MR NETWORKS
São Paulo - SP

Abril

Edição II

Escola Maria Ribeiro

CARNAVAL DO
MARIA

Isabella 1ºB

No dia 09 de fevereiro, houve uma pausa nos estudos
nas últimas aulas do dia, para que os alunos
pudessem comemorar essa data festiva. Os alunos
pintados e fantasiados pularam essa folia, ao som de
músicas carnavalescas e músicas populares entre os
jovens. Foi um bom momento para os alunos
socializarem.
Caique E. Gonçalves - 2ºA
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Acolhimento 2018

Dia das Mulheres

Indústrias DOW

Entrevista com alunos novos sobre
como foi vivenciar essa experiência
do acolhimento, que todos os
alunos do PEI participam...

O Dia Internacional da Mulher
poderia ser celebrado todos os
dias, porque todo dia que nasce
uma mulher, morre outra mulher...

Alunos da escola Maria Ribeiro
participam
de
projeto
da
SolidariDow, no qual puderam
participar de cursos e conhecer um
ambiente corporativo.

Julia F. - 1ºB

Ingrid - 2ºB

Caique - 2ºA
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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 – Interação

O acolhimento 2018 foi um dos
melhores acolhimentos feitos,
pois gerou grande interação
entre os alunos e os jovens
acolhedores.
O acolhimento deste ano no
colégio foi realizado com muito
êxito
e
gratificação.
O
acolhimento foi preparado pelos
jovens acolhedores durante as
férias.
Os
acolhedores
escolheram dinâmicas voltadas
para o Ensino Fundamental e
voltadas para o Ensino Médio
por causa de cada fase
acadêmica do aluno.

As atividades escolhidas e
executadas durante os dias
foram selecionadas com o
propósito de mostrar os alunos
como é o funcionamento do PEI
(Programa de Ensino Integral), e
como ele é desenvolvido dentro
de uma escola com os alunos.
Foi feita uma entrevista com
uma aluna nova do Ensino
Médio sobre como foi a
experiência do acolhimento em
uma escola nova. O que você
achou do acolhimento?
Rayssa 1ºB:
- Achei bem legal e importante
para os alunos que chegaram
agora, o acolhimento passou
muita coisa

Acervo da escola.

ACOLHIMENTO 2018

Alunos fazendo "Nó Humano"
boa e interessante para os
alunos.
Entre as atividades feita pelos
acolhedores nos dois dias, o que
você achou?
-Achei divertido e muito
produtivo, porque com todas as
atividades os alunos criaram

vínculos e laços de amizade
entre si.
O acolhimento é uma ótima
experiêcia dos alunos poderem
se conhecer e se adaptarem ao
novo ambiente escolar.

Julia F. 1ºB
SEÇÃO 2 – Espaço Aluno

Indicações - Filme/Livro
LIVRO:"Quem é você
Alasca?"
O livro conta a
história de Miles, um garoto
cansado de sua vida pacata
que vai para uma escola
reformatória e lá conhece
novos colegas entre eles Alasca
que é uma garota peculiar e
misteriosa que adora uma
aventura. A leitura te prende na
mistura de drama e suspense,
além de vários acontecimentos
, ao longo da trama, que
passam momentos que todo
jovem vivencia hoje em dia. Por
exemplo o seu "primeiro amor"
e problemas familiares.
Desfrute dessa leitura e
aproveite cada momento pois
serão únicos.

Filme: "O doador de
memórias."
O filme fala sobre
uma utopia que, depois de
todas
as
guerras,
os
conselheiros decidiram acabar
com as cores e os sentimento
das pessoas, pois sentimentos
geram inveja e inveja gera
guerra. Cada cidadão é
distribuído para uma função
chave para que cada morador
ajude de sua forma. E o jovem
Jonas é escolhido como o
próximo doador, o que gera
mudança na sociedade deles, e
abala os pilares feitos pelos
conselheiros. O filme fará você
ter uma grande reflexão e ficar
muito angustiado com os
conflitos.

