
21 DE SET / / SAB / / 001

PÁGINA 1

MUNDO HÉLIO DAMANTE
ESCOLA FALA DOS SEUS PROJETOS

Alunos do 4°ano A fazendo a horta

Horta: pensando em uma
alimentação mais saudável

Pensando em uma alimentação cada
vez mais saudável, os alunos do 4°ano
tiveram a iniciativa de montar uma
pequena horta.

Com o apoio da direção, foram
compradas várias mudinhas de
hortaliças, verduras e frutas.

Dentre elas havia alface, agrião,
salsinha, rúcula, cenoura, couve-flor,
morango, cebolinha entre outras.

O projeto mobilizou a escola toda,
visto que os alunos do Grêmio ajudam
tirando as ervas e regando todos os dias
no final da tarde.

E o mais legal e poder ver que tudo
que se planta, precisa de cuidado para
crescer e se desenvolver. Assim,
podemos colocar em nosso prato o
alimento mais saudável do mundo.

Escola Municipal Professor Hélio Damante/ setembro de 2019

Grêmio promove Assembleia

Aluna Júlia na Assembleia

O Grêmio na escola tem
oportunizado mensalmente momentos
de reflexão entre os alunos com
objetivo de discutir assuntos internos.

Houve uma eleição para a decisão
dos representantes. E os escolhidos do
período da manhã foram: Jorge e Maísa
do 1°ano; Beatriz, Thais e Lucas do 2°;
Enzo e Agatha do 3°ano, Wellington e
Mariana do 4°ano e do 5° ano, Rodrigo
e Júlia.

Do período da tarde são Sarah e
Gabriel, Camily e Paulo, Marcelly e

O Grêmio tem tido uma atuação
bem interessante. Tem oportunizado a
cada 15 dias reuniões com a
coordenação onde são discutidas ações
importantes que possam trazer
melhorias para o dia a dia na escola.
Todo final do mês existe uma
assembleia, onde são relatadas as
discussões para a escola toda.

Em frente à secretaria tem duas
caixinhas; uma está escrita “PONTOS
POSITIVOS” e a outra “PRECISA
MELHORAR”. Elas ficam à disposição
para que alunos possam expor suas
opiniões.
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MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO

DIÁRIO DE BORDO: ALUNOS VIAJAM SEM
SAIR DA ESCOLA

BIBLIOTECA

Uso da biblioteca é
liberado!

A biblioteca foi aberta para os
alunos na hora do recreio e na hora da
saída.

Lá você pode encontrar várias
opções de livros muito bons. Diversas
histórias interessantes e divertidas
prontas para serem levadas para a casa
e lidas!

Ela pode ser usada tanto pelos
alunos quanto pelos professores. São
mais de 2.000 exemplares disponíveis
para leitura.

Que tal fazer uma visita para
conhecer?

Alunos do 3° ano B na aula de leitura

QUADRA

LIBERADA

A diretoria da escola decidiu que
para tornar o recreio ainda mais
divertido a quadra será livre para o uso
dos alunos.

Os alunos do 4°ano da manhã e do
3°ano do período da tarde da escola
Professor Hélio Damante
participaram de um projeto extra-
classe, onde por meio de um
diário de bordo acompanharam as
aventuras da viagem
de um dos seus professores.

O projeto surgiu
devido as curiosidades e o interesse
dos alunos sobre a viagem que o
professor realizaria para Galápagos, no
Equador.

Todos os dias o professor Sérgio
Tuck publicava em seu blog pessoal
(www.dandoumpulo.com) suas
vivências e aventuras, conhecendo
cada parte desse lugar encantador.

As professoras faziam
a leitura para a turma antes de
iniciarem suas aulas e, enviavam
de volta ao Professor os textos escritos
pelas crianças, contando também um
pouco da sua rotina diária.

O projeto incentivou não somente a
escrita do gênero ‘Diário’, mas a
reflexão sobre
as maravilhas naturais que temos no
nosso mundo, mas que podem estar

Tartaruga gigante

Arraias

Alface colhido e cultivado pelos alunos

Luan; Nathaly e João e Rebeca, Sabrina
e Carlos.

