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E.E Princesa Isabel

Sonhos se
realizam, é só você
querer.
Victor Hugo de Sousa Martins

Onde vemos a evolução de um projeto de vida que
está ao caminho de se realizar, com esforços e
dedicação o aluno irá chegar lá. Veja a evolução do
aluno Victor Hugo de Sousa Martins e um pouco sobre
seus treinos e objetivos. Onde vemos a evolução de
um projeto de vida que está ao caminho de se realizar.
Victor Hugo de Sousa Martins - 8ºB

Danilo Baraldi

Globo SP

Eletiva 2016- Professora Marly
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Meditação e sua forma de
relaxamento.

Conheça um pouco sobre
nossas Eletivas.

Reformas no Princesa
Isabel.

Conheça como a meditação pode te
ajudar e a expêriencia que os alunos
tiveram e o interesse que a Globo
teve sobre a matéria.

Saiba o que é a Eletiva no Ensino
Integral e vejo como ela funciona e
que tipo de trabalhos são
realizados durante esse horário.

Veja um pouco da reforma do
auditório, telhado, salas de aulas e
corredores do Princesa Isabel

Relaxamento - Toda a Escola

Pratica - Toda a Escola

Obras - Toda a Escola
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Técnica - Relaxamento

A meditação chegou na escola
em 2015 com a professora
Juliana. No começo não haviam
muitos alunos mas depois de
algumas aulas e indicações da
diretora,
a
turma
foi
aumentando, e mais alunos
foram se interessando por essa
técnica de relaxamento. A
meditação, além de relaxar, se
feita corretamente também
ajuda em outros métodos, como
na concentração e no controle
mental de nervos. No dia 15 de
maio a Rede Globo ligou para
diretora querendo agendar um
dia de gravação na escola.

Depois de algumas conversas, a
gravação foi agendada para o dia
2 junho. No dia da gravação ao
chegarem, os alunos estavam
preparados e posicionados no
auditório
da
escola.
As
gravações foram bem tranquilas,
sem interrupções e problemas.
Após a gravação alguns alunos
foram entrevistados, entre eles
uma aluna do oitavo ano
chamada Raissa Maynah, que
tem uma historia interessante
envolvendo a meditação. Diz ela
que ao chegar na escola, tinha
uma rebeldia muito grande pois
não aceitava regras em

Globo SP

Meditação e sua forma de
relaxamento.

Video na página da Rede Globo
seu cotidiano, a diretora
conversou com Raissa e a
encaminhou para a meditação
em busca de melhoras, depois
de três meses de meditação a
aluna
estava
com
um
comportamento menos rebelde
na

escola e em casa. No dia 23 de
junho a reportagem foi ao ar nas
tevês do Brasil no quadro "Bom
dia São Paulo" e exibido na
escola para todos os alunos.

Relaxamento, Toda a Escola
Entretenimento - Filmes e Livros

Conheça alguns livros e
filmes.
Livro - Num futuro
distante, boa parte
da população é
controlada por um regime
totalitário, que relembra esse
domínio realizando um evento
anual - e mortal - entre os 12
distritos sob sua tutela.
Para salvar sua irmã caçula, a
jovem Katniss Everdeen se
oferece como voluntária para
representar seu distrito na
competição e acaba contando
com a companhia Peeta
Melark.

Livro, Toda a Escola
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FILME - Seis anos já
se passaram desde
a morte de seu
marido, mas Amelia ainda não
superou a trágica perda. Ela
tem um filho pequeno, o
rebelde Samuel, e tem
dificuldades para amá-lo. O
garoto sonha diariamente com
um monstro terrível e ao
encontrar o livro chamado
"The Babadook" reconhece
imediatamente seu pesadelo.
Certo de que Babadook deseja
mata-lo, o menino começa a
agir irracionalmente, para o
desespero de Amelia.
Gênero: Terror, Suspense,
Drama
Direção: Jennifer Kent

