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Primórdios de um
sucesso

Sayuri / Yago

Giovanna Felix

São Paulo - SP

Monitoria

Eletivas

O clube é liderado pelos alunos,
mas nem por isso pode ficar
sem supervisão. Confira de
perto o trabalho dos monitores
de clube.

Confira de pertinho sobre o que
cada eletiva ensina, ampliando
os conhecimentos gerais dos
alunos cada vez mais.

Giovanna Felix, 8º ano B

Sayuri / Y ago, 7ºA
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Nessa correria de final de ano,
não podemos ficar de fora
sobre o que vai acontecer na
escola:
S.A.O.B.,
e
culminância.
Ana Catarina, 9° ano A
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Victorya Almeida Balestro - 2° ano
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No dia 18 de setembro, quatro alunos: Giovanna Felix,
Sayuri Peticov, Victorya Balestro e Yago Alves foram
selecionados para ir à Casa Do Saber. Participaram de um
"workshop" chamado "Escola em Pauta", cuja proposta era
que os alunos vivenciassem o cotidiano da redação de um
jornal. Posteriormente, mais dez alunos integraram o nosso
time de redatores.

Skatistas
tomam conta

Lazer gratuito
em São Paulo

Conheça um pouco mais sobre
este
esporte,
seus
campeonatos
e
principais
competidores.

Saiba mais sobre o que fazer
em um dia livre, quais passeios
são gratuitos e o que eles
oferecem.

Victórya, 2º E.M.

Giovanna Felix, 8° ano B.

Pág. 03

Pág. 04

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

/associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 1 – INFORMES

No mês de setembro, quatro
alunos foram convidados
para ir à Casa Do Saber.
Participaram
de
um
"workshop" chamado "Escola
em Pauta", cuja proposta era
vivenciar o cotidiano da
redação de um jornal. No
"workshop",
foram
feitas
diversas dinâmicas para que
os
alunos
pudessem
potencializar
suas
habilidades.
Posteriormente, mais dez
colegas integraram o nosso
time de redatores.
O projeto foi ofertado graças
aos Parceiros da Educação.

Na escola, os professores e
a
coordenação,
então,
contataram os
alunos
protagonistas, para serem os
redatores e editores do Folha
P.E.I. Em seguida, um
mascote, a formiga, foi
escolhido, por ser autônoma,
solidária
e
competente,
características
que
almejamos
em
nossos
jovens.
Todos
os
professores
participaram
direta
e
indiretamente na construção
do jornal, com destaque para:
Celma
Matos,
Felipe
Correa, Jussara Valadão e
Mirian Gaspar.

Equipe
jornal:

responsável

pelo

Ana Catarina Melo Debiazi
Ana Clara Trajano
Giovana Yukari
Giovanna Felix
Giulia Bin
Iori Feitosa
João Gazzara
Kamilly Vitória
Luana Sant'ana
Lucas Yuri
Sayuri Anzai Peticov
Victorya Almeida Balestro
Yago Jacob Alves

Parceiros da educação

Como surgiu o jornal?
Professores e alunos

Visita à Casa Do Saber, no dia
18 de setembro de 2017.
Professoras: Marcia Hutterer
(Parceiros Da Educação),
Marcia Guerrise (PCG), Lara
Remoto
Alunos: Giovanna Felix, Sayuri
Anzai
Peticov,
Victorya
Almeida Balestro e Yago
Jacob Alves.

Victorya Almeida Balestro,
2° E.M.
SEÇÃO 2 – INFORMES

Encerramentos

Resenhas

A culminância das Eletivas está marcada para o dia 14 de
Dezembro, quinta-feira. Tragam seus famíliares!
O SAOB (Sistema de Avaliação Olga Benatti) é uma avaliação
interna. Acontecerá nos dias 05, 06 e 07 de dezembro e será por
área de conhecimento.
Todos sabemos o quanto o 9° e o 3° E.M. são esperados,
pois muitos querem ingressar em uma ETEC, faculdade e
mercado de trabalho. Separamos esse espaço para nos
despedirmos de vocês, meninos, já que este é um ciclo que se
fecha.

