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CLORINDA TRITTO GIANGIACOMO

CLORINDA ATINGE
META PREVISTA
PARA 2030!

Eliana Sol

No último IDESP - índice que mede o desenvolvimento
da educação no Estado de São Paulo, a Escola
Clorinda obteve 6,98 - meta prevista para daqui 12
anos! O índice é formado pela nota dos alunos dos
quintos anos na prova SARESP bem como pelo fluxo
(aprovação + evasão) das crianças na escola.
COMPROMISSO COM UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE!

Mara Gomes

Yasmin Soares

Ester Leite Sardinha

Equipe

Novos professores,
novos desafios.

Nova equipe reforça o
time de jornalistas

Entrevista com as
professoras Silvia e Ana

O ano de 2018 começou com
mudanças na equipe, com a entrada
de novos professores. Agora, o
desafio é melhorar ainda mais a
aprendizagem dos alunos.

A equipe ganhou novos integrantes
neste ano com o objetivo de ampliar
o alcance do nosso jornal,
melhorando ainda mais a qualidade
de nossas informações.

Silvia, (na foto) e Ana Felipe, as
professoras efetivas mais antigas no
Clorinda, contam o que as
emociona, numa entrevista ao
nosso jornal.

Yasmin, 5B e Gabriela, 5A

Cibelly, 5 D e Isabelle, 5D

5º ano A e 5° ano C

Sucesso

Explore

Curta!
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Construindo a Nossa História

Numa

reunião de pauta, os

participantes do Clorinda News,
tiveram a ideia de criar um
mascote para representar o
jornal.
Após alguma discussão, foi
sugerido que o mascote fosse
um LEÃO, representando a força,
a garra e a determinação. Todos
concordaram, porém, surgiu a
ideia de ser uma arara AZUL,
para representar a cor da escola.
Por não haver concordância em
relação ao animal, decidiu-se
pelo LEÃO de cor AZUL. A partir
da ideia da arara, foi resolvido
que o LEÃO teria ASAS e que
seriam feitas

de LIVROS, com a justificativa de
que poderia voar para além no
conhecimento. Foi pensado,
também, em colocar um lápis na
cauda, para que pudesse
escrever sua própria história.
O desenho: os alunos, então,
ficaram
encarregados
de
desenhar o mascote, com todos
os seus atributos. Três alunos
entregaram suas produções:
Cibelly
Bressan,
Matheus
Rodrigues e Maria Eduarda. Uma
eleição foi proposta para
escolher o LEÃO que mais
representasse o Clorinda News.
A eleição: no dia 20 de março,
ocorreu a

Mara Gomes

Conheça o nosso MASCOTE!

Desenhistas do Mascote
eleição
utilizando
urna
eletrônica, envolvendo todas as
turmas. A maioria dos votos foi
para o LEÃO de número 20, da
aluna Cibelly Bressan.
A escolha do Nome: Nosso LEÃO
ainda não tem nome! Quer nos
ajudar a

escolher um bem legal e que
combine com o nosso mascote?
Participe da campanha e ajude a
dar um nome ao nosso LEÃO!

Cibelly, Lucas Reis e Ester.
Por Dentro da Escola

Discutindo e entendendo as
regras da Escola
O USO DA MOCHILA
DE RODINHAS
Há alguns anos
atrás, o uso da mochila de
rodinhas era permitido em
nossa escola, porém, após
alguns acidentes com alunos, o
Conselho de Escola, julgou
prudente optar por não
permitir mais o uso dessas
mochilas. Isso porque muitas
vezes os alunos faziam uso
dessa
mochila
como
brinquedo, além de descer as
escadas correndo e batendo as
mochilas, machucando os
colegas e outras pessoas. Nós
do 5°D concordamos com essa
regra e que foi uma boa ação
do Conselho de Escola, tendo
em vista o bem-estar dos
alunos.
5° Ano D
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CAMISETA BRANCA
Estudantes afirmam
que a camiseta
branca facilita a identificação
do aluno. Além disso, o uso da
camiseta branca é importante
para que todos se sintam
iguais,evitando a discriminação
e até conflitos, que podem
ocorrer com o uso de camisetas
de times ou com os
personagens favoritos. As
crianças defendem que esta
vestimenta é mais confortável,
facilitando os movimentos
durante as aulas e vestem bem.
Além disso, outras camisetas
ficam guardadas para ocasiões
especiais. Que tal aderir à esta
tendência e usar sempre?

