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Crianças de 7 anos
transformam
fachada
Vice-Diretora Leonice

Cansados da sujeira deixada pelo lixo depositado
diariamente na porta da escola, crianças tomam
inciativa de revitalizar o espaço e surpreendem
comunidade local.
4ºano A

PCA Andreza

Diretora Cristiane

Prof Beth - Ed. Física
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Na escola também se
brinca

Coisa de gente grande

Do acolhimento à
despedida

A semana das crianças foi um
diferencial para os alunos da EE Dr
Sócrates Brasileiro.
Teve brinquedos, oficinas, baile,
desfile, gincana e muito mais...

Para valorizar a importância de
aprender a escrever e incentivar os
alunos a escreverem bem, escola
implementa um projeto de gente
grande.

Alunos do 5º ano dão um show de
protagonismo no acolhimento
realizado nos primeiros dias letivos
do ano de 2017. Agora, começam a
pensar na despedida...

4º ano

4 ano

5º ano
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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 – Fique Por Dentro

Nos dias 09,10 e 11 de outubro
a EE Dr Sócrates Brasileiro teve a
rotina alterada, mas por uma
boa causa. Para homenagear as
crianças, todos os professores se
mobilizaram para fazer desta
semana, uma semana marcante
e significativa.
Foram organizadas oficinas de
brinquedo e customização,
sessões de cinema e circuito de
atividades físicas. A festa contou
também com um grande parque
de brinquedos infláveis com
direito a algodão doce à
vontade, oferecido pela APM,
que foi o maior sucesso,

principalmente entre os alunos
dos primeiros anos. Já os alunos
maiores preferiram a gincana
organizada pelas professoras de
referência. Quando entrevistado
por um de nossos repórteres, um
aluno do primeiro ano diz: Foi
épico! Causando riso em todos e
satisfação nos organizadores.
Apesar de terem brincado e se
divertido muito, os alunos
também aprenderam. Todas as
atividades tinham uma situação
de aprendizagem envolvida. Nas
oficinas foi possível aprender
sobre reciclagem, reutilização de

Professora Silvana - Referência

Escola é lugar de brincar sim!

Pausa para o picolé.
de objetos, nas sessões de
cinema, aprenderam que todos
têm o mesmo direito, quando
tinham que respeitar o tempo da
atividade e na gincana, toda a
escola aprendeu sobre incentivo
e trabalho em equipe.

Foram dias de diversão sem
perder
o
foco.Foi
muito
cansativo, mas valeu muito à
pena, concordam as professoras
Elisabeth(Educação Física) e
Anágila (Inglês).

2ºB e 4ºA
SEÇÃO 2 – Cotidiano

Mão na massa

Por dentro de tudo

Leitura
Em
colaboração com o
projeto de leitura da
escola, a Rede Social da Zona
Norte, através da Dona Eva e
mediado pela Fundação Gol de
Letra, doou para cada um dos
alunos um kit de 5 livros da
editora Paulus. Esta ação
promove o gosto pela leitura,
contribuindo assim, com o
principal objetivo do projeto.
A entrega dos livros foi motivo
de muita alegria entre os
alunos que ficaram admirados
com a quantidade e qualidade
dos livros que estavam
ganhando. Após a leitura todos
participaram de uma roda de
indicação literária.

FILME -Durante o
processo
de
desenvolvimento do
projeto "Um autor em mim",
que tem por objetivo incentivar
os alunos a escrever, o filme
Divertida Mente foi a porta de
entrada para muitos autores
mirins. O filme fala das
emoções
que
todos
já
sentimos, e de alguma maneira
auxilia a criança a refletir sobre
seu próprio comportamento. O
projeto tem como tema os
sentimentos e está sendo
desenvolvido por todos os
alunos da escola durante as
aulas de Orientação de Estudo
e Pesquisa com o apoio da ONG
Parceiros da Educação.

