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Terceirão 2017: reta
final.
O que o destino uniu há três anos, agora está encarregado de separar.
A terceira série deixará marcas na escola que jamais serão esquecidas,
sendo uma separação definitiva ou não, temos muito orgulho de vocês
e das pessoas incríveis que vocês vão se tornar!

Arquivo escolar.

VEM AÍ: TERCEIRÃO 2017, A RETA FINAL.

Isabella Bordalho, 2ªB.

Arquivo escolar.

Arquivo escolar.

Arquivo escolar.

Bianca de Moura.

PÁG.02

Consc. Negra

Laranjinhas

Teatro 2017

Premiação IDESP

A E.E. Milton na luta contra o
preconceito racial, reúne
ativistas negros, grupos de
capoeira e outros, para um
evento que ocorre todos os
anos na escola e sempre
surpreende.

Processo de seleção para os
alunos acolhedores de 2018
estão abertas, seja um jovem
protagonista e participe
desse evento anual.

A escola apresentará uma
peça
teatral
com
participação dos alunos pelo
terceiro ano consecutivo,
saiba mais sobre esse
fenômeno que você só vê na
escola Milton.

Alunos da terceira série de
2016,
retornam
para
recebimento da medalha de
honra ao mérito por terem
ultrapassado
a meta do
IDESP .

Isabella Bordalho, 2ªB.

Vitor Boschi, 2ªC.

Bianca Araújo, 2ªB.

Julia Castro, 1ªC.
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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 – HOMENAGEM

Homenagem aos alunos.

Ser terceirão é uma coisa que
todos os alunos desejam, não
por sair da escola, e se livrar
daquela rotina corrida do Milton,
mas por finalizar uma etapa da
sua vida que traz bons
momentos compartilhados com
os amigos.

Além de dividir experiências,
sonhos e valores, nos tornam
grandes como pessoa para o
mundo lá fora. Sabemos que é
difícil
deixar
essa
vida
acadêmica para trás, entrar em
um mundo diferente que parece
que nunca irá chegar, que
quando chega dá aquele frio na
barriga. Existem momentos que
nunca iremos esquecer, mas
como as aulas de PV ensinam,
ainda temos muito que aprender
e viver, que a vida é feita de fases
e não devemos ficar parados em
uma só, devemos seguir em
frente buscando realizações.

Agora é a reta final, terceirão
com o TCC na mão, futuro na
cabeça e formatura na mira,
vocês são uma parte vital para a
escola, uma inspiração para os
outros alunos que sempre dão o
maior apoio para o sucesso de
vocês. Nós agradecemos pelos
eventos e por fazerem parte do
Milton, com certeza vamos
lembrar de cada aluno que fez
uma grande diferença nessa
escola.
E se um terceiro sai, outro vem,
uma nova história começa, e
todos sabemos que o segundão
vem com tudo.

Arquivo escolar.

Arquivo escolar.

TERCEIRÃO: RETA FINAL

Momento reﬂexão.

E que venham os próximos para
fazer história, deixar marcas e
despertar inspirações. Parabéns
terceirão 2017!

Jessica Barros e Raquel da
Silva, 2ªC.

SEÇÃO 2 – ENTRETENIMENTO

O meu horário de verão
Acordo e vejo que o céu está ainda escuro, lembro-me
num impulso do horário de verão.
Isso só pode significar uma coisa, final de ano,
vestibulares e vida adulta. Na escola, colocamos os dias
restantes até o ENEM no quadro, é um frio na barriga
coletivo que só tende a piorar.
Veremos por nós mesmos o que "acontece no mundo
real” como sempre nos falaram. Talvez seja o nome
“adulto” a nos assustar, mas ele nomeia nada mais que
uma criança crescida que vai se moldando com os anos,
relevo.
No final, o que queremos ouvir é que tudo vai dar certo e
que nossos esforços nesses anos foram suficientes.
Então, quando sentir-se mal por talvez não se encaixar
aos padrões, simplesmente, faça um só seu.