Caixinha de sugestões sugerida pelos alunos do Grêmio
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O projeto iniciou no mês de julho,
e conta com um cronograma em que
cada dia uma classe tem o direito de
usá-la no momento do recreio.

Tem sido muito divertido, e os
alunos ficam ansiosos para o seu dia!

perto do fim. Vamos preservar!

INTERVALO

Jogo
s de
tabu
leiro
,
brin
qued
os e

brincadeiras

E o intervalo na nossa escola tem sido cada vez mais divertido. Dentre tantos jogos
e brincadeiras os alunos se revezam e fazem desse tempo momentos gostosos com seus
colegas.

O jogo de tabuleiro é uma das novidades, ajudam na concentração, criação de
estratégias e divertimento!



21 DE SET / / SAB / / 001
MUNDO HÉLIO DAMANTE

4°ANO A

PÁGINA 4

OFICINAS

Diferentes aprendizados

Os dias de oficina na escola estão se tornando frequentes. É
um dia em que os alunos aprendem coisas novas brincando.

A ideia foi apoiada pelos professores, e os alunos gostaram
muito e adoraram o projeto.

Teve oficina de biscuit, jogos feitos com sucata; quiz;
animação com massinha; jogos e brincadeiras na quadra e teve
também confecção de papel reciclado.

As inscrições geralmente são abertas uma semana antes, e
os alunos se organizam e se inscrevem na oficina que lhe
interessam.
O projeto foi tão legal que ele seguirá de pé até o fim do ano!

LEITURA

Projeto leitura:

Dica de livro:

Você já leu este livro? A turma do 4° ano A
já!
Este livro conta a história de um pequeno
principezinho que viaja por vários planetas.
Nessa viagem ele conhece vários amigos que
o fazem questionar a essência da vida.
Apresenta vários valores importantissimos
como a humildade, a inocência, a amizade e
principalmente o amor. Vale a pena dar uma
olhada !
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O Projeto leitura ocorre às quintas-feiras em diversos espaços
da escola.

Cada professor escolhe um livro e os alunos se increvem para
participar da leitura que chamam sua atenção.

As leituras são feitas em vários espaços. Na quadra, na
biblioteca, no pátio e até mesmo no gramado. E tem alunos de
todos os anos compartilhando a mesma leitura.
Quem se anima de vir fazer uma leitura? Aliás, qual foi o último
livro que você leu?

Professora Adriana lendo para os alunos Professora Andressa

REFORMAS

Escola do futuro?
E esse é o parquinho e a quadra dos sonhos de

alguns dos alunos do 3°ano da escola Hélio Damante.
Quando instigados pelos lugares preferidos deles

na escola, os alunos responderam que eram a quadra e o
parquinho os melhores locais. Lugares onde passam
menos tempo, porém onde se divertem mais e criam
histórias alegres e divertidas de sua infância.

Maquete realizada pela aluna Isabella, 3°ano B

Infelizmente são lugares que necessitam mesmo de
atenção especial.

Você já pensou na escola como sua casa?
Que melhorias seriam feitas?

Nossos alunos pensaram e concretizaram em maquetes
suas visões da “Escola do futuro”.

Vamos ajudá-los a realizarem?

Maquete realizada Heloísa Vitória, 3°ano B
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DIVERSÃO

E ai, vamos nos divertir?
Com toda certeza a semana do Dia das Crianças é um dos

eventos mais aguardados pelos alunos durante todo o ano.

Como sempre é feito, parte da renda obtida na Festa Junina

sempre é destinada à essa semana especial. Justamente para

que seja uma semana cheia de surpresas gostosas!

Então atenção às datas:

07 /10 – “Mostre seu talento” dia em que os alunos se apresentam na própria escola para os demais mostrando o que

sabem fazer de melhor.

08 /10 – Neste dia teremos os brinquedos infláveis e o táo esperado Futebol de Sabão. Dia de trazer roupa reserva, hein!

