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E.E Reverendo Augusto Paes de Ávila

Reverendo ganha
sete prêmios em
concurso
Sete alunos do ensino integral ganharam o concurso
literário em três categorias diferentes.
Caio Esteves / Gianlucca

O Palácio das Artes, em Praia Grande, foi palco da
premiação do concurso literário “Escrevendo o
Futuro” no dia 01 de novembro. A escola E.E
Reverendo Augusto Paes de Ávila esteve presente
levando todo seu conhecimento.
Nicolucci - Evaristo Costa

Isabella Castro

Edson Marcos
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Engenho Dos Erasmos

Já tem seu P.V. formado?

Tarde de autógrafos

Conheça o Engenho dos Erasmos,
um dos sítios arqueológicos mais
antigos do Brasil, construído em
1534.

Com palestras diversificadas em
várias áreas no mundo do trabalho,
alunos ganham destaque com o
protagonismo
na
Feira
de
Profissões.

Depois do primeiro livro do Rota do
Sol, Rosana Valle lança seu segundo
livro, passando por vários lugares
do litoral, deixando um pouco do
seu carisma e trabalho.

Victor Luís - Glória Maria

Anna Belle - Marcelo Rezende

Nicolucci - Evaristo Costa
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Cultura

O

Engenho dos Erasmos é

altamente
conhecido
pela
intensa
carga
histórica,
principalmente, no que se refere
a Santos e a São Vicente. É a
mais
antiga
prova
física
preservada da colonização
portuguesa no Brasil e sua
construção é datada em 1534.
Desde 2004 são desenvolvidos
programas educacionais que
buscam
proporcionar
o
conhecimento a partir das várias
disciplinas,
considerando:
contexto histórico, geográfico,
arqueológico, arquitetônico e
social-ambiental em que as
ruínas se encontram.

O Período de apogeu do
Engenho foi sob direção da
Família Schetz. Católicos e
ligados a jesuitas, os Schetz
ergueram neste engenho uma
capela dedicada a São Jorge. O
engenho passou, então, a ser
conhecido como ‘’dos Erasmos”
ou ‘’São Jorge dos Erasmos’’.
Vários fatores contribuíram para
a decadência do Engenho,
vendido em 1620: a concorrência
do açúcar do nordeste e os
sucessivos ataques piratas foram
determinantes.
Em
menor
escala, continuou produzindo
açúcar para exportação, além de

Google Imagens

Engenho dos Erasmos

Local de preparo do açúcar.
aguardente
para
consumo
interno.
O
Engenho
provavelmente funcionou até o
século XVII.
Atualmente o
Engenho atua com vários
projetos,
apresentações,
visitações, contando a história
sobre o local.

O que já aconteceu e passou por
tantas
transformações
na
história deste país, é com
certeza, um bom lugar que vale a
pena conhecer.

Victor Luís, Glória Maria
Entreterimento

O Dia da Mulher

Uso dos games na
educação

O Dia Internacional
da
Mulher
é
comemorado em 8
de março, desde 1975.
Exatamente nesse dia houve
um acidente, na cidade de
Nova York, quando cerca de
130 operárias de uma empresa
têxtil morreram carbonizadas
em um incêndio no local de
trabalho.
As
mortes
aconteceram por conta das
péssimas
condições
de
segurança no lugar; em função
do trágico acidente, foram
realizadas várias mudanças na
segurança de trabalho e nas
leis trabalhistas, possibilitando
melhores condições para os
trabalhadores
norteamericanos, de maneira geral.

Nossa escola não
deixaria esse dia
passar em branco.
Houve comemoração, com a
apresentação de um poema
autoral por Vinicius Cerullare,
do 3°A, orientado pela Tia
Deusa, no qual homenageia as
mulheres.
Lindamente
declamou seus belos versos,
intitulados "Louvor de Mulher",
em que mostra os valores que a
mulher sempre teve e que ela
não
pode
mais
ser
desrespeitada, devendo ter
nosso
amor,
nossa
consideração e apoio, seja
como mães, esposas ou
excepcionais profissionais que
são.