E.E Princesa Isabel
Antigamente no Princesa Isabel as salas tinhas pouca tecnologia
e não havia muita diferença de religião como nos dias de hoje. E
o relacionamento entre professor e aluno era simplesmente
explicar a matéria e corrigir as lições, sem envolvimento
sentimental. Os professores podiam dar punições físicas e
morais, por isso eram mais respeitados. As salas eram divididas
só para meninos e meninas. Antigamente não haviam muitos
recursos oferecidos para se estudar, só havia livros e
enciclopédias, fora disso nada mais. Hoje em dia temos
computadores, celulares, microscópios e entre outros aparelhos
eletrônicos. A escola foi fundada em 1932 e continua até hoje
evoluindo cada vez mais ajudando seus alunos a alcançarem
seus futuros.

Historia, Toda a Escola

Filme, Toda a Escola
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SEÇÃO 3 – AÇÕES COM APOIO DA ONG PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

Reforma do auditório.
proposta no final de 2016 junto
a ONG Brasil 2050 parceiros da
escola. A verba só foi liberada
no mês de Maio de 2017. A
escola de posse da verba fez o
orçamento de cursos entre a
verba e entre os meses de
Junho e Julho para a reforma
dos pisos e compra e colocação
de oitenta cadeiras, adequação
do equipamento de som e
fechaduras. O serviço em
relação ao piso e as cadeiras já
foi

Auditorio

Reforma do Auditorio

solicitação da obra via

oficio em 2016, a autorização
para a obra aconteceu em
agosto de 2017 para a reforma
de todo o telhado e troca das
telhas e colocação de mantas
de
isolamento,
reforma,
ampliação
da
calha,
escoamento de água, troca dos
forros dos corredores do
primeiro andar e das salas. O
ritmo
das
obras
esta
obedecendo o cronograma
estabelecido entre a escola e os
fiscais da FDE

(Fundação
para
o
Desenvolvimento
da
Educação). A parte mais
demorada é a troca dos forros
das salas e dos corredores. O
termino
da
obra
esta
programada para a primeira
quinzena de Dezembro de
2017.
Corredor

Reforma do Corredor

Danilo Baraldi

reforma do auditório foi

A

concluído, faltando a segunda
parte para o serviço de troca de
som e fechaduras. A finalização
será em dezembro, haverá
novas regras, mas o auditório já
esta parcialmente liberado
para uso.

Danilo Baraldi

A

Reforma do telhado, corredores e salas
de aula.

Conheça um pouco sobre nossas Eletivas.
A eletiva faz parte

do nosso

programa do Ensino Integral, e
faz com que os alunos
coloquem em pratica alguns
temas que envolvem algumas
disciplinas sendo coordenadas
pelos

professores, onde o aluno
aprende na prática aquilo que
um dia pode servir para o
futuro. São vários temas
propostos, como: Robótica,
leitura, diversão, cada passo
um compasso, teatro e entre
outras.

Ao termino de cada semestre,
cada eletiva se apresenta com
tudo que foi trabalhado em
uma cuminancia onde os país e
pessoas da vizinhança podem
visitar a escola para presenciar
e ver os progressos dos alunos
ao longo

do tempo que passaram
praticando e construindo os
objetivos da Eletiva.

Eletivas Toda a Escol
Eventos Escolares - Musica

Evento Musical

Céu Meninos

Céu Meninos

anunciado um evento de
musica na escola onde os
alunos poderiam mostrar
seus talentos no canto e
dança,
e
o
vencedor
competiria com alunos de
outras escolas. E no dia 21 de
setembro o vencedor foi
escolhido, então a aluna Ana
Kurimoto representaria a
escola. E no dia 28 de
setembro a aluna junto da
diretora foi para o

Céu Meninos competir. No
final da competição, a
Diretoria de Ensino escolheu
os quatro melhores para se
apresentarem juntos na
ultima
quinzena
de
novembro, e o

Céu Meninos

No dia 5 de setembro foi

Evento realizado
no 8ºA.