09/10 – Brinquedos e recreação no Centro Esportivo.

10/10 – Dia de gincana. Jogos cooperativos e superdivertidos.

11/10 – Dia de bingo e de cineminha.
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ESCOLA PROMOVE SHOW DE TALENTOS INTERNO

ALUNOS DEMONSTRANDO SEUS TALENTOS

EMEF Professor Hélio Damante realizará atividade divertida na
semana da criança

ALUNOS 4º ANO B No dia 7 de outubro acontecerá o famoso show
de talentos na EMEF Professor Hélio Damante,
que a escola está situada numa cidade do interior
de São Paulo, Bom Jesus dos Perdões.
Todos participantes podem escolher o que irá
apresentar para a comunidade escolar. Nesse dia
o aluno irá demonstrar sua criatividade e sua
habilidade para determinada atividade.
O show conta com categorias como: contação de
piadas, canto, mímicas, danças diversas entre
outras.
A atividade realizada pode ser escolhida desde
que esteja de acordo com as normas da escola e
que também tenha o intuito divertir o público.
O grande evento acontece todos os anos e todos
os alunos podem participar, todas as pessoas da
escola se envolvem para que tudo saia perfeito.

O professor Sérgio Tuck é o professor
organizador e ele procura sempre mostrar que a
atividade além de ser algo divertido também
pode ensinar muitas outras habilidades como:
criatividade, responsabilidade e melhor
convivência em grupo. Então, se você é um aluno
dessa escola maravilhosa, participe!
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UM PRÊMIO DIVERTIDO

TURMA GANHA PIQUENIQUE DE PRÊMIO PELA ARRECADAÇÃO

DE PRENDA



JORNAL MUNDO DAMANTE 4°ANO B

PÁGINA 3

JOGOS ON- LINE

Os jogos da internet estão deixando as
crianças cada vez mais ligadas na rede.
Um jogo que está virando uma febre geral é
o Pokémon Go .
Através de uma pesquisa realizada por
alunos da EMEF Professor Hélio Damante,
cerca de 40 % das crianças Jogam o
Pokémon Go , o jogo é tão legal que as
crianças não conseguem parar de jogar.
O personagem mais procurado é o lagarto
de fogo, o game envolve uns dos
personagens mais conhecidos pela garotada
o Pokémon.

São di São diversas missões interessantes, se
souberem dosar o tempo em frente ao
computador, o jogo pode até ajudar as
crianças na criatividade, atenção e
concentração diária.
Segue alguns passos para uma missão bem
sucedida.
Pegar o diário, mas para ter, tem que ir
ao mercado.
Para ter o HO OH E LUGUIA tem que fazer
códigos e para pegar os três Pokémons
lendários como o leão de água, leão de
fogo e o leão de raio tem que correr na
grama.
Vá e faça a sua busca por um jogo
divertido!

BRINCADEIRA

Dia de festa e família
na escola
TURMA 4º ANO B

No mês de maio a escola Professor Hélio Damante
realizou a festa anual da família.
Foi um dia bem divertido e com direito à
homenagens realizadas pelos alunos. Foram
apresentadas atividades como: dança e uma palestra
bem bacana promovida pela psicóloga Rita de
Cássia de Loyola Penteado, falando sobre a
“Relação entre escola e família”.
Para finalizar foi servido aos convidados um
delicioso café da manhã com direito à muitas
guloseimas.
A comunidade gostou bastante e estão ansiosos para
participarem de outros eventos que a escola irá
promover.

No dia 21 de agosto a turma
do 4º ano B da escola EMEF
Professor Hélio Damante
ganhou como prêmio um
delicioso passeio com direito a
um piquenique muito
saboroso.
O prêmio foi pela arrecadação
de prendas para a festa junina,
que aconteceu no mês de
julho.
A diversão já começou logo na
saída da escola, pois todos
ficaram cantando por todo o
percurso.
Ao chegar lá os alunos
puderam visitar o museu de
arte natural e assim
conheceram diversas especies
de animais e outros artigos.
Após a visita os alunos
fizeram o delicioso piquenique
e compartilharam diversas
guloseimas.
E por fim foram para o parque
de diversões e brincaram
muito.
Segundo as crianças o passeio
foi muito legal e divertido e
que não veem a hora de chegar
o ano que vem para que
possam ganhar esse prêmio
divertido.

