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Combate à Dengue

escrito por Pietra

Um filme
EMOCIONANTE

A dengue é uma doença febril aguda causada por um
vírus, sendo um dos principais problemas de saúde pública no
mundo. O seu principal vetor de transmissão é o mosquito
Aedes Aegypt, que se desenvolve em áreas tropicais e subtropicais. Existem quatro tipos de dengue, por o vírus causador
da dengue possui quatro sorotipos: Den-1, Den-2, Den-3 e
den-4. A infecção por um deles dá proteção permanente para
o sorotipo, mas imunidade parcial e temporária para os
outros três.
Embora pareça pouco agressiva, a doença pode
evoluir para a Dengue Hemorrágica e a Síndrome do Choque
da Dengue, caracterizada por sangramento e queda da pressão arterial, o que eleva o risco de morte. A melhor maneira
de combater esse mal é atuando de forma preventiva, impedindo a reprodução do mosquito.
“Harry Potter” é um filme inspirado em um livro e
começa contando a história de três que eram bruxos que
gostam de mistérios e aventuras. Estes três amigos se
chamam Harry, Ronny e Hermione e eles se conheceram em
um trem indo para Hogwarts, a escola de magia e bruxaria
onde os filhos de bruxos estudam.
Os filmes de “Harry Potter” são inspirados nos livros
de mesmo nome de uma autora chamada J. K. Rowling e,
apesar de os filmes serem muito mais divertidos e emocionantes, os livros também são interessantes e vale muito a pena
ler.

escrito por Jennifer

Curiosidades

Leão

sobre os animais

Gato

O leão é um mamífero carnívoro da
família dos felídeos, ele vive nas
savanas africanas e na Ásia. É um
animal que vive em bando e pode
pesar até 250 quilos. A cor do leão é
castanho e as zebras e gnus são suas caças preferidas.

e alguns insetos.

Onça

Zebra
A zebra é um animal mamífero
herbívoro da família dos equídeos.
Ela vive nas savanas da África do
Sul. A zebra é preta e branca e vive
em rebanhos. Para fugir dos predadores, ela usa seus coices super fortes

escrito por Santiago

A importância da H.L.

Seçao...

escrito por Daniel

O gato é um mamífero carnívoro da
família dos felídeos e é um popular
animal de estimação. Ele é um predador natural de diversos animais,
como roedores, pássaros, lagartixas

A onça-pintada é o maior mamífero
carnívoro do Brasil! Ela é ótima
caçadora, tem grande habilidade
para nadar e subir em árvores. A
onça-pintada é considerada o maior
mamífero carnívoro do Brasil.

H.L. significa Hora Lúdica e é um momento da aula em
que podemos fazer qualquer coisa, como, por exemplo: brincar
de pega-pega, de esconde-esconde, também podemos fazer
tarefa, conversar com os amigos, descansar, o professor pode
passar algum vídeo educativo para ensinar as matérias aos
alunos. Nós também podemos ir à sala de informática, brincar
de bola de gude, de correr ou então podemos ficar quietinhos
– mas nunca conseguimos.
A H.L. é importante porque ela ensina a ter paciência
com os amigos, a conseguir fazer trabalhos em grupo e
também ajuda no estudo e na coordenação motora porque
fazemos muito exercício.

escrito por João Heitor

HAHAHA!
Era uma vez um pai que estava
ensinando o filho a andar de bicicleta.
Depois de uma semana, o menino já
tinha aprendido a andar e disse ao
pai:
- Olha pai! Sem as mãos!
Logo em seguida, gritou novamente:
- Olha pai! Sem os pés!
E por último:
Olha pai! Sem os dentes!

Qual é o animal mais antigo o
mundo?
Resposta: A zebra porque ela é preta e
branca.

Num forno havia 2 bolinhos. Um
disse:
- Aqui tá quente, né?!
Então o outro respondeu:
- AH! Um bolinho falante!
oi!

HAHA

AH!

A!

