenas
um
representará nosso jornal.
Como prêmio será oferecido um
tablet ao vencedor do concurso.

Equipe Gestora
SEÇÃO 2 – TRÂNSITO

Perigo ao atravessar na
porta da escola
Sabendo
a
importância
da
sinalização
do
trânsito, os alunos dos 5ºs anos
foram até a rua observar a
movimentação dos carros e
pedestres.
A faixa de pedestres fica a 100
metros do portão da escola.
Os alunos acompanharam por
1 hora a movimentação de
carros e pedestres.
E entrevistaram uma moradora
do bairro.

Perceberam
que
apenas a metade
das
pessoas
utilizaram a faixa, nenhum
carro deu preferência ao
pedestre na travessia.
A senhora Isabel, 57 anos
moradora da região, ressalta
"Atravesso na faixa por ser mais
seguro, é muito importante". A
entrevistada
tem
esta
consciência
pois
já
foi
atropelada.

Projeto Trânsito
A semana nacional do Trânsito ocorre anualmente entre 18 e 25
de setembro. Este ano a escola desenvolveu um projeto com esse
tema. O principal objetivo do nosso projeto foi formar o
comportamento do cidadão enquanto usuário das vias públicas
na condição de pedestre, condutor e/ou passageiro.
A segurança no trânsito é a maior preocupação no mundo, pois a
falta de atenção e imprudência , trazem consequências graves .
Durante o projeto os alunos conheceram as formas, cores e
significados das placas mais utilizadas no trânsito, do semáforo,
da faixa de pedestres e demais componentes das vias públicas.
Caminharam no entorno da escola observando as sinalizações
e comportamento de motoristas e pedestres.

Em 2016, na cidade de São
Paulo,
houveram
555
atropelamentos.
Corpo Docente e Discente

5ºanos(A, B, C e D)
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5ºanos (A,B,C e D)
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SEÇÃO 3 – AÇÕES COM APOIO DA ONG PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

João Maria nos jogos
escolares
conquistaram a medalha de
prata no revezamento.

anos participaram dos jogos
escolares
atletismo

na
modalidade
e conquistaram

várias medalhas. Giovanna
(5ºD), ouro no salto em
distância e prata nos 75m,
Mirella
(5ºD),
ouro
no

"Gostamos muito de participar,
foi uma grande experiência!
Gostaríamos de agradecer as
professoras Carla e Kirtty por

5ºA,B,C e D

divertida, fizemos coisas legais

todos

como gincana, lanche coletivo
e cinema na escola".
A programação da semana do

como lanche especial: sorvete
de chocolate.

dia

Nossa semana do dia das
crianças foi maravilhosa!

das

crianças

houve

ganharam

pipoca

e

3º A, B,C, D e E

colchonete e ao final um
grande
bailão,
todos
dançaram à vontade.
No lanche coletivo, vários tipos

distância,
Maria
Eduarda
bronze nos 250 m e Tiago
medalha de participação nos
250m. As alunas Giovanna,

de salgados e doces, foi uma
Profª Kirty

Laura, Maria Eduarda e

No dia do cinema assistimos ao
filme "Meu malvado favorito 3",

atividades de gincana como:
dança das cadeiras, dança com
a bola na cabeça e corrida do

todo apoio e dedicação!"

arremesso de peso, Isaac (5ºD)
prata nos 75m e salto à

A semana do dia das crianças
em nossa escola foi muito

Premiação

delícia.

Profª Carla

Dia 25/10 os alunos dos 5º

Dia das Crianças

Gincanas

Proerd
O Proerd é um programa de

nosso organismo”.

resistência contra as drogas e a
violência. “Ele é muito
importante pois ensina a não
entrar no mundo das drogas e
mostra quais os danos
causados em

As aulas são ministradas pela
professora Andreia Lobo, da
polícia militar, todas as quartas
e sextas – feiras aos alunos dos
5º anos.

"Em toda aula, temos uma
caixa
para colocarmos
perguntas e no final da aula a
professora sorteia três , lê e nos
responde, temos também uma
apostila onde fazemos várias
atividades. Nós estamos muito
felizes e

aprendendo muito".
A formatura será dia 07/12 na
qual os alunos receberão um
certificado pela participação.