Emilly, Glória Maria

Emilly, Glória Maria
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O momento de lazer das crianças pode ser um grande aliado da
educação. Estudiosos têm, cada vez mais, alertado pais e
professores sobre a necessidade de se pensar atividades do dia a
dia como potenciais abordagens para o processo de
aprendizagem. Percebemos que as crianças usam tecnologias
com maior frequência quando estão fora da escola – isso poderia
ser explorado sob a lógica do “home-style learning” – ou seja,
aprender a partir das interações em casa, que, muitas vezes,
chegam a ser mais espontâneas do que certas atividades
propostas e desenvolvidas na escola.Dentre as atividades de
lazer que poderiam ser exploradas na educação, temos os
games. Crianças e jovens utilizam jogos de computadores com
grande frequência e essa interação torna-se, inevitavelmente,
parte do processo de aprendizagem.Certos tipos de jogos – e
deixemos de lado os violentos – envolvem uma série de
atividades cognitivas: memória, estratégia, previsões, resolução
de problemas e construção de hipóteses.
Victor Luís, Glória Maria

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

@parceirosdaeducacao

associacaoparceirosdaeducacao

Educação

Feira de Profissões

Anna Belle, Rezende

Demonstrações

que vamos nos lembrar
durante
muito
tempo,
recebemos novos e ótimos
professores, sendo eles: Marcos
Antônio, conhecido como
“Marcão’’, Silvana e Vítor.
Marcão: Sai da escola Castelo
Branco. Vim para esta escola,
pois queria participar de
projetos e percebi que ela me
ofereceria isso.
Espero fazer alguns projetos
relacionados a saúde, entre
outros.

Silvana: Vim da escola Josefina
Cíntia. Perdi a gestão com o
concurso de novos diretores e
fui chamada para esta escola. A
estrutura e programas da
escola são ótimos.
O Vítor chegou e se entrosou
rápido

Anna belle, Rezende

Novos Professores

Caio- Evaristo

Paes de Ávila, reunindo toda a
comunidade escolar realizou,
no dia 5 de outubro, uma feira
de profissões, com o intuito de
expor os conhecimentos dos
alunos
e
seus
desejos
profissionais ao público em
geral.
Vale lembrar que esse projeto é
uma experiência inesquecível e
muito importante, com a troca
de conhecimentos entre alunos
atuais e antigos; todos
puderam expor ideias e tirar

Com a saída de professores

suas dúvidas. A organização
deu-se com estandes para
cada profissão acessíveis aos
visitantes,
com
boas
performances, folders, etc.
Assim, os alunos aproximaramse ainda mais do mundo do
trabalho.

Caio- Evaristo

A escola Reverendo Augusto

Novos na Área

Novas Mentes
Como toda

escola, a todo

tempo, há novos alunos, com a
saída de uns e a entrada de
outros. Fizemos uma pequena
pesquisa para saber a opinião
dos novos alunos.

Começamos,
perguntando
quais eram suas expectativas
sobre a escola; ao que todos
responderam que eram boas e
que tinham ouvido falar sobre
bom ensino da escola, além de
ser em período integral.

Isso significa dizer que nossa
escola está bem cotada lá fora;
e que precisamos continuar
assim. Algo muito comentado é
sobre os 4 pilares - na visão dos
novos alunos os pilares da
educação são praticados

pelos professores, mas, já os
alunos, são menos cobrados, e
o
esforço
feito
pelos
professores é jogado fora. Há
sempre o que fazer nesse
sentido.

