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Carnaval no EG
Carnaval no EG com
muita animação!
No mês de fevereiro, as
turmas Meio Ambiente
e Natureza estudaram,
nas aulas de musica do
professor Thiago , a
obra de Chiquinha
Gonzaga , uma mulher
à frente do seu tempo.
Foram confeccionados
instrumentos musicais.
Houve um baile em homenagem à compositora.

os alunos nossas aulas. Juntos vamos descobrindo como podemos nos relacionar
com o som e como
ele pode ser uma forma de expressão.
Essas aulas são uma
oportunidade
de
aprendizado tanto para eles quanto para
nós.
Thiago Barbosa Henrique Martins Pinhero.”

Segue, depoimento do
Prof. Thiago:
“A música faz parte de
quase todos os momentos de nossa vida
e é umas das muitas
coisas que nos torna
humanos.
Estou muito feliz de
poder construir com

Passeando no Zoológico
No dia 23/02, fomos
visitar o Zoo.
Vimos os animais, seres
vivos que fazem parte
do meio ambiente.
Os animais vivem em
habitats diferentes: terra, água, no alto das
árvores, voando...

“Estamos muito felizes com a iniciativa do Grupo
Meio Ambiente, de produzir esse jornalzinho.
Esse material foi um esforço coletivo, dos alunos e dos professores, para aproximar os pais e
amigos, ao dia a dia deles, mostrando através de
textos coletivos e fotos, as atividades realizadas
durante o 1º bimestre de 2017.
Parabéns ao Grupo Meio Ambiente pela realização deste trabalho e aos professores, Dirce,
Cristina e Ronaldo, pelo incentivo positivo dado
aos alunos!
Já estamos ansiosos pela 2ª edição.”
Lorena

Um abraço á todos!

O baile teve desfile de
fantasias, confete, música e muita alegria. Foi
muito divertido.

Zoológico do Rio
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Bondinho do Pão de Açúcar
No dia 24/03 as turmas
Meio Ambiente e Natureza
foram visitar o Morro da
Urca e do Pão de Açúcar.
Vimos vários pontos turísticos do Rio de Janeiro :Cristo Redentor,
praias, ponte Rio- Niterói,
aeroporto...
Também passamos por um
pedacinho da Mata Atlântica e descobrimos a sua
importância.

Dia da Mulher
Para comemorarmos o Dia
Internacional da Mulher,
em 8 de março, confeccionamos rosas de papel e
saímos pela rua de nossa
escola presenteando as
mulheres que passavam.
Foi emocionante!
Parabéns, mulheres!

Aniversário do EG
Entrevista com Aparecida Mussi
Quando a escola foi
fundada?
A escola foi fundada em
1969.
Quem escolheu o nome da escola e porque ?
Quem escolheu o nome
da escola foi a primeira
diretora Solange. Foi
escolhido porque Eduardo Guimarães era o
pai dela, um educador

nato. Ensinava criando!.
Quem foi a primeira
professora do EG?
- Lucinda e tia Walma a
primeira
educadora
especial do EG
Quais alunos que viraram professores ?
Tem muitos alunos que
viraram professores;
Ana Lúcia, Lorena, Cláudia. Júlia, Gabriela, Bruno Mussi

...

Você prefere ser professora ou diretora ?
Eu prefiro ser professora. É muito mais legal,
porque você está direto
com os alunos. A noite,
eu dou aula aqui.
Por que as pessoas
com dificuldade de
aprendizagem procuram o EG?

Porque o EG aceita as
pessoas como elas são.
Aqui, nós sabemos que
cada pessoa é única e
procuramos o potencial
de cada um.
“Para mim, o EG é uma
missão de vida, porque
aqui a gente trabalha
para derrubar preconceitos , dar e receber
amor.”

ANO 1 - EDIÇÃO 1ª:
Página 3

Culinária
Bolo de Banana
(Dia das Mães)
Ingredientes
6 bananas
¾ de xícara de café de
óleo
3 ovos
2 xícaras de farinha de
rosca
2 xícaras de açúcar
1 colher de fermento
Canela em pó

Modo de fazer..
Bata no liquidificador as
bananas, os ovos e o óleo
e reserve.

Colocar na forma a massa
e levar ao forno pré aquecido .

Em uma vasilha, colocar
farinha, açúcar, fermento
e canela a gosto.
Misturar bem e acrescentar a mistura no liquidificador.
Untar uma forma com
manteiga, e colocar a mistura de farinha de rosca,
açúcar e canela.

Curiosidades— Aulas Extras
Claudia Mussi
Artes
As aulas de artes são maneiras e divertidas, porque
além da gente fazer arte
conversamos,
ouvimos
musica e ficamos relaxados.
Thammyris de Miranda
Ingles
Na aula de Inglês os alunos
trabalham o vocabulário

do tema proposto e fixam seus conhecimentos
com as atividades e
trabalhos.

É isso que fazemos nas nossas
aulas de dança e nos divertimos muito! Vale a pena conferir!

Ao final podem avaliar
suas dificuldades a partir
da correção coletiva.

Ronaldo Dias

Margarete Ribeiro

O foco principal nas aulas de
Informática é despertar a curiosidade dos alunos nos diversos softwares de edição de
textos, apresentações eletrônicas e pesquisas na Internet.

Dança
É muito bom podermos
exercitar e ainda ter diversão durante a atividade!

Professor do Bimestre
Nós, do Grupo Meio Ambiente, decidimos criar um
jornal e escolhemos o
professor Yuri Souza de
Paula para ser o homenageado deste bimestre.
Ele foi escolhido por ser
um professor carinhoso,
criativo, legal, amigo, divertido, meio maluquinho
e brincalhão.
Ele trabalha no clube do

Fluminense, mas seu time
é o Flamengo.
Você é nosso campeão!
Abraços e beijos do grupo
Meio Ambiente.

Informática

Yuri Souza de Paula
Educação Física
As aulas de Educação Física da turma Meio Ambiente são bem descontraídas.
Todos gostam de participar e aprender jogos diferentes. O que mais se preza é o cooperativismo e o
respeito mútuo. A alegria
é constante nas atividades.

TURMA MEIO AMBIENTE

Educação Inclusiva, uma Educação Possível

Educação Positiva
Neste bimestre as turmas Meio Ambiente e Natureza reservaram um pedacinhos das sextas-feiras para trabalhar
a Educação Positiva .
Debatemos assuntos sérios como a boa convivência nos
relacionamentos, ética felicidade e gratidão, mas sempre
com atividades muito divertidas , que envolveram musicas , dinâmicas e muito , muito afeto.
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