5ºA,B,C e D
SEÇÃO 4 – COMUNIDADE

Lixo na calçada
19/10

nós

representantes dos 4ºs anos
junto com a professora Kirtty
andamos no entorno da
escola para descobrir porque
os pedestres andam entres os
carros e não utilizam as
calçadas. Descobrimos que à
muito lixo nas calçadas
impedindo a passagem dos
pedestres. Ao retornarmos à
escola fizemos uma reunião
para tentarmos solucionar
esse

grande problema. Decidimos
que
faremos
placas
informativas, para nos ajudar
nesta questão. Esperamos na
próxima edição do jornal
trazer boas notícias, e fotos
da

Profa. Kirty

dia

nossa calçada sem nenhum
lixo.

Absurdo

Profa. Kirty

No

Você sabia?

4ºA,B,C,D e E
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Que próximo as escolas, a
velocidade deve ser reduzida e a
rua sinalizada com a palavra
ESCOLA?
Que os pedestres devem
atravessar somente na faixa?
Que os bebês devem ser
transportados em cadeirinhas
especiais?
Que os pedestres e motoristas
devem respeitar as leis de
trânsito?
2ºA,B,C,D e E
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SEÇÃO 1 – CARTA ABERTA

Carta a prefeita regional
2- Falta de semáforo na rua em
frente à escola, colocando
nossas vidas em risco;
3- Falta de sinalização: limite de
velocidade, indicação de área
escolar
e
travessia
de
pedestres.
Agradecemos a sua atenção na
esperança de ter nossas
solicitações atendidas.
Escrevemos esta carta em
nome de todos da nossa escola
e de toda nossa comunidade.
Está agendado um horário com
a prefeita para a entrega da
carta.

Profª Cristiane

Os alunos exercendo sua
cidadania, elaboraram uma
carta como atividade de
encerramento
do
projeto
trânsito.
“Excelentíssima
Senhora Prefeita Regional do
Jabaquara Maria de Fátima
Marques Fernandes
Somos alunos do 4ºano E da
E.E. João Maria Pires de Aguiar
e realizamos o "Projeto
Trânsito" no 2º semestre deste
ano. Durante a atividade
extraclasse observamos os
seguintes
problemas
de
sinalização:
1- Faixa de pedestres falhadas,
dificultando a visão dos
motoristas;

Alunos do 4º ano E

4°ano E

SEÇÃO 2 – TRÂNSITO

Somos da escola João Maria,
a senhora poderia nos dar
uma entrevista, sobre o
trânsito??
Sim, posso. O trânsito de São
Paulo é muito complicado,
principalmente em nosso
bairro,
a
maioria
dos
motoristas não respeitam os
pedestres, e muitos pedestres
também não.
Observamos que a a Sra.
atravessou na faixa de
pedestres. A senhora sempre
atravessa na faixa?
Sim.
Depois
que
fui
atropelada, redobrei minha
atenção,
mesmo
atravessando na faixa de
pedestres, acidentes podem
acontecer.

Os pedestres precisam ficar
atentos a todo momento, pois
como já disse existem muitos
motoristas imprudentes, que
não respeitam as leis.
Nossa, a senhora já foi
atropelada? Poderia nos
relatar como aconteceu o
atropelamento?
Um táxi me atropelou, pois
tinha um ônibus parado na
faixa de pedestres, tampando
a visão do motorista de táxi, e
mesmo assim ele avançou e
me atropelou.
João (motorista) O senhor
costuma parar nas faixas de
pedestres?

EXPEDIENTE Equipe de editores do Jornal Sem Nome
COLABORADORES Alunos e Professores da E.E. João Maria Pires de Aguiar
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Eu costumo respeitar as leis de trânsito, porque tenho dois filhos
pequenos e procuro ser exemplo para eles. Acredito que seja
fundamental educarmos pelo exemplo e não somente pelas
falhas.
Como trabalho no trânsito o
dia todo, estou acostumado a
ver coisas que poderiam ser
evitadas se as pessoas fossem
mais conscientes de seus atos.
Nosso país pode melhorar se
todos colaborarem.
Você
acha
que
falta
sinalização na porta da
escola?Fale um pouco sobre
isso.
Sim. Não
há placas de
sinalização,
e
não
há
semáforo para pedestres.
Portanto
os
alunos
e
funcionários correm riscos
todos os dias ao atravessar a
rua. Não dá mais para ficar
assim, precisamos que as
autoridades
tomem
providências.

Poderíamos
chamar
a
televisão para solucionar esse
grande problema, é um
absurdo!
Se você pudesse mandar um
recado a sub prefeita, qual
recado mandaria?
Isso mesmo! Precisa melhorar
as placas de sinalização e
colocar um semáforo de
pedestres. Não dá para
esperar
acontecer
um
acidente.

Profª Mariana

Entrevista - Projeto
trânsito

Sra. Isabel

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 .
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