TURMA FAZENDO PIQUENIQUE NO PARQUE
EDMUNDO ZANONI
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Escola promove um passeio cultural com direito a
homenagem ao patrono

No dia 21 de setembro os portões da
escola municipal EMEF Professor
Hélio Damante localizada na cidade
de Bom Jesus dos Perdões, interior de
São Paulo, irá promover um passeio
cultural para sua comunidade.
Os portões serão abertos às 9:00 para
a apreciação das atividades
organizadas pelos alunos e corpo
docente.
Quem puder fazer uma visita poderá
assistir apresentações diversas como:
canto, apresentação de diversos
instrumentos e visitação pelas salas
para apreciar os trabalhos realizados
pelos segmentos escolares.

A principal atração será a homenagem que a escola está
preparando para o patrono da escola o Sr. Hélio Damante, um
personagem importante no cenário jornalístico, que realizou
trabalhos no jornal Estadão de São Paulo.
Na feira também serão expostos trabalhos como: maquetes do
município, escola e comunidade; linha do tempo do município;
biografia do patrono da escola; caricaturas e jornais .
O evento será muito divertido.
Todos estão convidados.

FEIRA CULTURAL 2019

O palco para a feira

PLANETÁRIO

Que legal! Planetário etinerante
na escola
.
TURMA 4º ANO B

O planetário etinerante passou pela escola EMEF Hélio Damante para
divertir e levar conhecimento para os alunos.
A atividade foi muito divertida e os alunos gostaram bastante.
Além do conhecimento adquirido sobre o sistema solar, os alunos puderam
realizar uma atividade diferente, uma forma diferente de se aprender.
A EMEI Professor Luiz Gonzaga, escola vizinha não ficou de fora não. Ela
também participou da atividades juntamente com os alunos da escola Hélio
Damante. Esse fato deixou a atividade ainda mais legal promovendo a
integração dos alunos.
Essa foi só uma das atividades realizadas pela Secretaria de Educação, que
por sinal organizará muitas outras!
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Indicação literária

VOCÊ SABIA...
Que na escola Professor Hélio Damante tem uma sala de
música?
E todos os alunos adoram ter aula nesse ambiente?

VOCÊ SABIA...
Que na escola Professor Hélio Damante, a merenda é muito
saborosa?

VOCÊ SABIA...
Que o acervo da biblioteca Professor Hélio Damante aumentou
e já tem mais de 2.000 livros?

VOCÊ SABIA...
O patrono da escola Professor Hélio Damante foi um jornalista
importante?

VOCÊ SABIA...
A escola Professor Hélio Damante possui um Grêmio
estudantil?

Quem tem um apetite insaciável por livros, não pode perder essa
história.
Henrique é um menino que adorava livros - mas não exatamente
como nós, pois ele gostava mesmo é de comê-los. Primeiro
experimentou uma palavra, depois uma frase e, não demorou muito
para se empanturrar com três ou quatro livros de uma só vez.
Se você ficou curioso (a) para saber como essa história termina,
não deixe de devorá-la!

Oficinas pedagógicas deixam dia mais divertido na escola

O projeto com oficinas diversas na
EMEF Professore Hélio Damante
está fazendo bastante sucesso entre
os alunos.
As oficinas têm o objetivo de
integrar os alunos e também
sistematizar conteúdos de uma
forma lúdica.
Já foram realizadas oficinas de
Reciclagem e sucatas; Biscuit;
animação; Jogo de perguntas e
respostas entre outras.
Um dos pontos importantes desse
projeto é que os alunos tem o livre
arbitrio de escolher a oficina que
quer participar.
Uma semana antes uma listagem
com as oficinas é colocada em um
determinado local da escola e assim

Outro ponto importante é a colaboração dos alunos com os materiais
que serão utilizados no dia da oficina.
Geralmente os alunos estão colaborando com materiais que possam ser
reciclados ou reutilizados.
O plano é que as oficinas continuem a acontecer durante o ano letivo,
e se depender dos discentes, acontecerão sim.
Pois todos gostaram muito da iniciativa da escola de transformar o
ambiente de aprendizagem legal e divertido. Um dia diferente!
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o aluno pode fazer sua inscrição no
momento em que achar adequado.

