XXIII NEWS
Americana-SP

Abril de 2018

2ªEdição

EE João XXIII

TUDO QUE É SÓLIDO
SE DESMANCHA NO
AR
JO O XXIII 2018

Com o objetivo de incentivar os alunos a se tornarem
cientistas, partiu do professor Henrique a ideia de uma
eletiva que visasse proporcionar ciencia aplicada a
todas as areas do conhecimento. Assim nasceu a
eletiva Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar.
TAYNÁ MENDES 3°C

http://www.sistemaepu.com.br

João XXIII

https://emagalivalerio.webnode
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VAI MINHOCA IV 2018

IDESP

BULLYING

O Vai Minhoca retorna para mais um
ano de cultivo a horta e a relação
dos alunos com a escola.

Depois de um ótimo resultado no
ano de 2017, surge uma nova meta
para desafiar os alunos do 3º ano.

O bullying persiste ainda nas nossas
vidas e nada como um texto para
nos fazer refletir novamente sobre
esse assunto que se mantem nos
corredores.

Davi Julião, 1ºC

Larissa Rafaela, 1ºB

Carolini Mayumi, 1ºB
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Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
@parceirosdaeducacao

/associacaoparceirosdaeducacao

MANCHETE

TUDO QUE É SÓLIDO SE
DESMANCHA NO AR
ma disciplina eletiva com o

João XXIII

objetivo de aguçar o desejo de
adquirir
conhecimento,
de
procurar o porquê das questões,
nós somos mais que detetives,
somos pequenos cientistas. Em
uma
entrevista
com
as
professoras Ana Lúcia Teixeira
de Araújo Dorigan e Mara Silva
da Mota Panaro, fomos saber
mais sobre essa idéia. “Tudo que
é sólido desmancha no ar é uma
iniciativa para que os estudantes
tenham acesso a Iniciação
Científica. Foi uma idéia do
profº de Sociologia Henrique
durante uma reunião para

Tudo que é Sólido Desmancha no Ar
As aulas são desenvolvidas
conforme o avanço dos grupos
formados, de forma que os
alunos tenham contato direto
com diferentes ambientes de
pesquisas, conhecendo artifícios
científicos
que
possam
contribuir
Tayná Mendes, 3ºC

SOCIAL

ENEM

ACOLHIMENTO 2018

Foi dada a largada
para
o
Exame
Nacional do Ensino
Médio, ENEM, de 2018. As
inscrições começam as 10h do
dia 07/03 e encerram-se às 00h
de 18/05 e devem ser feitas
pelo site do INEP. O valor é de
R$83,00. A novidade desse ano
é o pedido de isenção da taxa
da inscrição. Deverá ser feito
no site do INEP entre as 10h de
02/04 até às 00h de 11/04. Tem
direito ao pedido da taxa de
isenção o aluno que está
cursando a última série do
Ensino Médio de escola pública
em 2018 declarada ao Censo
Escolar; o aluno que tiver
atingido nota mínima para

certificação
do
ensino médio nas
áreas para as quais
se inscreveu no Encceja 2017; o
aluno que cursou todo o ensino
médio em escola da rede
pública ou como bolsista
integral na rede privada; e tem
renda per capita igual ou
menor que um salário mínimo
e meio; o aluno que está em
situação de baixa renda que
possua
Número
de
Identificação Social; e tem
renda familiar por pessoa de
até meio salário mínimo ou
renda familiar mensal de até
três salários mínimos.

Sarah Gomes, 1°D

Sarah Gomes, 1°D
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Nos dias 1 e 2 de fevereiro, abriram-se os portões da
escola João XXIII para início do ano. Com isso, demos
início ao Acolhimento, que abre o ano da instituição com
a apresentação do modelo de Ensino Integral aos novos
matriculados. Essa experiência possibilita a interação
dos acolhedores, alunos veteranos, com os alunos novos
durante dois dias de aulas com atividades dinâmicas
sobre como é o funcionamento da escola, bem como a
convivência e as regras. É um momento muito
importante para os alunos ingressantes e para a escola
como um todo, que, depois do Acolhimento, facilita a
interação com os demais alunos da escola, além de
fortalecer o vínculo de alguns alunos ao protagonismo e
socialização em projetos. Diferente dos outros anos, o
Acolhimento João XXIII 2018 ofereceu um método novo
de passar as informações. Acolhedores e formadores
(acolhedores do ano antecessor) trabalhando juntos nas
atividades, o que contribuiu muito com o
desenvolvimento do trabalho durante os dois dias.
Rafael Pinheiro 3ºC
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VAI MINHOCA IV

Isabella Minki, 3ºC

Davi Julião, 1°C

post-it

1° Momento na Horta.

Recitando poesia.

João XXIII

uma
das
eletivas,
organizadas
pelos
professores Fabio e José
Luis, e tem como objetivo
ensinar os alunos o cultivo
e plantio das hortaliças e
colaborar com a merenda
da escola. Além do cultivo
de hortaliças, também há a
criação
de
frangos
e
galinha, que garantem a
produção de ovos. A horta
cresceu com as doações
dos alunos e agora tem
irrigação automática com
cobertura. Não é utilizado

dizeres e poesias escritas por
mulheres. O sarau foi divulgado
durante
três
dias.Com
feedback muito boa por parte
dos alunos, há possibilidade de
que outros momentos como
esse ocorram durante o ano.

