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EE Dr Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira

II Mostra Cultural
O fechamento de tudo ao final do ano. Os familiares
puderam prestigiar o resultado do trabalho que foi
desenvolvido durante o ano de 2017.
Alunos do 2ºano A

Fernanda
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O Patrono

O protagonismo continua

Deixou saudades

Por causa de seu talento com a bola
Sócrates se tornou um dos maiores
fenômenos do futebol, mas não é só
isso, saiba mais nas próximas
páginas.

Neste ano a assembleia tomará
proporções maiores. Em abril
teremos a eleição para a formação
do Grêmio Estudantil.

Dois mil e dezessete foi um ano de
muitas conquistas e mudanças. Em
dezembro, aconteceu a primeira
formatura da EE Dr Sócrates
Brasileiro.

Alunos do 3º ano A

Alunos do 4º ano A

Bianca 3ºA Carlos 5ºA
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FIQUE POR DENTRO

Em 2016 o prédio que há 15
anos foi sede da Fundação Gol
de Letra em São Paulo voltou a
atender crianças do ensino
fundamental 1 como escola do
programa de ensino integral. A
escola que atende cerca de 200
crianças nos anos iniciais,
recebia o nome provisório de e e
Vila Albertina, bairro onde está
localizada. Em Julho de 2017 seu
nome foi alterado para e e
doutor
Sócrates
brasileiro
Sampaio de Souza Vieira de
Oliveira, nome oficial da
instituição. De acordo com a
diretora da escola,

Cristiane Menechini Camargo a
intenção era que a escola tivesse
um nome já conhecido como Gol
de Letra ou Raí que é o fundador
da fundação e também irmão
caçula do Sócrates, mas
nenhuma dessas opções foi
possível por questões legais.
Mas, quem foi Sócrates?
Sócrates, nasceu em Belém em
19 de Fevereiro de 1954, foi um
renomado jogador de futebol,
considerado um dos melhores
do Brasil e, segundo a FIFA, um
dos melhores do mundo, que
atuava como meia e atacante.

guamareemdia.com

PATRONO

Raí e Sócrates Brasileiro
Pelos clubes que defendeu,
tornou-se ídolo no Corinthians.
Formando em medicina, ele
ainda foi técnico de futebol,
articulista
e
comentarista
esportivo,
além
de,
eventualmente, atuar como
músico, ator

e produtor teatral. Aposentou-se
em 1989 no mesmo Botafogo de
Ribeirão Preto. Faleceu no dia 4
de dezembro de 2011 aos 57
anos, durante um tratamento de
fígado.

Alunos do 3ºano A
COTIDIANO

Mudança de atitude
Agora a EE Dr
Sócrates brasileiro
terá um grêmio
estudantil! Você sabe o que é o
Grêmio? O Grêmio é a
organização que representa os
interesses dos estudantes na
escola.
É
também
um
importante
espaço
de
aprendizagem,
cidadania,
convivência, responsabilidade
e de luta por direitos. Por isso,
é importante deixar claro que
um de seus principais objetivos
é contribuir para aumentar a
participação dos alunos nas
atividades da escola com
posicionamentos e tomadas de
decisão.A eleição será dia
20/04.

A
alimentação
saudável é uma
prioridade na E.E.
Dr. Sócrates Brasileiro, segundo
a nutricionista, a maioria das
crianças não tem o hábito de se
alimentar
corretamente,
prejudicando o crescimento e a
concentração nas atividades.
Preocupados,
promoveram
rodas de conversas, pesquisas
sobre os benefícios de frutas,
verduras
e
legumes,
a
importância da água, os
cuidados básicos na limpeza
dos alimentos antes de
consumir e significado da
pirâmide
alimentar.
Para
finalizar fizeram uma sala de
frutas.

