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MENSAGEM PARA O DIA DAS MÃES 

Mãe!  Você que me criou em sua barriga , do começo da sua 
gravidez até 9 meses. Graças a ti, estou aqui hoje.  
Por isso eu te agradeço de todo o meu coração . 
Muito obrigado Mãe!!!! 

(Colaboração: Karen Cavalheiro de Sales) 

REPORTAGEM DO MÊS 

Repórteres: Paola, Yohana e Carol 

DIRETOR ENIO DE OLIVEIRA 

1) Há quanto tempo trabalha nessa escola? 
São 24 anos .Comecei lecionando inglês . Posteriormente passei a 
ministrar aulas de português . Já venho na função de direção, desde 
1998. 

2) Quais são suas metas para esta escola? 
Pretendo implantar, para o próximo ano, dois cursos 
profissionalizantes, Formação de Docentes e Técnico em 
Administração. Construir mais salas de aula. Além da reforma que 
deve recomeçar brevemente. Pretendo instalar ar condicionado em 
todas as salas; som ambiente, sinal musical; câmeras de segurança. 
Em breve, rampa para dar acessibilidade na parte administrativa, 
entre outras melhorias para o ambiente escolar. 

3) Sobre os funcionários e alunos há um bom relacionamento? Para 
um bom andamento dentro de uma escola o que precisa haver?
Sim, o relacionamento entre professores e funcionários com a 
direção é muito bom. Da parte da direção com os alunos e 
comunidade escolar, tenho procurado manter um bom 
relacionamento para que as ações a serem desenvolvidas
contento. 

4) No que você acha que a educação precisa ser melhorada aqui no 
Brasil? 
Para a Educação melhorar, é necessário que haja um investimento 
maior nessa área, melhorar o salário dos professores , melhorar a 
infraestrutura e investir em materiais pedagógicos para a prática 
com os alunos. Deve ser implantado cursos profissionalizantes
que os alunos possam escolher aqueles  que mais tenham afinidade
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MOMENTO ESPORTIVO 
VOLEIBOL/ 7º C NA QUADRA:
 No começo do ano até o final do mês de abril a professora Lizete de 
Ed. Física trabalhou com os alunos VOLEIBOL. 
O vôlei também é praticado em outros lugares do mun
nos Estados Unidos, em fevereiro de 1895, pelo diretor de Educação 
Física da ACB, Wilian Georgi Morgan.
Ao inventar esse jogo e suas regras Morgan tinha como objetivo 
principal, a criação de um esporte, sem contato físico entre os 
jogadores. A bola era ,na época , uma câmara de bola de basquete, e 
a rede improvisada. O esporte era conhecido por Minomentti.
Em 1942, aos 72 anos , o criador do voleibol, faleceu.
Em 1951 foi realizado o primeiro campeonato sul americano, na 
cidade do Rio de Janeiro. O Brasil tornou
feminino. 
Colaboração: Sabrina M. Ferneda
RESULTADOS CAMPEONATOS QUE NOSSA ESCOLA 
TEVE: 

- Basquetebol Fem. B =2º lugar 
- Basquetebol Masc. B= 2º lugar 
- Futsal fem. A = ganhou uma partida e perdeu duas, não se 

classificou para as finais. 
- Futsal masc. A= ganhou duas partidas e perdeu três, ficando em 4º 

lugar. 
PARABÉNS Á TODOS! 
ProfªLizete e Emily 

PIADA:  

A professora entra na sala e diz: 

- Juca, me diga um verbo. 
- Prástico! 
- Não se diz prástico, se diz plástico. E 
- Fabiane, me diga um verbo. 
- Bicicreta! 
- Não se diz bicicreta, se diz bicicleta. E 
- Joãozinho, me fale um verbo. 
- Hospedar. 
- Isso Joãozinho, agora me fale uma frase com hosopedar.
- Os pedar da bicicretaé de prástico!

Colaboração: Anna Laura e Natalie 

CHARGE: 

Colaboração: Loyane Dal Cortivo e Thiago UrciRogiski
 
NÃO PERCAM! NA PRÓXIMA EDIÇÃO UMA RECEITA 
DELICIOSA, com as alunas Maiara, Marieli e Heloisa! 

ANO C 
Matelândia Pr, maio de 2012 

VOLEIBOL/ 7º C NA QUADRA: 
l do mês de abril a professora Lizete de 

Ed. Física trabalhou com os alunos VOLEIBOL.  
também é praticado em outros lugares do mundo. Foi criado 

o de 1895, pelo diretor de Educação 
Georgi Morgan. 

Ao inventar esse jogo e suas regras Morgan tinha como objetivo 
principal, a criação de um esporte, sem contato físico entre os 
jogadores. A bola era ,na época , uma câmara de bola de basquete, e 
a rede improvisada. O esporte era conhecido por Minomentti. 
Em 1942, aos 72 anos , o criador do voleibol, faleceu. 
Em 1951 foi realizado o primeiro campeonato sul americano, na 
cidade do Rio de Janeiro. O Brasil tornou-se campeão masculino e 

Colaboração: Sabrina M. Ferneda e Camyla de Souza. 
CAMPEONATOS QUE NOSSA ESCOLA 

Futsal fem. A = ganhou uma partida e perdeu duas, não se 

Futsal masc. A= ganhou duas partidas e perdeu três, ficando em 4º 

Não se diz prástico, se diz plástico. E isso não é um verbo! 

Não se diz bicicreta, se diz bicicleta. E isso não é um verbo! 

Isso Joãozinho, agora me fale uma frase com hosopedar. 
Os pedar da bicicretaé de prástico! 

 
Colaboração: Loyane Dal Cortivo e Thiago UrciRogiski 

NA PRÓXIMA EDIÇÃO UMA RECEITA 
DELICIOSA, com as alunas Maiara, Marieli e Heloisa!  


