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E.E Reverendo Augusto Paes de Ávila

Nasce uma noticia

Eletiva de Jornalismo

Após o sucesso da eletiva “Da imprensa ao açougue”, os professores
Rosivaldo Cabral e Edson Marcos com o apoio da EE reverendo Augusto
paes de Ávila, decidiram dar seu próximo passo, criando assim a eletiva
de Jornalismo com o intuito de registrar, divulgar e cobrir os eventos da
escola e da cidade.
Os alunos da eletiva foram divididos em quatro grupos, Maju Coutinho,
Marcelo Rezende, Evaristo Costa e Glória Maria.

Eletiva de Jornalismo

https://www.facebook.com
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PÁG. 01

Grande Palácio

Aluno Prefeito

A gigante USP

A despedida ?

Se não for o maior é um dos
maiores. O evento ocorrido
no Palácio Das Artes no inicio
do
segundo
semestre
demostra como a cultura esta
presente na nossa escola,
quais foram as atrações do
evento ?

Um game que transforma o
aluno em prefeito. Essa
experiencia virtual possibilita
um conhecimento mais
profundo de como funciona
o poder executivo e sua
relação com os demais
poderes.

Um dos maiores eventos
estudantis do estado de São
Paulo
na
principal
universidade do país, ocorreu
no mês de Agosto e contou
com a presença de nossos
alunos do 2°ano.

Missão cumprida. Não é
despedida, apenas mais uma
etapa da vida.
Depois de décadas dedicadas
ao magistério, a professora
Dulce com mérito pendura as
chuteiras e guarda o giz.

PÁG.02

PÁG. 02

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 – Cultura

Performance de dança

O evento realizado no PDA
(Palácio
das
artes)ocorre
anualmente no início do
segundo semestre, sendo feito
pela EE Reverendo Augusto Paes
de Ávila, tendo este ano sua 3°
Edição que contou com diversas
apresentações, mostrando,

principalmente, o resultado do
protagonismo juvenil dos alunos
dessa escola.O evento, que
ocorreu no dia 15 de Agosto de
2017, teve seu início com uma
rápida palestra do diretor
Mariovaldo
e
de
alguns
membros da Parceiros da
Educação. Após essa palestra
ocorreu sua abertura, com
performances de dança, sendo
logo em seguida apresentações
teatrais, com principal foco na
apresentação teatral da eletiva
Fábrica de Textos, que foi
extremamente elogiada pelos
presentes no evento, sendo seu
tema

com foco em lendas urbanas e
em mitologia antiga, criando
assim um conflito entre os dois.
Outra grande apresentação foi o
curta metragem realizado por
alguns formandos da escola, que
contava a relação entre dois
jovens, sendo que a garota
possuía um certo grau baixo de
autismo e como ela lidava com
isso em seu relacionamento. Os
formandos também estiveram
presentes no evento através de
vídeos antigos de alunos,
falando como a escola e sua
estrutura de ensino integral lhes
ajudaram em suas

Edson Marcos

Edson Marcos

PDA: Além do que pensamos

Apresentação teatral

faculdades.
Após
essa
apresentação,
próximo
ao
encerramento,
houve
a
divulgação dos acolhedores de
2018 tendo seu encerramento.
Grupo Maju Coutinho

SEÇÃO 2 – Entretenimento

Game transforma alunos
em prefeitos
O game leva para dentro das salas de aula a proposta de
transformar os alunos em prefeitos por um dia. A experiência já
foi levada a 500 alunos de instituições públicas e privadas em 13
Estados. A ação faz parte do protocolo de intenções assinado
entre a secretaria estadual de Educação e a fundação para
disseminar o jogo na rede de ensino. A proposta do encontro,
segundo a gerente de projetos da Fundação Brava, Ana Dal
Fabbro, foi incentivar os coordenadores pedagógicos a inserirem
a gestão pública no dia a dia da sala de aula." Baixado de forma
gratuita e online, o Cidade em Jogo tem sido usado pelos alunos
sempre em grupos para estimular o debate e a busca pelo
consenso. Dividido em quatro fases, o jogo dura em média 30
minutos, o tempo médio de uma aula.