3ºano

3ºano
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No dia 23 de setembro, sábado denominado “Um dia na escola
do meu filho”, a escola, em cumprimento ao calendário oficial da
Secretaria Estadual de Educação, recebeu os pais dos alunos
para uma atividade muito especial desenvolvida pelos
professores de referência em parceria com os professores
especialistas. Neste dia os pais participaram de uma oficina de
leitura, onde puderam passar pelos diversos espaços da escola e
ouvir uma história lida pelos professores em um ambiente
preparado com muito carinho. Para a Coordenadora Geral Sibele
Martins, é fundamental que os pais participem deste tipo de
atividade, pois é uma oportunidade que a escola tem de mostrar
o trabalho que é desenvolvido com os alunos e os pais de
poderem vivenciar o que os filhos vivenciam no cotidiano
escolar. Neste dia não foi feito nada de diferente do que já havia
sido feito com as crianças, esclarece a coordenadora.

3ºano
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SEÇÃO 3 – AÇÕES COM APOIO DA ONG PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

Do acolhimento à
despedida
alunos

protagonistas da escola, o ano
de 2017 foi iniciado com o
acolhimento de professores,
funcionários e alunos.
O objetivo, foi receber a todos
com muito carinho .
Orientados
pela
equipe
gestora, os alunos do 5º ano
deram
um
show
de
protagonismo, transformando
o momento em algo especial e
inesquecível.
Mais inesquecível ainda, será a
formatura deles, primeira
turma a se formar nesta
unidade .

5ºanoA

Acolhimento ano 2017

em despedida.
Viveram
aqui,
muitos
momentos de alegrias.
Brincaram,
praticaram
esportes, passearam como os
demais alunos da escola.
Tiveram a oportunidade de
conhecer o Jardim Botânico e
aprofundar seus estudos.
Puderam contar com o apoio
de um professor especialista
nas aulas de Recuperação e
frequentar uma sala de
informática
com
uma
estagiária para acolhê-los e
instruí-los.

Dentre tantas outras ações,
poder estudar brincando na
Plataforma de Matemática –
MATIFIC.
Possibilidades oferecidas pela
ONG Parceiros da Educação
que apoia e incentiva o
desenvolvimento da criança.

5º ano A

Fernanda - Estagiáriai

por

A turma se emociona ao falar

Prevista para acontecer em 15
de dezembro, a formatura tem
o apoio e incentivo da ONG
Parceiros da Educação.
Será um evento marcante e de
fortes emoções para todos que
fazem parte desta escola.

Professora Beth E. Física

Realizado

Reconhecimento

Plataforma Matiﬁc

Não percam!
Para

finalizar

2017,

em

dezembro
haverá
muitos
acontecimentos. Dia 09/12
acontecerá a Mostra Cultural,
momento em que os alunos
têm a oportunidade de
mostrarem para a comunidade

local todo o trabalho que
desenvolveram durante este
ano letivo. Nos dias 12 e 13/12
as atenções estarão voltadas
para os autores mirins que
autografarão seus livros numa
tarde cheia de glamour e

emoção e para encerrar em
grande estilo no dia 15/12 a
escola se emocionará com a
despedida dos alunos do 5º
ano na cerimônia de formatura
que a equipe gestora e a
professora
de
referência
Adriana estão preparando

com o apoio da Parceiros da
Educação.

3ºano
SEÇÃO 4 – PROTAGONISMO

Um bom motivo para escrever
o

protagonismo e divulgar boas
práticas,
professores
e
gestores
da
Sócrates
Brasileiro,
através
da
Parceiros da Educação em
parceria com a editora Magia
de Ler, implementaram na
escola o projeto: Escola em
Pauta. O grupo de editores,
participou de capacitação,
com
jornalistas
e
pedagogos.Participar desta
capacitação foi

importante, porque pudemos
pensar em um bom formato
para o nosso jornal, diz Luiza
Araújo, aluna do 4º ano e
editora do jornal. Para a
professora Silvana de Jesus
do 1º ano,

Lilian Ferreira

A votação

esse projeto é importante
para que toda a comunidade
tenha conhecimento do
excelente trabalho realizado
aqui.

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

@parceirosdaeducacao

PCG Sibele

incentivar

Agente Escolar Cícera

Para

Democracia desde
já!

associacaoparceirosdaeducacao

A escolha da equipe de edição, o
nome do jornal e do mascote
aconteceu por eleição. O nome
foi sugestão do aluno Rhyan Vitor
do 2ºA e o mascote foi criação da
aluna Dandara Melo do 3ºA. Da
mesma forma foi escolhido o
logotipo da escola criado pela
aluna do 1ºA Lilian Ferreira.

