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Só na
brincadeira

É de mais ou
de menos

Equipe 1º e 2º anos

Equipe 3º anos

Alunos usam site de jogos de
matemática para estimular sua
aprendizagem.

Cibele Andrade

Crianças de 1º e 2º anos têm olhar
diferenciado sobre como é
gostoso aprender brincando.

Jannuzzi conta o
que você quer!
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Equipe de Edição
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Prêmio é
nosso!
Marcela Rios

O prêmio Gestão Escolar é
nosso. A comunidade escolar
Jannuzzi Mascari é a melhor do
estado de São Paulo !!!

Equipe Gestora
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Mirna Fabiani

Cibele Andrade

Alunos, professores, funcionários e gestão juntam-se para contar
cada detalhe do que rola em nossa comunidade escolar.
Enfim uma equipe de notícias é formada em nossa escola. E
nesta edição todos vocês saberão como aconteceu e acontece. Se
liga!

Alunos fora do
horário

Recreio tem
polêmica

Colegas participam de aulas que
ajudam
a
melhorar
seu
desenvolvimento no dia-a-dia.

Alguns aceitam! E outros não!
Quem está certo?

Equipe 4º anos
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Equipe 5º anos

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 1 – Foco Principal

No dia 12 de setembro
alunos e professores da
nossa
escola
foram
convidados a participar de
uma formação do projeto
"Escola em pauta". O evento
foi realizado no espaço Casa
do Saber, no bairro do Itaim
Bibi, zona sul de São Paulo.
Deste curso participaram a
coordenadora
pedagógica
Cibele Andrade, a professora
do 5º ano Zuleica de Freitas,
do 3º ano o aluno Pedro
Henrique, as alunas do 4º
ano Fernanda Moura e Maria
de Lurdes e Adny Cezar,
aluna do 5º ano, estes
formam o grupo de editores
do "SeLiga".

Receberam orientações de
como produzir um jornal para
depois
confeccioná-lo
sozinhos usando o portal do
projeto "Escola em pauta". A
primeira etapa do projeto
dentro da escola foi repassar
para todos os colegas que
agora
juntos
podemos
confeccionar o nosso próprio
jornal; também foi feita a
votação entre mais de 600
alunos sobre a escolha do
nome do jornal (ver foto
destacada ao lado) e por ﬁm
dentro de cada turma da
Jannuzzi foi escolhido um
representante para fazer
parte das reuniões de pauta e
assim podermos dar às
notícias a

nossa
cara.
A
corujinha/repórter mascote do
"SeLiga" foi criada pelo
eminente artista e aluno do
4ºC Pedro Henrique Santos,
com base no logotipo do
nosso uniforme escolar. Tudo
isso tem sido possível por
conta dos Parceiros da
Educação,
representados
dentro da Maria Jannuzzi
pela simpática ﬁgura da
Lenita Lourenço, que juntos
ao
IQE
(Instituto
de
Qualidade de Ensino) deram
a oportunidade de ampliar
nossos conhecimentos sobre
este importante meio de
comunicação, o jornal.

Adny Cezar

Jannuzzi lança o que
você quer!

Cartaz com resultado

A equipe de editores elencou
entre as mais de dez
sugestões de nomes para o
jornal as quatro que se
demonstraram
mais
signiﬁcativas , daí surgiu a
ideia da escolha deﬁnitiva por
meio do voto secreto de todos
os alunos dos dois períodos;
os votos foram recolhidos em
uma caixa lacrada e somente
aberta para contagem.

Equipe de Edição

SEÇÃO 2 – Editorial

Somos referência Indicação cultural
O Prêmio Gestão Escolar é um reconhecimento do Conselho
Nacional de Secretários da Educação (Consed) a projetos
inovadores e gestões competentes na educação básica do ensino
público brasileiro. O objetivo da premiação é estimular que
escolas públicas mostrem o desenvolvimento de suas gestões,
além de incentivar o processo de melhoria contínua na escola,
pela elaboração de planos de ações, tendo como base uma
autoavaliação. A E.E.Profª Maria Jannuzzi Mascari – D.E.Sul 2
participou do referido prêmio e foi a vencedora da etapa Regional
em nível de Diretoria de Ensino e Campeã Estadual.

Equipe gestora

Gratidão
A diretora Mirna reconhece que o envolvimento, compromisso
e empenho por parte de todos foram essenciais para
conquista do referido título.