A

nenhum tipo de agrotóxico
durante o cultivo. Apenas
adubo natural. O que é
plantado vai diretamente
para a merenda e o
excedente é vendido para
compra de novas mudas e
materiais para a horta.

João XXIII

A horta do João XXIII é

SARAU DIA DAS MULHERES/POESIA

ORIENTA O DE ESTUDOS
ma das disciplinas da escola
é Orientação de Estudos. São
aulas que orientam os alunos a
se organizarem nos estudos.
Aprender a estudar, então, é
antes de tudo a possibilidade

de ter uma atitude frente ao
mundo. Isso requer que o aluno
possa atribuir sentido ao que
tem que estudar seja por
razões relacionadas ao seu
percurso escolar ou o seu
Projeto de Vida. Ela contribui
muito na rotina dos alunos.

“Antigamente eu era muito
despreocupado com meus
estudos, mas desde que eu
comecei a estudar no João XXIII
mudei totalmente. Espero que
outros alunos também tenham
ótimas experiências. Agradeço
minha professora por

por estar se dedicando muito a
nos ensinar”, diz Rogério do
1°C.

Rogério Leme, 1ºC
IDESP

IDESP
de

Desenvolvimento
da
Educação do Estado de São
Paulo) tem o objetivo de
promover a melhoria de
ensino, aplicando metas para
o ensino. Este considera dois
critérios: o desempenho dos
alunos no SARESP e o fluxo
escolar. Em 2017 a meta era
atingir 4,46 de IDESP, e ao
obter
os
resultados,
conseguiram 4,54, o que
deixou a

escola disposta a atingir o
máximo no ano seguinte. Este
ano, objetiva-se a meta de
4.58, mas acredita-se que a
escola atingirá 5,0. Os alunos
e a gestão escolar já
Reunião do jornal

IDESP.

estão torcendo, e agora é a
vez de vocês, terceiro ano,
acreditarem em si mesmos.

associacaoparceirosdaeducacao

A
Disney
anunciou,
na
segundafeira (26/3), que o
ator Chris Pratt virá ao Brasil
para
a
divulgação
do
aguardado Vingadores: Guerra
infinita, que estreia em 26 de
abril. O ator estará no Brasil
para participar de evento
exclusivo
para
fãs
e
convidados.
Stefano Pinotti, 2°A

Larissa Rafaela, 1ºB
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BULLYING

A aparência física é um dos
principais motivos de bullying
nas escolas. O número de casos
de jovens submetidos a
situações de humilhação vem
crescendo, de acordo com
pesquisa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). Para quem sofre, não é
brincadeira, não tem graça e
pode deixar marcas.
Muitas pessoas que sofrem
bullying tendem a se fechar
mais ainda e ter medo de se
relacionar com o próximo por
conta
das
experiências
passadas.

"A pessoa é tímida. Ficou mais
tímida nos últimos tempos,
mas prefere perdoar os colegas.
Ela tenta relevar as coisas que
acontecem com ela. Claro que
magoa. Ela não quer tocar no
assunto, pra ela, passou a dor,
morreu o assunto.
Ela abstrai, perdoa e não quer
nem falar do assunto'';
segundo relato de um aluno
que sofre com esse problema.
Se você se identifica com esse
depoimento e sofre bullying,
não deixe que isso faça de você
alguém que você não é.

google.com.br

BULLYING

Diga não ao bullying.
Não aceite insulto de
pessoas que te inferiorizam e
fazem você acreditar em
críticas ofensivas. Quem
pratica o bullying não é feliz
consigo mesmo e por isso
tem que apontar o

outro para ''esconder'' os
seus defeitos. Você é melhor
do que elas. Você é lindo/a
do jeito que você é.

Carolini Mayumi, 1ªB

EVENTOS

13/04  O teatro mágico
21:00 ás 22:00  Teatro
Municipal

Após 13 anos de estrada, a
companhia musical visita suas
raízes, seus primeiros passos,
dialoga com a atualidade e
revela canções inéditas.

14/04  Sarau dos
Desapaixonados  Ler é amor
14:00 ás 18:00  Biblioteca
Municipal

21/04  O primeiro voo de
ícaro
21:00 ás 22:00  teatro
Municipal

A peça traz a realidade de
jovens estudantes da periferia
narrada pelo professor.

27/04  Mateus Salano e
Mihuel thiré "selfie"
20:00 ás 21:00  Teatro
Municipal

Confira um pouco dos eventos do mês de abril que estão
previstos para americana.

-07/04- Circuito Sesc de Artes
2018
16:00 ás 22:00- Teatro de
Arena Municipal

A peça conta a história de
Claudio, (Mateus Salano) um
homem super conectado que
armazena toda a sua vida em
computadores.

A cidade para as pessoas:
momento em que você,
público, é protagonista das

27/04  Capital inicial  ao vivo
22:00 ás 04:00  Americana
Hall

ações artísticas que dão
curto-circuito
no
fluxo
cotidiano

Americana receberá uma das
bandas de maior sucesso no
cenário do Rock Nacional!

O evento visa conscientizar
sobre a importância da união,
da compreensão, e do poder
da arte.

Solotudo.com

laura eventos

Capital Inicial

EXPEDIENTE E.E João XXIII, Rua Duque de Caxias, 550, Americana-SP
COLABORADORES Tayná Mendes, Rafael Pinheiro, Laura Nunes, Isabella Lima, Maycol
Paixão e PCG Elizandra Aleixo.
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