Ingrid N. 2ºB

Caique G. 2ºA
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Eu, a rua e a chuva
Eu saí pelo portão branco de casa, indo para a escola... Aquela
era mais uma manhã escura e chuvosa de inverno na qual eu
tinha que enfrentar...
As ruas, como sempre, estavam tristemente cinzas e mal
iluminadas pela luz do poste e dos carros. Fui caminhando
tranquilamente até o ponto de ônibus e, foi então que eu
percebi. Não tinha nenhum carro, ônibus ou pessoas na rua.
Nesta hora, a rua costuma ser mais agitada... Acho que andei tão
distraída até aqui que nem percebi. Ou quem sabe me confundi
ao olhar o horário quando acordei, e cheguei mais cedo.
Quando cheguei no ponto, resolvi ficar sentada lá, sozinha,
esperando o ônibus. Enquanto esperava, fiquei pensando em
milhares de coisas que poderiam acontecer agora. Alguém podia
me assaltar. Essa, no caso, seria a oportunidade perfeita! Não
havia ninguém por perto! A única pessoa existente na rua era eu.
Eu, a rua e a chuva. Acordei de meu devaneio quando...
(Continua na próxima edição)
Giulia Losso, 1°B

Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
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SEÇÃO 3 – Inﬂuência Social

GLOBO NA MINHA ESCOLA!
escola a presença da Rede
Globo. Isso mesmo que você
leu, a Globo veio para
entrevistar alguns dos alunos
que participaram da Eletiva da
Profº Dora , que abordava o
tema Educação Financeira .
Usaram essa entrevista no
programa Bom Dia Brasil , em
um quadro que falava sobre
como poupar para não se
endividar. As alunas Luiza e
Giulia disseram que ficaram
ansiosas, mas empolgadas de

Giulia P.-1ºB

Alunos da eletiva

e
importante
para
o
aprendizado
e
desenvolvimento intelectual
dos alunos.
Como tarefa, os alunos têm que
montar um projeto para
apresentar em outubro, com o
tema
de
"inovação
na
tecnologia educacional"
Giulia P. - 1ºB

Centro de tecnologia

Acervo da escola

dia 09/03, tivemos na

A professora Norma e os alunos
Giulia, Henrique Bento, e
Evellyn participaram do projeto
da Parceiros da Educação em
conjunto com a Microso , os
alunos relataram que puderam
desenvolver e aprender muitas
ferramentas que o pacote
Oﬀice oferece. Os alunos foram
muito bem recebidos pelas
palestrantes, que foram muito
atenciosas, oferecendo um café
da manhã especial. Foi muito
interessante

aparecerem na televisão.
O jornalista Alan Severiano fez
uma reportagem profissional e
inteligente, e os alunos
aprovaram.
Quer conferir? Veja no:
Globoplay.globo.com em "Bom
Dia Brasil, dia 13 de março".

Acervo da escola

No

PROJETO MARIASOFT 2.0

Projeto Acadêmico no Maria
Os

alunos do segundo e

terceiro ano do ensino médio
são privilegiados com a
disciplina
de
"Projeto
Acadêmico", que os auxilia de
várias formas. Os professores

conversam também sobre o
projeto de vida dos alunos. “A
disciplina facilita o acesso do
estudante de escola pública em
universidades
públicas
principalmente as Federais,
através do ENEM”, disse

a Professora Aline de História.
Segundo professor JeyJenne,
Geografia,"
A
disciplina
possibilita ao aluno uma
melhor preparação para o
mundo acadêmico, em especial
à seleção feita pelo ENEM para
o SISU. O aluno tem a

oportunidade de conhecer e se
familiarizar com um universo
desconhecido".
Você aluno, não desperdice
esse momento de preparação
para seu futuro!

Luiza B, 2°A
SEÇÃO 4 – Sonhos

Conquistando meu sonho!

Tabata palestrando

Alunos e Tabata

abrirem os olhos que nenhum
sonho é pequeno ou grande
demais, e sim que a gente
escolhe as proporções deles.

associacaoparceirosdaeducacao

... Não de morte natural e sim de
ato fatal contra mulheres que
não foram a seu recital pelo
vestido muito curto que seu
marido chamou de muito
sensual.
Mesma
faculdade,
mesma
formatura, mas o homem está
sempre à altura tanto no salário,
quanto no respeito porque os
músculos aparecem no peito.
Ingrid, 2ºB