Alunos do 4º ano A

Alunos do1ºano A
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VOCÊ SABIA...
que Doutor Sócrates, magrão Como era chamado pelos
companheiros, realizou 297 jogos, marcou 172 gols e conquistou
os títulos Paulistas de 1979, 1982, 1983 pelo Corinthians?Pela
Seleção Brasileira ele disputou dois mundiais 1982 e 1986. Foram
63 jogos, 41 vitórias, 7 empates, 5 derrotas e 24 gols marcados ?
que a Rússia, país-sede da copa do mundo de futebol 2018 é o
maior país do mundo? É o país com maior número de armas
nucleares? Que festeja o Natal em janeiro? Que tem a Vodka
como sua bebida mais famosa? Que possui a maior rota de trem
do mundo, a Transmanchuriana?
que alguns fabricantes adicionam polpa de madeira para evitar
que o alimento fique empelotado dentro do pacote?
que os portugueses foram os responsáveis por trazer as eleições
para o Brasil? Já era seu costume eleger seus administradores
nos povoados. Assim, mal pisavam na Nova Terra descoberta, os
colonizadores passavam a realizar votações para eleger quem iria
governar as vilas e cidades.
Alunos do 3ºano B
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Formandos 2017:A
despedida

Bianca rebouças,3ºA

Os formandos

Roberta Rebouças da Silva. A
Aluna Emilly Kamille dos
Santos para fazer fez o
agradecimento aos colegas de
turma. A Aluna Jaqueline
Teixeira da Silva agradeceu aos
familiares
pelo
acompanhamento no processo
educativo. O aluno Victor
Henrique Santana de Oliveira
fez o juramento, juntamente
com os demais alunos. A
professora Adriana Gonçalves
de Sousa entregou os diplomas
aos formandos.

Durante a cerimônia os alunos
fizeram
homenagens
aos
professores e gestores, os
professores cantaram para os
alunos, houve a retrospectiva e
a Sra Marly,mãe do aluno Pedro
Lopes, fez o agradecimento a
toda equipe escolar. Foram
momentos inesquecíveis e
emocionantes.
Carlos Eduardo, 5ºA

Claudiomar

de 2017 os alunos do 5º ano A
participaram da formatura, a
primeira a ser realizada na
escola. A cerimônia contou com
a presença dos formandos,
familiares,
gestores,
professores, o representante da
Fundação Gol de Letra Sr.
Sóstenes e a facilitadora da
Parceiros da Educação.
Desde o início do segundo
semestre de 2017, toda a
equipe escolar se mobilizava
para fazer deste momento um
marco na vida dos alunos.

A oradora da turma foi a aluna

Os professores
prepararam
uma surpresa emocionante. O
vídeo de retrospectiva, que foi
um oferecimento de um
empresário da comunidade,
emocionou a todos ao
relembrar alguns momentos
vividos na escola.

Claudiomar

Na noite de 15 de dezembro

Protagonismo do começo ao fim

Solenidade

FIQUE POR DENTRO
No dia 16 de março de 2018,
alunos, professores, gestores,
funcionários e pais se reuniram
para analisar os dados do
desempenho dos alunos do
ano anterior. O Método de
Melhoria de Resultados (MMR)

é o caminho que vem sendo
adotado em escolas da rede
pública do estado de São Paulo
com o objetivo de melhorar o
desempenho dos alunos, e
consequentemente obter bons
resultados.

A instituição do Grêmio está a
todo vapor. Os alunos, com
apoio da professora Beth estão
organizando tudo para que as
eleições
aconteçam
até
20/04/2018.

Em junho acontecerá a nossa
tradicional Festa Junina, um
evento
muito
aguardado.
Teremos comidas e danças
típicas, diversão garantida para
toda família.

Alunos 3ºano A
PROTAGONISMO

Tarde de autógrafos

Os autores

satisfação

Fernanda

aconteceu a primeira
tarde de autógrafos. Os
alunos criaram um livro
com a supervisão dos
professores. Inspirados
pelo
filme
“Divertidamente”,
os
autores mirins puderam
expressar
seus
sentimentos.
“Através
da escrita e ilustrações

tivemos a oportunidade
de
reconhecer
as
fragilidades
e
preferências
dos
alunos”, relata a vice
diretora Leonice. Para
ressaltar a importância
do processo

Fernanda

Em dezembro de 2017

OPINIÃO

do processo de criação, a
equipe gestora promoveu
um momento onde os
familiares
puderam
prestigiar o resultado do
trabalho realizado.
Alunos do 2ºanoB

Segundo Otávio Joaquim, aluno
do 4º ano, a tarde de autógrafo
foi muito legal por que sentiu-se
importante e famoso. “Eu acho
que o projeto deve continuar
este ano. Tenho muitas histórias
para contar”, afirma Leonardo
Parra, aluno do 4º ano.
Para Renan Davi