PLAY DANCE 2017: A
SURPRESA
O play dance é um
evento que ocorre
todos os anos em
nossa instituição, alunos da
terceira
série
ficam
responsáveis juntamente a
professora Kelly, de Educação
Física, com a organização desse
dia tão especial. Danças e
gincanas são apresentadas
com o intuito de trabalhar o
coletivo e o movimento. Neste
ano, houve um pequeno tempo
para as organizações, contudo
todas as salas deram um show
em suas apresentações, os
jurados foram surpreendidos e
pontuar cada critério não foi
uma tarefa fácil.

Houve um sucesso
gigantesco,
apresentações
variadas, bem elaboradas e
criativas despertaram imenso
orgulho
de
todos
os
envolvidos.
Tamanho
desempenho e esforço geraram
as três salas ganhadoras:
2ªsérie B em terceiro lugar,
3ªsérie B em segundo lugar e,
por fim, 3ª série C em
primeiríssimo
lugar.
A
superação foi o ponto fixo
desse evento, e a todos os que
se esforçaram e fizeram dele
um sucesso, nossos mais
sinceros PARABÉNS!

Gabriela Gomes da Costa, 3ªA.

Isabella Bordalho, 2ªB.
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SEÇÃO 1 – DIFERENCIAIS

Evento do ano de 2016.
O dia da Consciência Negra é
celebrado em 20 de novembro
e representa a luta dos negros
contra a discriminação racial.
Esta data foi escolhida por ter
sido o dia da morte do líder
negro "Zumbi", que lutou
contra a escravidão no Brasil.

A celebração relembra a
importância de refletir sobre a
posição dos negros na
sociedade. Afinal, as gerações
que sucederam o período de
escravidão sofreram diversos
níveis de preconceito. O evento
que acontece anualmente na
escola Milton, esse ano
ocorrerá no dia 30/11. De
acordo com a professora Maria
Cristina,
organizadora
do
evento, a homenagem desse
ano promete um sarau, além
de apresentações de danças e
outras
atividades
que
envolvem o tema.

Jovens acolhedores 2018
Em setembro começou o
processo de seleção dos
laranjinhas 2018, que se
estenderá até o inicio de
dezembro. Em meio a esse
processo,
teremos
uma
formação proposta pela vicediretora Márcia Piﬀer, que
aplicará dinâmicas em grupos,
dará situações problemas e
analisará os alunos que se
destacarem.
Segundo
o
programa,
um
acolhedor
precisa contemplar algumas
características:
ser
protagonista, bem relacionado,
não faltar, cumprir regras e
claro, ser um aluno autônomo,
competente e solidário.

Julia Castro, 1ªC.

Serão escolhidos em média
25 veteranos que irão
receber os novos alunos em
fevereiro de 2018. É
importante enfatizar que
esse processo é para todos,
até mesmo aqueles que já
foram laranjinhas em 2017.

Vitor Boschi, 2ªC.

Bianca de Moura.

Arquivo escolar.

Consciência Negra

Jovens acolhedores 2017.

SEÇÃO 2 – ESPETÁCULOS

Teatro: O Auto da Compadecida!

Bianca de Moura.

Nos últimos anos, nossa
escola vem ganhando um
grande espaço para as artes
cênicas. Um dos mais
esperados
eventos
que
envolve diversos alunos é a
Peça Anual do Grupo de
Teatro do Milton. Durante o
ano, os alunos interessados
em participar, frequentam os
ensaios que ocorrem após o
período de aulas.

As produções teatrais são
dirigidas e organizadas pelo
corpo docente da escola e a
adaptação de “O Auto da
Compadecida” contará com a
grande equipe de professores,
sendo eles: Prof º Raphael,
diretor da peça, Profº Thiago,
responsável por coreografar, e
todas as outras pessoas que
cuidam dos bastidores, como
o cenário e as roupas, são
eles: Profª Maria Cristina, Profª
Edna e outros.

Culminância de Clubes e
Eletivas

A apresentação contará com
um elenco incrível e são
grandes as especulações de
que será uma peça fantástica
sem perder a magia e o
carisma dos empenhados
alunos. O espetáculo ocorrerá
no fim do semestre e fechará o
ano letivo de 2017, com chave
de ouro e com certeza nos
deixará cheios de ansiedade
para prestigiar e talvez
participar, de mais peças e
shows
como
esse
de
protagonismo
em
nossa
escola.

