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Por Ana Isabel Toledo e Ana Clara Faria

Tudo começou em 1973, quando a Sra. Neusa Rocha teve a ideia de 
fundar uma escola no segmento da Educação Infantil, conhecida 
como Rouxinol. No início, ela era responsável por 23 alunos e, com 

o passar do tempo,o número de crianças foi crescendo.
Os pais percebiam o desenvolvimento de suas “joias”, viam o re-

sultado do trabalho realizado pela escola. Por isso, deram à Sra. Neusa 
a ideia de fundar o Ensino Fundamental I. Depois de 10 anos, também 
foram atendidos pedidos e foi fundado o Ensino Fundamental II.

O tempo passou e agora a escola completa seus 45 anos. Foi um 
trajeto de muito empenho e dedicação. Em entrevista, a Sra. Neusa Ro-
cha afirmou “completar 45 anos é só alegria. Trabalhar muito e ter suces-
so é só alegria, sempre pensei em trabalhar de uma maneira possível, ser 
uma escola diferente e acolhedora, uma escola em que se preserva a união, 
cortesia e harmonia”.

A diretora pedagógica Márcia Viana, que tem os dois filhos na es-
cola, relatou ser uma honra fazer parte da escola há 19 anos. Márcia 
nos disse: “foram anos de muito aprendizado. Aqui eu cheguei, aqui eu tive 
meus filhos. É uma alegria muito grande, principalmente, porque, a cada 
ano buscamos avançar mais em nossas qualidades e desenvolver outras. 
Eu me sinto feliz, realizada, emocionada e muito grata”.

Foram ouvidos outros funcionários da escola, como Vanilda Soa-
res, coordenadora do FII.  Ela nos contou sobre seu sentimento em rela-
ção ao aniversário escolar: “sinto um orgulho muito grande em trabalhar 
aqui. Gosto muito do ambiente da escola, de fazer o que eu faço. Tenho um 
carinho muito especial por todos que trabalham aqui”.

Valéria Soeiro, coordenadora desse mesmo segmento, ressalta: “o 
Neusa fez parte da formação dos meus filhos, que, desde pequenos, até o 
9º ano estudaram aqui. Trata-se de um lugar precioso para se estudar e 
trabalhar”.

Rosângela (Tia Rose), secretária do FII,comentou sobre a escola 
ser bem-conceituada e refletiu sobre “como deve ter sido difícil conse-
guir esse desafio de completar 45 anos nesse mercado”. 

Mônica,também secretária do FII, nos revelou: “eu não esperava 
trabalhar em uma escola, pois sou formada em Administração. Quando co-
mecei a trabalhar aqui, achei que foi Deus que me encaminhou, é gostoso 
trabalhar em escola”.

A cada dia, essa escola ajuda a escrever a história de muitas pessoas

Crianças brincam no parquinho do Instituto Rouxinol.

OInstituto Educacional Rouxinol/Colégio Neusa Rocha acolhe, há 
muitos anos, todos dias, várias histórias de pais, alunos, profes-
sores e colaboradores. 

Estes são apenas os primeiros 45 anos dessa história de muita ale-
gria, esforço, trabalho e cooperação. Feliz aniversário!

Do singular ao plural

Por Ana Júlia de Castro, Maria Eduarda Gomide, Deborah Santana, Marcella De Paoli, Maria Clara Resende

O Instituto Educacional Rouxinol / Colégio 
Neusa Rocha comemora seus 45 anos
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6º ano 
Por Rafaela Ribeiro e Sophia Reis

Os alunos do 6º ano Manhã ficaram responsáveis por abordar um 
assunto que preocupa toda a nossa a sociedade: os impactos ambientais 
causados pela ação humana. 

Durante os últimos meses, eles estudaram a tragédia causada pelas 
barragens de Mariana e Brumadinho e os impactos que elas geraram no 
meio ambiente. O professor Roberto Damasceno, de Ciências Naturais, 
juntamente com as professoras Cinara Galvani, de Língua Portuguesa, e 
Gabriela Mantovani, de História, está orientando esse trabalho. 

As turmas do 6º ano Tarde apresentam o projeto “Jardim Secre-
to”, orientados pelos professores de Língua Inglesa, Janaina Meira e 
Itamar Freire. 

Trata-se de uma imersão na história do filme que dá nome ao projeto. 
Na sala da exposição, é possível assistir a performances e ouvir partes da 
história, contadas por nossos estudantes.