AH
HAH
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Entrevista
Nós conversamos com as nossas coordenadoras e com a
nossa diretora e perguntamos tudo o que você queria saber!
O que é fundamental para ser uma diretora/coordenadora?
Rossane: Em primeiro lugar, é preciso ter formação. Para ser uma coordenadora ou diretora, você precisa ser formada em Pedagogia. Na prática, o
diretor precisa ser uma pessoa que sabe ouvir, dialogar e resolver conflitos. Ele também precisa colocar em práticas as regras da escola que
devem ser seguidas e, principalmente, o diretor deve saber conversar com
as pessoas, seja com os alunos, seja com os professores, pais ou funcionários.
Rosana: Como coordenadora, é preciso ter paciência, conhecer e saber
como e quem são os alunos da escola. Também é preciso ter muita calma e
ser uma pessoa franca, pois, o coordenador ou o diretor não deve mentir
para o aluno. É necessário ser uma pessoa sábia porque precisa tomar
decisões importantes e também ser uma pessoa firme, mantendo suas
decisões até o fim.
Regina: Em qualquer função que desempenhamos é fundamental que
sejamos capazes de desenvolver a escuta, de educar o nosso olhar para as
possibilidades da vida; de nos reinventarmos todos os dias; de planejar,
oferecer, propor, doar, conhecer, cuidar, articular, integrar, formar, relativizar, valorizar, aproximar: situações, propostas, ambientes e pessoas.
Qual a parte mais fácil e qual a parte mais difícil do seu trabalho?
Rosana: A parte mais fácil é esta em que estamos agora, conversar com
vocês, trocar experiências, trocar abraços, carinhos. A parte difícil é dar
bronca. Esta parte é muito difícil. Parece fácil, mas não é não. Nós não
gostamos, apesar de ser necessário em alguns momentos.
Circe: A mais fácil é, com certeza, a convivência com os alunos que é muito
gostosa. Eu também gosto muito de organizar as viagens pedagógicas, mas
acho que isso é fácil e também difícil.

Por que você gosta do seu trabalho?
Regina: Gosto da energia da escola, das interações sociais, de ver a construção diária de novos projetos e suas interfaces, da evolução e reinvenção diária das pessoas; do ambiente criativo gerador de conhecimento.
Rossane: Porque eu adoro trabalhar com a questão da educação do indivíduo. Acredito que a COOPEN faz um trabalho pensando nos seus alunos em
longo prazo, ou seja, na construção de cidadãos. E, para mim, a educação é
o caminho para transformar a sociedade consciente de seu papel: cidadãos responsáveis, que sabem agir em determinadas situações, que procuram melhorar a comunidade na qual fazem parte. Enfim, acredito que
fazemos a diferença em cada ser humano que passa pela nossa escola e
também aprendemos muito com ele.
O que você faz no seu trabalho como coordenadora/diretora?
Regina: Estou sempre próxima aos alunos, às famílias e professores. Meu
trabalho é uma teia de relações, depende das trocas com a equipe gestora, do
trabalho próximo e alinhado com os professores, da dedicação dos alunos e
da parceria com as famílias. Propomos, planejamos, organizamos os melhores caminhos para a aprendizagem.
Rossane: Bom, um diretor organiza toda a parte administrativa e pedagógica
da escola. Depois, ele delibera o que cada um dos professores e funcionários
vão fazer e quando vão fazer. Por último, o diretor precisa cobrar para que o
que ele organizou e passou para ser feito.

Indicações
João Heitor indica:

Daniel indica:

Pietra indica:

Santiago indica:

Jennifer indica:

Dominique indica:

“Left for Dead” para
Xbox 360 é um jogo de
zumbis, cujo objetivo
é
sobreviver
dos
ataques de vários
zumbis diferentes. Eu
gosto muito deste jogo
porque gosto de matar
os zumbis e passar as
fases, mas uma coisa
é importante: não
pode ter medo!

“Resident Evil” é uma
série de jogos para
console muito legal
onde é preciso ter
agilidade e muita
coragem pra matar
zumbis e ultrapassar
as fases. Está disponível para PlayStation e
Xbox.

“Pippi Meia Longa” é
um livro muito divertido que ganhei de um
amigo no meu último
aniversário. Ele conta
a história de uma
menina órfã chamada
Pippi Meia Longa que
faz dois amigos na
vizinhança, o Tom e a
Annika. O livro tem
vários capítulos e é
muito legal.

“O Rei Leão 3” é um
filme muito divertido
que conta história dos
javalis e dos suricatos, da família do
Timão
e
Pumba,
amigos no Simba, o
rei leão da floresta.

“League of Legends” é
um jogo muito legal e
divertido. Nele, o jogador pode escolher o
personagem
que
prefere
jogar
e
atingir seu objetivo:
ganhar as batalhas
com sua equipe e
assim subir de nível.
Este jogo está disponível apenas para
computador.

“Pinóquio às avessas”
do Rubem Alves é um
livro que trata da
relação entre pais,
alunos e professores.
Ele trabalha a questão
da humanização e de
como os pais devem
apoiar os seus filhos a
tomarem
decisões
para que se tornem
adultos realizados. É
um livro curto, porém
muito rico.
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