Dança

Princesa Isabel estava entre
eles. Agora os alunos estão se
preparando
para
a
apresentação
final
ansiosamente.

associacaoparceirosdaeducacao

Professora Marly, 8ºA

Ana Kurimoto, 8°B
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Os alunos do 8ºA juntamento
com a professora Marly, estão
fazendo a construção de um
evento, que tenha haver com a
sociedade
consumista.
Os
eventos são classificados em
musicas, filmes e pinturas!
Pintura: Sol Poente e Abapuru
Musica: Patria Amada e OLX
Filme: Se eu fosse você e A
cabana.
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Esportes - Basquete

Através do Princesa Isabel o
aluno Victor Hugo de Sousa
Martins, entrou na escola
profissional de basquete LBE. O
técnico da LBE visitou a escola
no dia 23 de junho e viu o Victor
jogando, ao analisa-lo bem ele
alegou que o mesmo tem a
altura e estatura em massa
para ser um jogador. Após esse
ocorrido, houve um evento no
dia 25 de junho na escola onde
o time de Victor competiu com
times de escolas diferentes, e
no final com sua vitoria o
técnico Thiago Costa conversou
com Victor e sua mãe,

oferecendo uma vaga em um
time da LBE, então, Victor
aceitou tendo que fazer varias
mudanças em suas rotinas
semanais e na semana
seguinte,
seus
treinos
começaram, todas as quartas,
sextas e sábados para os jogos
que ocorrem nos domingos.
Victor disse que nos treinos
eles praticam corridas, ataques,
defesas
e
também
fundamentos dos basquetes.
Os jogos são cansativos, mas
diz ele que ajudou bastante nas
notas escolares pois seu
técnico disse que sem nota não
haverá basquete para ele.
Victor tem

vitor Hugo

Sonhos se realizam, é só
você querer

Victor Hugo
uma meta que é virar um
jogador
de
basquete
profissional e disse que para
isso vai precisar passar pelos
sub14, 15 e 16 até chegar em
outro clube

maior, pois lá haverá mais
treinos e audições para
entrar em outros times. Sua
meta é a seleção Brasileira.
Esperamos que consiga.
Victor Hugo, 8°B

Perguntas - Interagindo com as alunos do Princesa Isabel

Entrevistador: Danilo Baraldi
O que você gosta de fazer
durante as férias?
Entrevistado:Rodrigo Pinheiro
7°B
Andar de Skate pois é
divertido, me motiva e o
tempo acaba passando mais
rápido
Entrevistador: Danilo Baraldi
Qual sua atividade favorita na
escola?
Lucas Ribeiro 8°B: Meditação,
pois me deixa calmo e mais
relaxado. Assim paro de gritar
durante as aulas e me
concentro melhor.

lorem ispum dolor sit amet
lorem ipsum dolor sit lorem
ispum dolor sit amet lorem
ipsum dolor sit lorem ispum
dolor sit amet lorem ipsum do
Qual seu clube e por que o
escolheu?

Entrevistado: Gabriel Padilha
9°A
Etec porque eu gosto de
aprender um pouco mais
sobre o Etec e como são suas
atividades
Entrevistador: Danilo Baraldi
Qual sua matéria favorita e
por que?

Educação física porque faz atividade física e consigo praticar
esportes que gosto

Entrevistado: Erick Guilherme
7°A
Educação Física, pois pratico
esportes e faço atividades
físicas
Entrevistador: Danilo Baraldi
Qual seu esporte favorito e
por que?
Bicicleta porque é divertido e
consigo me exercitar bem,
além de acabar me divertindo
ao pedalar

EXPEDIENTE Informar sobre ações ocorridas na escola
COLABORADORES Ana Kurimoto, Jamile Pereira, Danilo Baraldi, Raissa Maynah, Arthur
Ciliberti
NICKNEWS | São Paulo | 4

Entrevistado: Kauã 7°C

Entrevistador: Danilo Baraldi
Que tipo de profissão quer
seguir e por que?
Entrevistado: Bruno Zaiba 7°B
Bombeiro porque eu posso
salvar
vidas
e
apagar
incêndios

Luciana

Interagindo com os
alunos da Escola

Alunos da Escola

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