Festa junina
com muita
comida típica
faz sucesso na
escola
A festa junina na EMEF Professor
Hélio Damante foi o maior sucesso,
com danças e comidas típicas.
Todo ano a escola realiza uma festa
bem legal onde comunidade e escola
se juntam para muita diversão.
Todos da escola se envolveram para
deixar tudo perfeito e saboroso.
Todos os segmentos prepararam
uma apresentação com seus
professores
Também teve bingo!
Que legal!!
No bingo tinha muitos prêmios
legais e essa foi uma das atrações
que os visitantes mais gostaram.
A comunidade aprovou a festa e
estão ansiosos para que essa festa
saborosa aconteça novamente.

ALUNOS NA CONFECÇÃO DE OBJETOS FEITOS COM BISCUIT

ALUNOS DANÇANDO QUADRILHA

FESTA JUNINA 2019

TIRINHA

ENTREVISTA COM A DIRETORA DA ESCOLA

Alunos realizam entrevista com a diretora da escola Professor Hélio Damante

Kelly Vendramini Pedroso da Cruz
Diretora da escola Professor Hélio Damante
‘

RAFAELA- Qual seu nome completo? Qual sua formação acadêmica? E
quando começou a trabalhar na rede municipal de ensino?

KELLY VENDRAMINI PEDROSO DA CRUZ- Minha
formação inicial é Pedagogia e sou pós graduada em Psicopedagogia,
Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar. Comecei a trabalhar na rede
municipal de ensino no mês de agosto no ano de 2009.

NATALY- Como é a relação entre escola e a comunidade
“Hélio Damante”?

KELLY VENDRAMINI PEDROSO DA CRUZ- Temos uma
relação muito boa com a comunidade escolar. Procuramos sempre
realizar atividades para que nossa comunidade possa estar sempre
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RAFAELA- Quando e como a senhora começou a ser diretora
desta escola?

KELLY VENDRAMINI PEDROSO DA CRUZ- A diretora da
escola chama-se Joelma Maria e no ano de 2017 ela se afastou do cargo
para assumir outro, o de Secretária Municipal de Ensino e foi nesse
momento que iniciei minha função como diretora da escola. Antes de
estar na direção eu atuava como Coordenadora Pedagógica desde o ano
de 2013.

RAFAELA- Quando a escola foi inaugurada? A senhora estava
presente nesta inauguração? Se sim, o que se lembra dela?

KELLY VENDRAMINI PEDROSO DA CRUZ- Esse prédio
foi inaugurado no ano de 2004 e iniciei minhas funções no município no
ano de 2009, então não estava presente. Antes a escola funcionava em
outro local com menos recursos.
A inauguração do novo prédio foi um enorme ganho para a
comunidade.

NATALY- Nestes anos todos de história de nossa escola, quais
foram, em sua opinião, suas maiores realizações, tanto no campo da
construção, como no campo pedagógico?

KELLY VENDRAMINI PEDROSO DA CRUZ- Com relação
a parte física tivemos ganhos enormes, posso citar: a pintura de toda a
escola, o novo gramado, a biblioteca e todo seu acervo que aumentou
bastante, a sala de música ( sendo ela específica para a aula de Arte, com
vários instrumentos).