A Escola Milton convida todos
para
prestigiar
as
apresentações e exposições da
culminância de clubes e
eletivas do segundo semestre.
No dia 08/12, a partir das
8h30m, venham apreciar o
resultado do trabalho de
alunos e professores. Serão 19
clubes e 9 eletivas mostrando o
produto
final
de
suas
atividades no decorrer do
segundo semestre de 2017.
Contamos com a sua presença!

Vitor Boschi, 2ªC.
Ensaio da peça.

Bianca Araújo, 2ªB.

Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
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SEÇÃO 1 – DIAS ESPECIAIS

Premiação IDESP

Julia Castro, 1° C

Alunos de 2016.

Arquivo escolar.

Um reencontro emocionante
onde relembramos momentos
ao ver a retrospectiva e
percebemos que no final de
tudo, o que nos resta é apenas
a ansiedade dos alunos atuais e
a saudade dos que não
estudam mais aqui

Arquivo escolar.

No dia 31/10 a escola
promoveu um encontro de exalunos, com a intenção de
matar saudade e falar sobre
suas conquistas e dificuldades
após a saída da escola, além de
celebrar, mais uma vez, a
superação na nota do IDESP,
deixando
uma
grande
responsabilidade
para
os
formandos desse ano que tem
que atingir a meta de 3,85. Com
o depoimento da ex aluna
Brenda percebemos como tudo
isso vai deixar saudades, e que
a gente sai do Milton, mas o
Milton não sai da gente.

Workshop Rotary
Proﬁssionais Rotary.

No dia 31 de outubro
aconteceu uma série de
palestras indutoras oferecidas
pela parceria da Escola Milton
com o Rotary Club. Contamos
com
a
presença
de
profissionais de várias áreas
que
palestraram
dando
conselhos,
esclarecendo
dúvidas e incentivando os
alunos.

Esse evento, além de auxiliar os
estudantes no seu projeto de
vida, deixou um marco na
escola, trazendo mais uma
parceria de sucesso e incentivo.
Tivemos a assistência de
especialistas na área de direito,
veterinária,
jornalismo,
medicina, e outros. O Rotary
ofereceu, também, 30 bolsas
com 50% de desconto em um
curso de inglês, ajudando
assim, muitos alunos em seu
currículo profissional.

Vitor Boschi, 2°C

SEÇÃO 2 – ENTREVISTA

Entrevistadores da 1ªC.

 Qual é o seu P.V.?
Eu quero seguir na área de
direito, onde vou conseguir
ajudar mais as pessoas.

 Quis desistir?
Já pensei em sair no primeiro
ano, mas depois do primeiro
evento notei o diferencial da
escola.

 O que fará falta?
Das pessoas, acabamos criando
um laço muito forte... uma
verdadeira família!

 O integral te ajuda?
Com certeza, a me acostumar
com a rotina parecida com
aquela que eu vou ter quando
trabalhar.

 Como será lá fora?
Pelas experiências do convívio
com as pessoas aqui tive uma
base para lidar com os outros.

 O que você aprendeu?
Sempre respeitar o próximo e
não tratar ninguém com
diferença.

 Quais são suas metas?
Pretendo me formar, casar e ter
condições de ajudar meu avós.

 O que achou do ENEM?
Achei complexo, mas nada que
eu já não tivesse uma base.

 Matéria favorita?
História, sem dúvidas.

 Uma dica:
Participem de tudo, estejam
sempre abertos para novas
oportunidades pois elas são
únicas.

Arquivo pessoal.

Arquivo escolar.

Uma
nova
etapa!

Entrevista com o aluno Lucas Lemos, da terceira série C, sobre suas
expectativas, projeto de vida e superações nos seus três anos de
estudos na escola de ensino médio integral Milton da Silva Rodrigues.

Lucas Lemos.

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação

EXPEDIENTE ISABELLA BORDALHO, JULIA CASTRO E VITOR BOSCHI.
COLABORADORES SÍLVIA CHAGAS E ORIMAR CHAGAS.
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