Uma obra prima do terror
As
obras
audiovisuais
baseadas nos livros
de Stephen King são sempre
alvos de grandes expectativas e
às vezes geram uma antipatia
antecipada. Pior é que quase
sempre
essas
previsões
nefastas são acertadas. Filmes
como “A Torre Negra” (2017) e a
série “O Nevoeiro” (2017) são
exemplos recentes disso. Vale
dizer que neste filme de 2017,
os produtores tomaram a
liberdade de situar a história no
final da década de 80 ao invés
dos anos 60 mexendo já num
contexto marcante para os
amantes do telefilme.

Grupo Evaristo Costa

Nesta refilmagem,
um
grupo
de
crianças que se
autodenomina “o clube dos
perdedores”,
são
alvos
constantes de um cruel grupo
de jovens. A vida comum da
cidade de Derry leva um
choque com uma série de
desaparecimentos de crianças.
A terrível verdade é que só elas
têm conhecimento de que uma
criatura que toma a forma de
um palhaço se alimenta de
pessoas, acordando num ciclo
de 27 anos.
O diretor Andy Muschietti,
vindo do regular Mama (2013)
entrega uma direção virtuosa e
aterrorizante.

Grupo Glória Maria
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SEÇÃO 3 – Saidas e passeios

Área de Fisioterapia
A Universidade de São Paulo
juntamente
com
seus
acadêmicos, realizaram entre
os dias 24 a 26 de Agosto, uma
feira de profissões, com o
desejo de expor em meio ao
espaço proposto localizado no
Parque CienTec (Ciência e
Tecnologia da USP), na cidade
de São Paulo, diversas
profissões aos

alunos com portas abertas para
novos
conhecimentos.A
professora
Nara
Monção
representando a matéria de
Preparação Acadêmica e a
professora Ana Paula a matéria
de Projeto de Vida, lembram o
quão importante seria uma
experiência inesquecível e
troca de conhecimentos para
seus atuais alunos, decidiram
então, levar a ideia de uma
saída pedagógica para a equipe
gestora da presente unidade
escolar. Com a confirmação,
anunciaram a ideia para as
2°Séries

as quais seriam as selecionadas
para a saída.
Com todos autorizados e
organizado, a saída foi
realizada no dia 25 de Agosto
de 2017, ao total continha 3
sala, aproximadamente 120
alunos, se fazendo necessária a
divisão de uma sala, para que
se adequasse ao tamanho dos
ônibus disponíveis, foram
todos bem acomodados, sendo
os dois ônibus disponíveis ao
total, foi feito a distribuição dos
professores, sendo 1 formador
para cada ônibus.

Os alunos chegaram no período
da
manhã,
aproveitaram
conforme o desejo de cada um,
tiraram suas dúvidas, além das
atividades propostas como a
visualização dos estandes, os
alunos puderam participar de
diversas
atividades
de
entretenimento.

Grupo Marcelo Rezende

TV USP

TV USP

Feira de Profissões USP2017

Grupo Marcelo Rezende

Divulgação

SEÇÃO 4 – Ecologia e Natureza

Descida da Serra do Mar

Victor Luís

Nesse passeio para a serra do
mar, os alunos ficaram
bastante
entusiasmados,
principalmente os amantes de
história,
pois
não
foi
descoberto apenas a história
do local, mas sim um pouco
mais da história do Brasil.
Localizado no Parque Estadual
da Serra do Mar, o Caminhos
do Mar tem o objetivo de
oferecer
atividades
de
visitação pública, recreação,
educação
ambiental
e
ecoturismo no trecho de Serra

Pouso Paranapiacaba

O local é composto por
inúmeras histórias sobre o
descobrimento do Brasil, uma
dessas história conta sobre o
contato que os indígenas
tiveram com os portugueses, e
também sobre a velha estrada
que foi um dos caminhos que
levaram D. Pedro às margens
do Rio Ipiranga para a
proclamação
da
independência do Brasil.
Não é apenas a história que
faz o local ser muito
interessante. O Parque é lar
natural
de
inúmeros
organismos de todas as
espécies,
visitantes
e
pesquisadores irão adorar,
eles entrarão alguns dos mais
belos e exóticos

Do lixo ao luxo

exemplares naturais da nossa
fauna, flora e reino fungi.
O nome Serra do Mar é
denominado assim por causa
da vista que ele possui para o
mar, uma muralha verde é
criada nas areias das costas e
cresce
com
o
tempo,
parecendo
que
está
protegendo o interior do
Brasil.