Com relação ao campo pedagógico posso citar os projetos da
escola que são de suma importância para o desenvolvimento pedagógico
“Valores”- Esse projeto tem o intuito de trabalhar valores como: Amor,
solidarieda, disciplina, perseverança, entre outros

Também iniciamos o ano de 2019 com alguns dispositivos
pedagógicos importantes para melhorar nosso ambiente escolar, são eles:
a implantação do Grêmio Estudantil; Colocamos uma caixa de sugestões
à disposição dos alunos para que possamos saber quais são suas
necessidades e ideias de melhorias ou ajustes; implantamos o projeto com
oficinas diversas com o intuito de melhorar o desempenho escolar com
vivências e práticas de uma forma lúdica.

Estamos muito empenhados para que as mudanças aconteçam e
que nossos alunos possam ter um ambiente de estudos que não seja
somente um lugar para estudos, mas sim um ambiente acolhedor e
construção de conhecimento.

NATALY- Em 2019, quantos alunos a escola tem matriculado,
qual o número de funcionários administrativos e de professores?

KELLY VENDRAMINI PEDROSO DA CRUZ- Hoje nós
temos 313 alunos, no campo administrativo contamos com 1 funcionário.

Também dou apoio a parte administrativa e realizo todas as
atividades relacionada à gestão escolar.
No campo pedagógico contamos com 17 professores: 10 professores em
sala; 1 professora coordenadora; 2 professores especialistas – Arte e
Educação física; 4 professores que compõem as atividades de período
inverso o Projeto “Novo Mais Educação”.

presente na escola. Para que nossa relação se fortaleça e a parceria
aumente, temos que ser um só - família e escola.
Estamos abrindo oportunidades para que a família participe de forma
efetiva das atividades realizadas pela escola, como por exemplo, nas
oficinas, que estamos relizando com as crianças. Além disso temos o
Conselho de escola, alimentação e APM com pais e responsáveis
envolvidos de forma efetiva.

JOÃO GABRIEL- Cite algo interessante e importante que
aconteceu na escola durante o período que a senhora está com diretora?

KELLY VENDRAMINI PEDROSO DA CRUZ- O
envolvimento do corpo docente em mutirões para melhorias do nosso
ambiente escolar: Os professores se reuniram no ano passado para a
organização da biblioteca, pintura do jogos que ficam no chão, entre
outras atividades.

Deixando o ambiente escolar melhor para o uso dos alunos.
Algo importante também foi a presença da família no final do

ano passado isso foi algo que me marcou bastante.
Nesse dia a escola estava muito cheia, com muitas famílias para

o encerramento dos trabalhos.
Foi emocionante.

JOÃO GABRIEL- Com relação a feira cultural que acontecerá
no dia 21 de setembro, próximo sábado. Qual é a sua espectativa para
esse dia?

KELLY VENDRAMINI PEDROSO DA CRUZ- Esperamos
que tudo seja perfeito, divertido, emocionante. Que possamos ter muitas
famílias para apreciar os trabalhos realizados por vocês.

Que seja um dia de aprendizado com diversão, e que possamos
estar unidos mais uma vez- família e escola.

JOÃO GABRIEL- Qual é a mensagem que a senhora deixa
para os alunos, professores e comunidade escolar?

KELLY VENDRAMINI PEDROSO DA CRUZ- Para os
alunos, que todos aproveitem cada momento dentro da escola, que esses
momentos sejam momentos de aprendizagem e diversão. Que todos os
alunos possam contribuir com nossa sociedade de uma forma positiva
podendo mudar o contexto atual do país.

Esse é um desejo verdadeiro, que todos possam fazer a diferença
e desejo também que nós como construtores de conhecimento
consigamos também contibuir para que a diferença seja positiva.

Para as famílias, desejo que nossa parceria aumenta a cada dia
que eles nos vejam como aliados, amigos, família.
E para os professores, desejo que mesmo com todos os desafios que
enfrentam, sempre acreditem no poder de transformação da educação,
pois o trabalho do professor é muito importante e tem o poder de fazer a
diferença na vida das crianças, são referências na formação integral e
espero também que os educadores possam contribuir para uma escola
viva e acolhedora. Finalizo com uma citação: "Seja a mudança que você
quer ver no mundo" (Mahatna Gandhi).