Mirna Fabiani Monteiro
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Livro - Os Monstros
do
Cartógrafo-O
sonho de Hugo é
descobrir
novas
terras,
desenhar mapas, enﬁm, ser
cartógrafo.
Sua
grande
chance surge quando o
almirante Rupert decide se
tornar tão famoso quanto
Cristóvão Colombo e se
lança com seu navio em
busca de novos continentes.
Em alto-mar, os tripulantes
de EL TONTO PERDIDO
encontram uma ilha , e Hugo
recebe a tarefa de ...

FILME-Thor:
Ragnarok - é o
mais novo ﬁlme de
super-heróis da Marvel ,
uhuuuu! Desta vez Thor
deverá unir forças com seu
irmão Loki e o Incrível Hulk
para tentar destruir a deusa
da morte: Hela , a ﬁm de
evitar a completa destruição
de seu mundo asgardiano.
Emoção e muita aventura do
começo ao ﬁm do ﬁlme,
contando
também
com
muitas risadas. Se liga nesse
ﬁlme!

Adny Cezar, 5º E

Pedro Henrique, 3º A

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

/associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 1 – Planos em Ação

Equipe 1º e 2º anos

O Matiﬁc é um site que foi criado por proﬁssionais da
matemática que começaram a ensinar as crianças através de
minijogos matemáticos virtuais (chamados de episódios). Com o
objetivo de conduzir habilidades e inteligência para estudos, o
projeto Matiﬁc reforça as lições que aprendemos na escola,
podendo ser feitas em casa.
Os episódios vão subindo as diﬁculdades, como sentamos em
duplas nos ajudarmos e assim conseguimos passar as fases
mais difíceis aprendendo ainda mais e junto com os colegas.
O que pensam alguns professores e alunos da nossa escola
referente ao site: “O matiﬁc é uma forma divertida de aprender e
ajudar no desenvolvimento” - diz a professora Francisca do 3°A.
“O matiﬁc é muito interessante, porquê ele ajuda a quem não
sabe matemática. E também quem já gostava de matemática,
ﬁcou gostando ainda mais” - fala de Isabela 4° ano E.
Equipe 3º anos

Aula com Matiﬁc

Jannuzzi Mascari/Facebook

Bola ao alvo

Para que o ensino de alunos
dos primeiros e segundos
ﬁcassem mais interessantes,
as professoras planejaram
aulas com brincadeiras sem
esquecer da aprendizagem.
no dia-a-dia crianças entre 6
, 7 e 8 anos se juntam em
meio de brincadeiras que tem
contas, contos, textos de
ciências, mapas e a nossa
história do Brasil. Uma ideia
que as crianças se ligam
bastante!

"Gostamos muito da nossa
Escola, nela aprendemos
coisas novas, principalmente
a ler e escrever e para isso,
temos muitos livros onde
fazemos lições. Utilizamos a
sala de informática com o
jogo MATIFIC, e as aulas de
Arte com todo seu colorido e
na Educação Física é só
diversão; na sala de leitura
soltamos
a
imaginação.
Temos também o nosso
recreio é muito legal, com
brincadeiras, bolas, cordas e
também música com as
inspetoras. Nossa escola é a
melhor do mundo." - crianças
do 1º anos contando sobre a
experiência na nova escola.

Alunos aprendem com site...
é de mais ou de menos?

Jannuzzi Mascari/Facebook

Jannuzzi Mascari/Facebook

Brincadeira tem
hora

Mais um episódio

SEÇÃO 2 – Aconteceu na escola

Semana da Criança

Ewelyn Lawrence

Anualmente nossa escola
promove a "Semana da
Criança" e, em 2017 não
poderia ser diferente e a
tradição foi mantida. Nos dias
9, 10 e 11 de outubro foram
desenvolvidas diversas

atividades como minitorneio
de futebol (organizado pela
professora Daniela de Ed.
Física),
utilização
de
brinquedões
no
pátio,
competição com direito a
torta na cara e é claro, o
nosso tradicional "Show de
Talentos", que este ano
contou com muita música e
dança - incluindo regionais
do nosso país e de outros
também. E que venha 2018
com mais diversão!