Clorinda: Portas Abertas!
O ano de 2018 começou com muitas parcerias, que, com certeza
só irão agregar valores ao trabalho que desenvolvemos em nossa
escola!
Parceiros da Educação renovou por mais um ano o apoio
pedagógico à nossa escola. São sete anos de parceria de muito
sucesso!
Um grupo do Instituto Singularidades organizou, no início de
março, uma Oficina de Autoconhecimento e Propósito de Vida,
num evento aberto para a comunidade. Quem participou, pediu
bis!
O Conselho Tutelar do Jardim São Luis realizou uma palestra
para pais e educadores, no mês de março, com o tema: Direitos e
Deveres da Criança. Quem assistiu, aprovou!
E tem mais novidades!
Para o mês de abril, teremos a presença do PM Ellefit, para
conversar com pais e educadores sobre Prevenção ao Uso de
Drogas.
Numa parceria com o Colégio Palmares, os alunos dos 3°s anos
vão trocar cartas, resgatando esse importante meio
de comunicação.
Participe!

5° Ano B
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Clorinda em Ação

Clorinda com a nossa cara!

4° Ano A

Alunos fazendo Arte!

com uma nova ação: Clorinda
Legal!
Este projeto tem o objetivo de
desenvolver o sentimento de
empatia
e
surgiu
da
necessidade observada por
todos em melhorar as relações
entre as pessoas.
Semanalmente, às segundasfeiras, atividades e dinâmicas
relacionadas ao tema são
realizadas por todas as turmas
da escola. Os resultados destes
trabalhos
podem
ser
observados em murais e

corredores. Além disso, nas
situações de conflito já é
observado
uma
sensível
mudança de comportamento.
Toda segunda-feira já virou
rotina: o grito de guerra
"CLORINDA LEGAL", dá início a
semana!

4º Ano C

Yasmin Soares

deixar a nossa escola de cara
nova, da nossa maneira.
Alguns alunos participaram do
mutirão da decoração com
alguns professores em janeiro,
quando foram redecorados os
murais das salas de aula.
Durante as aulas de Arte, foram
feitos desenhos para decorar as
paredes do pátio e murais dos
corredores. As turmas dos
terceiros e dos quintos anos
desenharam mãos, ressaltando
as coisas mais im

Iniciamos o ano letivo de 2018

portantes para cada um. Essas
"mãozinhas" foram coladas no
corrimão das escadas. Além
disso, um espaço para as aulas
de Arte está sendo organizado
e decorado. O Clorinda está
ficando com a nossa cara!

Arquivo da Escola

Começamos um projeto para

Clorinda Legal: Aprendendo a conviver

Atividade -1° ano A

Contação de histórias: oficina da imaginação
Acontece na Escola Clorinda,
todas as sextas-feira, no horário
do intervalo das turmas da
tarde o projeto de contação de
histórias.
As
contadoras:
Estefany, Evelyn, Geovanna,

Keylla, Laura e Sophia são
alunas do 4° ano e
são
orientadas pela Diretora Mara a
contarem a história de uma
forma contagiante, fazendo
com que os fatos narrados
sejam
recriados
numa
verdadeira

oficina da imaginação.
A grande marca desse projeto é
a organização, tanto das
contadoras
quanto
dos
expectadores: para poder
participar
é
necessário
respeitar as regras que são
relembradas a cada encontro.

Outro
ponto
bastante
interessante é que as histórias
contadas são alternadas entre
as conhecidas e histórias de
autoria, das próprias alunas.

4° ano B
Comunidade Clorinda

#juntossomosfortes

Bueiro Aberto

Cartaz da Campanha

Fica a dica do 4ºD: Cobre dos
governantes a realização de
suas atribuições e das
pessoas um comportamento
adequado.
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slogan feito pela parceria
entre
a
escola
e
a
comunidade com o objetivo
de resolver a questão do
bueiro, que após uma forte
chuva teve a tampa de
concreto
danificada,
ocasionando
grandes
transtornos. Todos que por ali
passavam vendo tal situação,
tiravam fotos a fim de acionar
os órgãos competentes a
tomarem

providências. Foram várias
tentativas, até que a SABESP
atendeu as solicitações,
desentupindo a tubulação e,
em seguida, a prefeitura
compareceu para fazer a
limpeza.