Alunos do 2º ano B
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ATUALIDADE

A Mostra Cultural do ano
passado foi muito significativa.
Quem esteve na E.E Dr.
Sócrates Brasileiro no dia
09/12/2017 pode notar a alegria
das crianças em mostrar o que
haviam realizado.Cada sala
apresentou um tema específico
que foi trabalhado durante o
ano.
Coube
ao
1ºano
“Brincadeiras tradicionais” e o
universo lúdico da criança. Os
2ºanos com o tema“Animais do
Pantanal”
abordaram
a
diversidade de fauna e flora do
universo pantaneiro. O 3ºano
mergulhou no fundo do mar
com o tema

“Animais
Marinhos”
transformando a sala no fundo
mar. O 4ºano trouxe o “Jornal”
e suas características e
tecnologias e o “Caminhos do
verde” do 5ºano abordou o
impacto das cidades sobre a
natureza.Todos
ficaram
animados com o processo de
montagem e surpreendidos
com seu resultado. Havia uma
sala dedicada às artes com
produções de todos os alunos
da escola. Os objetos utilizados
na criação dos ambientes
foram produzidos pelos alunos
com o auxílio da professora de
referência.

Andreza Cristina

II MOSTRA CULTURAL

"Animais Marinhos"
Um dos momentos mais
esperados
foi
a
apresentação do 1ºano do
primeiro ano estreando
"Chapeuzinho
Vermelho"
para um auditório lotado.

“O que mais me surpreendeu
foi a sala do quarto ano"
disse Lilian, aluna do 2ª.Esse
ano vamos fazer o nosso
máximo! “afirmou Guilherme
Sena
ALUNOS DO 2° ano A

QUERO SABER!

Entrevista com
monitor da FGL
Querer
participar
de
propostas
com
oficinas
diferenciadas para crianças.
Estou gostando da parceria e
experiência, tem sido muito
divertida.
As atividades propostas têm
objetivos específicos ou são
somente
para
entretenimento?
Para
recreação
e
entretenimento com objetivos
específicos de aprimoramento
das
capacidades
e
habilidades

físicas, cognitivas e
relações socioafetivas.

as

A nossa escola é a única que
possui o privilégio de
participar deste Projeto?
Não, todas as escolas públicas
da Vila Albertina fazem parte
desta
parceria
com
a
Fundação Gol de Letra.

Como você foi selecionado
para trabalhar no projeto
Jogo Aberto da Fundação Gol
de Letra?

Passei por uma entrevista, tive
que apresentar uma proposta
de trabalho e fui selecionado.

Com você organiza as
atividades para essa escola?
Como
você
se
sente
trabalhando com os alunos
desta escola?
No início foi um desafio, mas
depois de algum tempo
consegui
desenvolver
atividades
prazerosas
e
divertidas. Neste ano estou
sendo ajudado por outros
recreadores, conseguindo um
repertório
maior
de
atividades, brincadeiras e
jogos.

EXPEDIENTE Andreza Cristina C. de Abreu, Glória Maria C. Coelho,Roger Ruﬁno dos
Santos, Rhyan Vitor M. da Silva,Sophia Vitória S. Braga, Emilly Gomes dos Santos
COLABORADORES Equipe Gestora, Parceiros, Professores (Referências e
Especialistas),alunos da E.E."Dr. Sócrates Brasileiro".
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Estou muito feliz por fazer
parte do projeto e da parceria
que existe entre a escola e a
Fundação.

Este ano, no período de
planejamento da escola, eu e
os professores especialistas
nos reunimos para decidir os
critérios de escolha das
atividades.

Leonice

O que levou você a fazer parte
do Jogo Aberto ?

Victor, graduado em Educação Física, monitor da Fundação Gol
de Letra, desenvolve, junto aos professores especialistas da EE Dr
Sócrates Brasileiro um trabalho voluntário com foco no
desenvolvimento físico.

Victor

Esse projeto é uma iniciativa da Parceiros da Educação
As reportagens e artigos assinados não representam, necessariamente,
a opinião da Paceiros da Educação e são de responsabilidade do autor.
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