Grupo Glória Maria

Grupo Evaristo Costa
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O
Reverendo,
sempre
sintonizado com as questões
da modernidade, além de
pautar toda e qualquer ação
nos parâmetros do ensino
integral,
recebeu
com
satisfação e muita expectativa a
disciplina eletiva “Do Lixo ao
Luxo”, conduzida com maestria
pelas professoras Mara e Nara.
Seguindo o tema de Repensar,
Reutilizar, Reduzir, Reciclar, a
eletiva trabalha com a intenção
de tornar os alunos cidadãos
conscientes e que defendam o
meio ambiente, levando-os a
fazer sua sua parte,numa
prática efetiva da cidadania.

associacaoparceirosdaeducacao
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SEÇÃO 5 – Educação

No dia 28 de Setembro os
Parceiros da Educação
estiveram no Reverendo. A
visita aconteceu para os
investidores conhecerem mais
sobre a escola e como funciona
sua proposta de ensino. Os
Parceiros foram guiados pelos
acolhedores, que fizeram
algumas dinâmicas com os
mesmos e alguns alunos,
depois disso conheceram um
pouco sobre os laboratórios,
horta, sala de informática e
biblioteca; e também sobre as
matérias extras curriculares,
como Eletivas, Projeto de Vida,
Mundo do Trabalho e
Orientação de Estudos.

O colocartextoAm velis seceatia
quoditisi sent t expedi verum
exces dolecae sanim es sunt et
fugit alia nonse ex eum faccus
autem custi alitisq uatincia a
nit molenime vendae conem
que huriisk lkk

Gianluca

Grupo Marcelo Rezende

Parceiros e acolhedores

Chuteira e o Giz
Gianluca

Parceiros na Escola

Prof° Dulce e alunos

Quando um jogador de futebol
se “aposenta”, diz-se que ele
“pendurou as chuteiras”. Por
certo, participará ainda de
jogos com outros veteranos
outros
ou
de
torneios
beneficentes ou de exibição
exibição. Todos os profissionais
desejam em dia se aposentar.
os professores não são
diferentes. E não só desejam

como
necessitam,
considerando que seu trabalho
lhes proporciona prazer ao ver
tantas pessoa guiadas por eles
obtendo sucesso, como, em
contrapartida, lhes traz um
enorme desgaste por dispor o
tempo todo dedicação e anos
de conhecimento de todos, um
de mestres encerrará seu
trabalho nesta escola e não
retornará no próximo, pois está
se aposentando. Na verdade é
uma mestra: professora Dulce
que deixa sua marca na vida de
cada um que fica.

Grupo Maju Coutinho

SEÇÃO 6 – Ciência e tecnologia

 Como foi a preparação?

Drone

Hanna - Foi incríveil, pois todos os
alunos ajudaram.

Lucas Paiva - Sim, pois os professores
nos ajudaram a entender nossas
experiências.

 Você aprendeu algo?

 E as críticas?
Hanna - Acredito que as críticas
de todos os professores foram
construtivas.

 Como foi a preparação?

 Você aprendeu algo?

 E as críticas?

 Você aprendeu algo?

 E as críticas?

Luiza - Foi um pouco complicado,
porém a feira em si estava bem
organizada.

 Como foi a preparação?

Kauê - Foi um pouco corrido, porém no
final tudo saiu como o planejado.

Lucas - Vários, pois na feira deste ano,
os alunos foram mais criativos.

Hanna - Com certeza, pois foi muito
variada a feira e expandiu muito o meu
conhecimento.

 Você gostou da feira?
Guilherme - Gostei demais, pois
tinha muitas variedades de
projetos.

Kauê - As críticas foram positivas e
acabaram valorizando mais o nosso
trabalho.

Luiza - Acredito que todas foram
levadas para o lado positivo e nos
ajudaram a melhorar.

Edson Marcos

Edson Marcos

Expandindo
as
Ciências

O projeto Feira de Ciências está na escola desde o princípio, com isso
os alunos conseguem se sentir incluídos no mundo das Ciências. Podese conter nas apresentações tanto os trabalhos experimentais quanto
as palestras educativas e, desse modo, os alunos podem transmitir
todo o conhecimento de suas pesquisas.

Garra Hidráulica

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação
EXPEDIENTE Integral
COLABORADORES Parceiros da Educação
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