Eliana Sol

Juntos somos fortes foi o

Clorinda nas redes
sociais

associacaoparceirosdaeducacao

A nossa escola está cada vez
mais conectada às redes sociais.
Fotos e vídeos são postados com
a intenção de compartilhar os
momentos
importantes
da
escola e de seus alunos. Não
deixe de nos acompanhar!
Curta
nossa
página
no
Face: EeProfessoraClorindaTrittoGiangiaco
e no You Tube: Escola Clorinda.
Cibelly Bressan, 5°ano D

4° Ano D.
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Acontece no Clorinda

O COMEC - Conselho Mirim da
Escola Clorinda, é formado por
alunos de 4°s e 5°s anos, com o
objetivo
de
desenvolver
projetos e ações para as
pessoas que aqui convivem.
Anualmente,
alunos
são
escolhidos para compor o
COMEC, por meio de uma
eleição. Em cada turma são
indicados oito alunos, por seus
colegas e equipe escolar. Ao
final, são eleitos um menino e
uma menina por turma.
Neste ano, a eleição em urna
eletrônica ocorreu no dia 27 de
março. Foi um momento de
grande ansiedade vivenciando
este

processo
democrático
e
enriquecedor na rotina da
nossa escola.
Os alunos
votaram com consciência,
procurando escolher o melhor
representante para a turma.
Dos cerca dos duzentos e dez
votos, apenas um foi nulo. Não
houve registro de votos em
branco.
As
crianças
respeitaram as regras da
eleição: não divulgaram seu
voto e nem fizeram "boca de
urna".
Houve empate em duas
turmas, sendo necessária uma
nova eleição para definir o
representante. Sendo assim,
uma nova eleição foi realizada,

Mara Gomes

Eleição do Conselho Mirim

Eleição do COMEC
utilizando cédulas de papel.
Foram eleitos: Laura Velloz,
Pablo Vinicius, Laura Costa,
Pedro Moreira, Kethellyn
Guedes, Rafael Guerra, Ana
Caroliny, Gabriel Godoi,
Giovanna F.

Matheus A. , Iara Prado, Vitor
Silveira, Ana Lucia, Lucas
Reis, Gabriella Coimbra,
Gustavo Henrique.
Parabéns e Bom Trabalho!
Lucas, Ester, Cibelly

A Palavra do Professor

Entrevista com a professora
Silvia Maria.
Há quanto tempo você está
nesta escola?

Em sua opinião, qual
a importância do professor
para a formação do ser
humano?

Estou nesta escola há 12 anos.
Foi a primeira escola pública
que trabalhei. Não conhecia o
trabalho do Clorinda, mas
logo me identifiquei e estou
aqui até hoje.

É a peça chave na formação do
ser humano, por isso é
fundamental que ele seja um
exemplo.

Cite um fato que te emociona
em sua prática profissional.

Deixe um recado para seus
alunos:
Valorizem tudo o que possuem
e estudem sempre para que
sejam cada vez melhores.

As principais são: quando um
aluno com dificuldade de
aprendizagem
consegue
avançar
e
um
aluno indisciplinado melhora
o comportamento.

Entrevista com a professora Ana Maria Felipe, que ministra aulas
em nossa Unidade Escolar há 10 anos, sempre nos quintos anos.
Professora, o que te motivou
a escolher esta escola?
Tive referência de que essa seria
uma boa escola. Constatei,
assim
que cheguei, que é
uma escola que preza pela
qualidade, comprometida
com
os alunos e com a
educação.
Cite um fato que te emociona em
sua prática profissional.
Ser professora me emociona
muito.
Estar,
conviver,
conversar com os alunos é
muito bom pra mim. Mas o
que mais me emociona é o
carinho e o reconhecimento
dos alunos. É isso que me faz
seguir nessa profissão.

EXPEDIENTE Yasmin Soares, Maria Eduarda, Ester Leite, Marcelo Sousa, Cibelly Bressan,
Matheus Rodrigues, Lucas Reis, Lorrany Moreira, Eliana Silva, Soreny Redua, Mara
COLABORADORES 4°s e 5°s Anos, Gabriella Coimbra, Isabelle Batista.
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Em
sua
opinião,
qual
a importância do professor
para a formação do ser
humano?
O professor ensina o aluno a
pensar, a se tornar um cidadão
crítico e transformador.
Só com a educação, com o
conhecimento
é
que poderemos transformar
a realidade, por isso, estudem
e aprendam muito! Beijos
para vocês!

Lucas Reis

Com a palavra, as
professoras!

Profª Ana Maria
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