Andressa- Maju
Escola

O Bom Filho a Casa Torna
em uma escola e todos
seguem seu caminho. Com o
passar do tempo, alguns
acabam retornando à origem,
trazendo consigo uma valiosa
bagagem, adquirida com
esforço.
No ano em curso, recebemos
a visita da ex-aluna Júlia
Peres, que veio visitar a
escola e presenteou nossa
eletiva de Jornalismo com
suas experiências e tudo

o que versa sobre a vida e o
trabalho de um jornalista está no penúltimo ano
faculdade. Ela passou dicas
de como criar uma boa
matéria, como se comportar
diante

Perﬁl pessoal

Visita a escola
das câmeras; como é fazer
uma faculdade de jornalismo
e contou um pouco de suas
aventuras na faculdade e no
trabalho

associacaoparceirosdaeducacao

Tudo precisa se renovar: flores,
árvores, as pessoas, e a nossa
escola também.
Após alguns anos, nossa escola
está passando por uma reforma
para dar segurança e conforto
aos que nela estão. A quadra foi
reformada para se adequar às
aulas de Educação Física e
abrigar outros eventos da
unidade escolar.
Victor Luis, Glória

Nicolucci, Evaristo
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Nicolucci

alunos se formam

Júlia Peres

Muitos

Reforma da Escola
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Estrelas

Rosana de Oliveira Valle - era
assim que a repórter e
apresentadora do programa
‘Rota do Sol’ assinava antes de
trabalhar na TV Tribuna - é
casada com o Gerson e tem
dois filhos: Enrico, de 17 anos, e
o caçula, Bernardo, de 8 anos.
Formada em jornalismo pela
universidade
UniSantos,
Rosana está completando 25
anos de profissão, dos quais,
19 dedicados à TV Tribuna. Ela
também é editora chefe e
apresentadora do programa
Rota do Sol, que vai completar
18 anos agora em 2018.

Este ano, estamos sendo
presenteados
com
o
segundo volume de seu
livro "Rota do sol", que traz
suas
reportagens
recheadas de curiosidades
da
baixada
santista,
sobretudo, os roteiros
turísticos e a culinária da
região.
É um convite ao leitor e
telespectador do Rota do Sol a
viajar por nossa região,
conhecer personagens ilustres,
apreciar a gastronomia e saber
mais sobre nossa fauna.

Isabella CAstro

Rosana do Valle

Presença da escola
No lançamento do livro, em
Praia Grande, a escola se fez
representar pelo professor
Rosivaldo Casant e pela
aluna Giovanna Nicolucci. A
aluna fotografou os vários
momentos do

evento e conversou com a
apresentadora,
que se
prontificou a trazer uma
palestra aos alunos do
Reverendo, tão logo possa.

Victor Luís- Glória

Agradecimentos

Pessoas que fazem
acontecer
Costa:

Larissa Fernanda
Geovana Marioti
Vinícius Rafael
Gustavo
Gabriel
Kauã
Nathalia Lindsay
Rafaella Spinelli
Glória Maria

Victor Luís
Gabriela
Giulia Monteiro
Nathalia Santos
Emilly
Jeﬀerson
Caio

.

.

.

Professores:
Edson
(Matemática)

Maju Coutinho:
Marcelo

Natan
Mateus
Thaís
Lorrayne
Isabelle
Natasha
Luanna

Andressa
Giula

Rosivaldo

Rezende:

Joana Martins
Anna Belle
Larissa R.
Vinícius
Pedro Q.
Pedro C.
Messias S.
Cauã R.

(Português)

.A foto abaixo remonta ao ano
passado, que nos traz
saudade; mas também nos
impulsiona, fazendo-nos crer
que a vitória nos aguarda.

Edson Marcos

Evaristo

Nada acontece por acaso. As pessoas têm que fazer acontecer.
Com o jornalismo não poderia ser diferente. Há pessoas que
fazem o jornal acontecer Essas pessoas serão reveladas agora:

Culminância - 2017

EXPEDIENTE Reverendo/Eletiva de Jornalismo
COLABORADORES Grupos e professores da Eletiva
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