4ºano

4ºano
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SEÇÃO 1 – ATUALIDADE

A assembleia é um espaço
valiosíssimo para o exercício da
cidadania e do protagonismo,
segundo os professores da
escola.Foi
numa
dessas
oportunidades que o 2ºano B
da E.E. Dr. Sócrates Brasileiro,
mobilizou
a
comunidade
escolar em torno de um tema
que há muito incomoda: o lixo
depositado diariamente na
fachada
da
escola.Nas
discussões
as
crianças
trouxeram sugestões para
contribuir na solução do
problema.Algumas
ideias
foram
escolhidas
para
execução. Em reunião com a
equipe gestora e

representantes das demais
salas, ficou decidido o que cada
um faria. A turma produziu
coletivamente uma carta, com
a mediação das professoras
Débora e Raquel, para serem
distribuídas na comunidade.
No último dia 25 deu-se início à
prática. Ansiosos por verem o
resultado do trabalho, os
alunos do 2°B se alegraram em
participar da pintura do muro,
e na preparação dos pneus e
garrafas pets que serão as
floreiras do lindo jardim
vertical, enquanto a equipe de
grafite da Fundação Gol de
Letra

Cícera Margarida Anunciada Luiz.

Protagonismo que acontece

Finalizando o jardim.
desenhava suas silhuetas no
grande muro. As mãos
carimbadas de cada um dos
alunos
da
escola,
complementaram a arte do
grafite,envolvendo a todos
nesta ação de cidadania.

Acredito que as pessoas vão
achar bonito nosso muro e
ver que o lixo não combina,
diz uma aluno satisfeito com
o resultado.
2º B e 4ºA

SEÇÃO 2 – QUERO SABER!

 Raí, o que te motivou a
criar a Fundação Gol de Letra?

Poder contribuir através
deste projeto para que o
Brasil seja um país mais justo
com oportunidades iguais
para todos. Oferecendo uma
boa formação à pessoas
menos favorecidas.
 Em que você se inspirou
para dar este nome à
Fundação e qual era seu
objetivo?
Houve duas inspirações, o
esporte e a educação.
A ideia era que a Fundação
Gol de Letra pudesse envolver
os dois. É o esporte pela
educação.

O
objetivo
era
dar
oportunidades para que as
pessoas pudessem estudar e
aprender através do esporte,
do teatro e da dança.
 O seu objetivo foi
alcançado?
Seria
esta
Fundação a concretização de
um sonho?
Sim. O meu objetivo foi
alcançado.
Através
da
concretização deste sonho
que é a Fundação, já
atendemos
milhares
de
pessoas que possuem hoje
uma boa formação.
 Como você conseguiu este
prédio, que era uma escola,
para fazer a Fundação?

Entrevistar o Raí na 1ª edição do Jornal Sócrates Notícias, foi
motivo de muitas alegrias. Alunos representantes do 5º ano A,
agradeceram o entrevistado pela oportunidade e realizaram a
entrevista num clima muito descontraído.
Este prédio era uma escola
que já estava abandonada há
quatro anos. Solicitamos uma
concessão
ao
Governo
Estadual e fomos atendidos.
Depois de uma boa reforma,
demos início ao projeto.
Este espaço que voltou a ser
uma escola, agora de ensino
integral,
teve
sua
participação?
Sim. Participei, levando ao
Governo Estadual a ideia
deste espaço voltar a ser uma
escola. Mas agora, de ensino
integral.
Fomos atendidos e em troca
nos
comprometemos
a
continuar desenvolvendo o
projeto aqui na região.

EXPEDIENTE Andreza Cristina C. de Abreu, Adriana G.Sousa, Maria Clara Gomes dos
Santos, Myrella Novais Santos, Luiza Araujo Epifanio e Roberta Rebouças Silva.
COLABORADORES Equipe Gestora, Parceiros, Professores (Referência e Especialistas),
Funcionários e alunos da E. E. " Dr. Sócrates Brasileiro".
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A escola de ensino integral
muito me agrada. Para mim, é
uma forma de melhorar o
país.
 A escola possui hoje o
nome do seu irmão. Você
gostou da homenagem?
Sim. Ficamos felizes e a
família comemorou muito.
É mais uma responsabilidade
para a escola. Sócrates era um
cara muito inteligente.

Andrea Chiareto

Entrevista com Raí

Raí e alunos do 5º A

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