Victorya e Giulia, 2° A e Ana Catarina, 9°A

Os mais pedidos da sala de leitura
O Vendedor De Sonhos - Augusto Curry; Os 13 Porquês - Jay
Asher; Fazendo Meu Filme - Paula Pimenta; A Cabana William P. Young.

Vingadores, Guerra
Infinita é um filme
que
promete
grandes aventuras. A trama
narra sobre os vingadores se
unindo aos guardiões da
galáxia
para
enfrentar
Thanos (Josh Brolin), que
está em busca de todas as
jóias do infinito. A sequência
está programada para o
primeiro semestre de 2019.
Até agora, foram confirmados
mais de vinte personagens
principais,
dentre
eles:
Capitão América e Hulk.

Victorya Almeida Balestro, 2° E.M.
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Livro: Cem Anos
De Solidão. Gabriel
Garcia
Márquez
nos últimos momentos de
sua vida em 2017, aos 80
anos. Apesar de ser um livro
cheio de complexidades, ele
poderia ser resumido com
uma definição muito simples:
a saga da família Buendía.
Este livro já foi considerado o
maior romance de língua

espanhola depois de Dom
Quixote.
Leitura
obrigatória!

Ana Clara, Iori Feitoza e
Luana, 9°A

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

/associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 1 – DIVERSIFICANDO

Clube Juvenil

Vinicius Takabatake, 1° ano
E.M.

1°

ano

G.F.: Quais características
você acha que um monitor
deve ter?
G.R.: Responsabilidade, ter
diálogo com todo mundo.
G.F.: Qual clube você
monitora?
G.R.: Pebolin.
Laisa Antônia, 3° ano EM.

G.F.: Você se considera um
bom monitor?
V.T.: Sim, pois o meu clube é
organizado e não ocorrem
conflitos.
G.F.: Qual clube você
monitora?
V.T.: Tênis de mesa

G.F.: Por que você decidiu
ser monitora?
L.A.: Porque eu gosto de
monitorar e interagir com os
alunos.
G.F.: Qual clube você
monitora?
L.A.: Vôlei.

Giovanna Felix, 8° B

A eletiva é fundamental para o nosso aprendizado. Realizamos
uma entrevista com os professores responsáveis.
Que aprendizado a sua eletiva traz para os alunos?
Capricho à toa (Fabíola e Mirian): Traz o benefício da
identidade.
A
que
grupo
pertencemos
na sociedade?; Human Board Games (Sonia e Tânia): A
possibilidade de aprender vários jogos. Minecraft Humano
(Humberto e Jussara): Jogos humanos e virtuais, o escotismo,
trabalho em equipe; Nichometria (Cláudia e Josi): Geometria
aliada à decoração; O Grande Teatro das Sombras (Cleber e
Cleide): Perspectiva artística, olhar para a arte; Robótica
(Arnaldo
/
Celma):
Ligações
elétricas
(Física); Savón Parfumé (Arlete e Valmir): Visa o
empreendedorismo; Grafite e Street Dance (Felipe e Lara):
Engloba benefícios físicos, psicológicos e sociais; Trecos e
Tralhas (Cléo e James): O emocional e técnicas manuais.
Sayuri e Y ago, 7°A

Eletiva 2017

Sayury / Yago

Monitores Clube

Ramalho,

Sayuri / Yago

Giovanna Felix

Gabriel
E.M.

Eletivas

Eletiva 2017

SEÇÃO 1 – ESPORTES

Skate: saiba mais

Google images

Por mais que seja um
esporte
individualista,
o
Skateboarding
atrai
competidores de todos os
cantos do mundo que, muitas
vezes,
acabam
fazendo
amigos por onde passam.

Seja por estilo ou paixão pelo
esporte,
existem
muitos
jovens
que,
atualmente,
andam de skate pelas ruas e
parques de São Paulo. São
muitas
as
informações:
manobras, quais as melhores
peças... fica até difícil
acompanhar o assunto, para
quem não conhece. O
esporte
se
tornou
tão
famoso, que hoje existem
diversos
campeonatos
mundiais.

História
Esportistas
Nasceu na Califórnia, em
1950. Foi criado por surfistas,
que queriam praticar outro
esporte, enquanto o mar
estava sem ondas. Logo
pegaram algumas pranchas
de
madeira,
colocaram
algumas rodinhas de patins e
começaram a "surfar" em
terra firme. O primeiro skate
a ser comercializado em
série foi o Roller Derby em
1959.