EMAI é outro
nível
O livro EMAI é uma realidade
nas turmas de 1º ao 5º anos
e ele veio para nos ajudar
cada vez no que se deve
aprender
sobre
a
Matemática. As atividades
presentes em cada livro têm
ligação lógica de uma com a
outra,
as
professoras
chamam
de
"Sequencia
Didática". "Faz a diferença
você ter um material que te
dá toda ajuda possível para
se planejar as nossas

aulas
e
os
alunos
conseguem até fazer em
grupos" - relata a professora
Zuleica do 5º ano. Desde o
inicio do ano a equipe do IQE
(Instituto de Qualidade do
Ensino) nos apresentou o
portal da internet MATIFIC,
este veio para complementar
os estudos de matemática e
junto ao trabalho com o livro
EMAI é possível observar
que cada vez mais cálculos,
geometria, gráﬁcos, litros,
metros ou medidas de massa
ou de tempo deixaram de ser
um grande problema para a
Jannuzzi Mascari.

Show de Talentos
Leonardo Gonçalves, 5º 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 1 – Debatendo

O
recreio
monitorado
acontece em dois momentos:
pela manhã e pela tarde.
Alunos da manhã dos 3º e
4ºanos fazem o primeiro(1º)
intervalo e os alunos dos 5º
anos fazem o segundo
(2º).acontece ás 9h com
descanso de 20 minutos e
outro às 9:30. A necessidade
de ter o monitoramento
aconteceu porque alguns
alunos ﬁcavam correndo e
causando acidente do tipo
queda, trombada em outro
aluno e até se machucar
grave. Porém sempre tem
polêmica
no
Jannuzzi,
Alguns
monitores
estão
abusando da função,

porquê favorecem os amigos
e os que não são amigos os
monitores encaminham para
as inspetoras Renata e
Cleuza. Infelizmente está
acontecendo com todos os
monitores. Por causa destas
questões alguns alunos não
estão
gostando
do
monitoramento. Já os alunos
dos 5º anos quase não se
tem monitoramento pois eles
acham
que
não
tem
necessidade pois já são
"grandes", SQN (Só que
Não). E com isso um aluno
do 5º se machucou no
intervalo e se tivesse o
monitor talvez não teria
acontecido o acidente, mas
ele

Zuleica de Freitas

Recreio Monitorado

Recreio temático "Halloween"
está bem.. Os alunos pedem
que as inspetoras façam um
treinamento para o aluno que
quer
ser
monitor
com
responsabilidade, E que tal o
uso de tema?

O período da tarde por ser de
crianças
pequenas,
o
monitoramento
acontece
através das inspetoras e
alunos dos 3º anos, que
garantem total segurança.
Equipe 5º anos

SEÇÃO 2 – Projetos

O QUE É O MAIS EDUCAÇÃO!!??
O projeto MAIS EDUCAÇÃO
começou no ano de 2016 com
oﬁcinas de teatro, jogos e
brincadeiras, hip hop. Foi tão
bem desenvolvido em 2016,
que continuou em 2017, seu
nome foi modiﬁcado para
NOVO MAIS EDUCAÇÃO e
acrescentamos mais uma
atividade

educativa o "Reforço" para
ajudar no desenvolvimento
dos alunos com duração de
4h30, nesse ano de 2017 não
acrescentamos novas oﬁcinas,
as oﬁcinas que temos tem
duração de 1h30. Para nossa
felicidade as oﬁcinas e o
reforço são um sucesso!

"Eu acho bacana, é muito
legal oﬁcinas nas escolas
públicas, assim podendo ter
atividades extracurriculares de
hip
hop,
recreação,
teatro...podendo incluir as
crianças dentro de um círculo
cultural" disse o André Anjos professor

de hip hop.
Ainda sobre a importância do
projeto, a professora Eclair
relatou
que
os
alunos
tornaram-se
mais
participativos nas salas de
aula após frequentarem o
Reforço Escolar for do horário.
Equipe 4º anos

Geo e Métrico em: Se Liga!

Robert Tavares, 5º ano C
EXPEDIENTE Editora-Chefe/Profª: Zuleica de Freitas, Jornalistas: alunos editores

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação

COLABORADORES Lenita Lourenço, Cibele Andrade, Mirna Fabiani, Ewelyn Lawrence, Silvana

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

Nascimento, Fabiana Pasquetto, André Anjos, Eclair Leonel, Daniela Oliveira.
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