Pamella M, 2ºA

Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
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receberam a visita de uma ex
aluna de Escola Estadual, que
morou em bairro pobre e
conseguiu chegar a Havard.
Mas sabemos que nem tudo
são
flores,
todos
nós
passamos por dificuldades e
a Tabata Amaral, passou por
altos e baixos, antes de
chegar ao lugar que ela está
hoje em dia. E com ela a
gente tem que perceber que,

independente de qualquer
coisa, se batalharmos e
insistirmos
em
nossos
objetivos
conseguiremos
realizar nossos sonhos. A
palestra com Tabata ajudou
muitos alunos a

Acervo da Escola

Os alunos do Maria Ribeiro

DIA das MULHERES
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SEÇÃO 1 – Passeio

Do dia 19 ao dia 22, os alunos
do terceiro e segundo ano
foram participar de um
workshop. Tiveram palestras,
conversas e treinamentos,
entre
eles:
Inteligência
emocional, true colors, gestão
de projetos, gereciamento de
tempo, design thinking, entre
outros. Os alunos tiveram
palestras sobre a empresa
norte-americana
e
sobre
liderança.
Houve um momento em que
conheceram as redes de
diversidade
da
empresa
(GLAD,AAN,WIN,DEN).
Cada
área teve um representante
para falar um pouco dela.

Uma das melhores partes do
passeio foi o "Aluno espelho",
que de acordo com seu PV,
você poderia subir na empresa
com alguém que fez a
faculdade igual a que você
planeja fazer.
Uma ótima oportunidade para
conhecerem um ambiente
corporativo e conhecer novas
áreas de uma empresa
importante,
conhecer
os
escritórios, os laboratórios
entre outros lugares. Os alunos
puderam conversar e receber
experiências daqueles que já
estão na área há algum tempo,
e ver como funciona o serviço
deles nessa empresa.

Acervo Escola

WORKSHOP INDÚSTRIAS
DOW

Alunos despidida da empresa
Os alunos receberam um
desafio da empresa para
criarem um projeto para o
fim do workshop, eles foram
divididos em grupos e
separados em temas da ONU
para paz mundial.

As apresentações tiveram
soluções de como resolver
esse problema ou de criar
um projeto que inovasse e
ajudasse o nosso mundo.
Caique E. 2ºA

SEÇÃO 2 – Entreterimento

Vamos saber como é cada
signo em sala de aula?

Áries: Sabe aquela pessoa que
bate de frente com os
professores,
sempre
querendo ter razão? Se tem
um ariano na sua sala, se
prepare para muitas tretas, o
ariano se encarrega disso!
Touro: Se prepare para passar
vontade com o quanto de
comida o taurino vai levar, e
não vai dar
Gêmeos: Adora conversar! Se
não souber controlar a língua,
vai cair na do geminiano!
Sempre muito eclético, vai ter
todo tipo de assunto!

Câncer: Acorde ele toda vez
que tocar o sinal! Adora
dormir e, é claro, tímido para
a apresentações de trabalhos.
Leão: Como gosta de ser o
centro
das
atenções,
apresentações são com eles
mesmos!
Virgem: Perfeccionista, é
aquela que o caderno é
sempre impecável e claro,
maravilhoso, pra copiar a
lição.

Signos e seu elemento:
Fogo; Aries, Sagitário e Leão
Terra; Touro, Virgem e Capricórnio
Ar; Gêmeos, Libra e Aquário
Aguá; Peixes, Câncer e Escorpião
____________________________I
Aquário: Sente-se a artista e
tem milhões de ideias
mirabolantes. Todo mundo a
acha estranha, mas ela se
considera uma artista mal
compreendida.
Sagitário: Amiga de todos,
ajuda quando precisar, e não
só os amigos, outras pessoas
também.
Capricórnio: Aluno exemplar,
mesmo que bagunce muito,
sempre tira notas excelentes e
se dá bem nas provas. Vai na
dele que é sucesso!

Libra: Justiceira da classe,
defendendo-a sempre, pode
contar com ela para resolver
tudo.

Foto da Internet

Horóscopo

Escorpião: Vingativa, ajude-a
sempre, porque se não ajudar
e precisar dela, depois...Vixi
Peixes: Sempre pode ajudar
quando precisam. Também
vive sonhando acordado na
hora errada.
Se identificaram com o seu
signo? Ou se identificaram
com outro? Ou na hora
lembrou daquele colega de
classe?
Até a próxima edição!

Giovanna D. 1ºB

EXPEDIENTE EE Maria Ribeiro
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