Em 1963, foi oficializado com
o nome de "Skateboarding".
No mesmo ano, em Hermosa
Beach, na Califórnia, foi feita
a primeira competição. Larry
Stevenson
sagrou-se
o
vencedor.
Dentre
os
destaques brasileiros no
esporte, estão: Luan Oliveira,
25, Pedro Barros, 20, Felipe
Caltabiano, 21, Sandro Dias,
40, Douglas Silva, 33,
Letícia Bufoni, 22 e Pâmela
Rosa, 16. Os principais
campeonatos são: Street
League Skateboarding, XGames, Dew Tour e o
Campeonato mundial.

Victorya 2º E.M.
Victorya Almeida Balestro
2° E.M.

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

/associacaoparceirosdaeducacao

Folha P.E.I | Edição 01 | 3

SEÇÃO 1 - ENTRETENIMENTO

O Parque Chico Mendes está
localizado em uma área de
140 mil metros quadrados.
Possui
sete
quadras
poliesportivas
(futebol,
basquete, handebol e vôlei),
playground, pistas de cooper
coberta e descoberta, mesas
para jogos de dama, xadrez
e pingue-pongue, cafeteria,
revistaria, lago, palco coberto
com
lonas
distendidas,
estacionamento, salas da
Fundação
Pró-Memória,
Diretoria de Esportes e
Turismo e de atendimento
médico,
portaria
e
administração,
banheiros,
telefones públicos.

Há a praça Armando Furlan,
com
12
mil
metros
quadrados,
fonte,
monumento, um globo de
metal que destaca São
Caetano no mapa mundi,
jardim com 6 floreiras e 40
bancos.
Atividades oferecidas: aulas
de alongamento, ginástica
localizada, escolinhas para
crianças,
feminino
e
masculino, de futsal (de 9 a
12 anos, às terças e quintas,
das 9h30 às 10h30 e das 14
às 16h30) e de vôlei (de 9 a
12 anos, às quartas e sextas,
das 13h30 às 15 horas); vôlei
adulto (às quartas e sextas,
das 15 às 17 horas).

Google Images

Lazer Parque Chico
Mendes

Parque Chico Mendes
Foto do
Mendes

Parque

Chico

Endereço: Avenida Fernando
Símonsen, 566
Bairro: Cerâmica
São Caetano Do Sul
S.P.

.Telefone: 4232-5165

*Aberto T odos os dias ,
das 5 às 21 horas (às
segundas, abre apenas
para caminhada e corrida).
Giovanna Felix, 8° ano B

SEÇÃO 1 – ENTRETENIMENTO

Avenida Paulista
Av. Paulista: festa para uns,
trabalho para outros. O dia
inteiro sendo vigiada, uma das
mais bonitas. Localizada no
centro
de
SP,
mantém
diversos
prédios
antigos:
museus, pontos de encontros
ou simplesmente um local de
serviço.

O que mais chama atenção
é o MASP (Museu De Artes
De São Paulo). Logo em
frente, o “Starbucks”, outro
ponto de encontro onde as
pessoas se reúnem só para
tomar um café. A Paulista não
para. A todo momento,
existem atrações, lugares para

se
visitar.
Não
faltam
shoppings, museus, feiras
artesanais, artistas de rua.
Atende a todos os gostos.
Aos domingos, os quase 3km
de via ficam bloqueados para
automóveis.
Apenas
pedestres e ciclistas podem
transitar das 9h às 18h.

Neste dia, a avenida se
transforma em um grande
palco turístico, agradando a
todos os públicos: desde
crianças aos mais experientes.
Vele a pena conferir!

Giovanna Felix, 8° ano B

P.E.I.: Uma escola diferenciada

João, 2º EM João Pedro, 7ºA
EXPEDIENTE Giovanna Felix, Sayuri Anzai Peticov , Victorya Almeida Balestro e Y ago Ja

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação

COLABORADORES Ana Debiazi, Ana Trajano, Giovana Yukari,, Giulia Bin, Iori Feitosa, João

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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escolaempauta.com.br

Gazzara, Kamilly V itória , Luana Sant'ana, Lucas Y uri.