7º ano 
As turmas dos 7ºs anos Ciranda e Frevo comemoram os 45 anos do 

Colégio Neusa Rocha escrevendo este jornal, denominado “Neusa News”. 
O projeto foi desenvolvido pela professora Janaina Rezende, de Lín-

gua Portuguesa e Literatura, que ressalta a importância do mesmo para o 
sentimento de pertencimento dos alunos à comunidade escolar: “a ideia 
que impulsionou o projeto foi a de aprofundar os estudos sobre as nar-
rativas jornalísticas e, ao mesmo tempo, realizar um trabalho que fizesse 
parte do contexto vivido pelos estudantes”. 

Já os 7ºs anos Forró e Salsa mostram seu conhecimento matemático 
baseando-se no estudo dos contos de “O Homem que Calculava”, livro de 
Malba Tahan. 

Os professores orientadores do estudo são Marcelo Mares, de Ma-
temática, Jorge Franco, de Geografia, Ana Regis, de Teatro, e Ricardo 
Nunes, de Dança. Há apresentações artísticas, além da exposição dos 
sistemas numéricos arábico, egípcio e romano.

O que poderá ser apreciado no evento mais esperado do segmento
Projetos da Mostra Cultural FII / 2019

8º ano 

  Por Arthur Novaes e Lucas Horta

A apresentação realizada pelo 8º ano também é baseada no livro “O 
Homem que Calculava”, de Malba Tahan. 

O trabalho, que foi proposto pelas professoras Bruna Fidelis, de 
Matemática, e Carmen Mazur, de Português, apresenta os aspectos cul-
turais dos povos árabes, análise do gênero literário e muitos desafios 
matemáticos.

Foi realizado pelo 8º ano, também, um trabalho orientado pelo pro-
fessor Henrique Fonseca, que objetivou a aproximação entre estudantes 
do F2 e os da Educação Infantil. Os veteranos ensinaram muitos jogos e 
brincadeiras para os mais novos. Os registros desses encontros podem 
ser vistos durante a Mostra de 2019.

9º ano 
  Por Maria Eduarda Rocha e Rafael Antunes 

Os professores responsáveis por um dos projetos desenvolvidos 
pelo 9º ano são Itamar Freire, de Inglês, Edson Fernando, de Música, 
e Jorge Franco, de SER. “Gentileza, humanidade e paz” são os temas 
trabalhados. 

 Os alunos assistiram à série “Amor sobre duas Rodas”, da Netflix, 
que relata a história de um homem inglês que viaja pela América Latina. 
Em seguida, também viram o vídeo da música War, de Bob Marley, cuja 
letra fala sobre a paz e guerra. 

Ao final da reflexão sobre os temas, a paródia de uma música es-
colhida pelos estudantes foi realizada em vídeo. O objetivo foi criar uma 
mensagem sobre paz e gentileza.

O outro trabalho apresentado pelo 9º ano consiste em estudar a re-
lação entre “Ciência, História e poder”, mostrando como as descobertas 
científicas foram utilizadas em determinados momentos históricos como 
instrumento de dominação. As professoras Simone Calil, de História, e 
Fernanda Caldeira, de Ciências, são as mentoras dessa ideia.

As Mostras Culturais acontecem todos os anos no Colégio Neusa Rocha.  A cada 
edição, os estudantes e toda a equipe se empenham para realizar uma apre-
sentação especial, com temas que sempre aguçam a curiosidade e enriquecem 

o conhecimento de quem participa dos trabalhos e de quem visita as exposições.
O evento é resultado de meses de estudo e preparação e os estudantes já são 

uníssonos ao afirmarem que gostaram de suas respectivas propostas de projetos. Os 
projetos são sempre esperados por todos com um alto nível e com muita dedicação 
por parte do corpo estudantil. 

Os projetos apresentados na Mostra Cultural de 2019 são:
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As entrevistas com os especialistas em Olimpíadas 
de Matemática aconteceram nas dependências 
do colégio. Foram feitas perguntas ao professor 

Marcelo Mares, à coordenadora Vanilda Soares e ao 
aluno premiado João Pedro Smolinski (8º Jazz), a 
fim de se conhecer mais sobre a Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas e Particulares 
(OBMEP) e sobre a Olimpíada Mineira de Matemática 
(OMM).

ProfªVanilda Soares, coordenadora
Vanilda Soares, ao ser questionada sobre as ex-

pectativas dos alunos, disse que elas são altas e que, 
desde a implantação das Olimpíadas na escola, o de-
senvolvimento na disciplina de Matemática avançou 
bastante. 

A coordenadora disse, ainda, que “é muito grati-
ficante para a escola perceber o empenho e participação 
dos alunos”. E que “desde que foram implementados os 
concursos, o reconhecimento da importância dele, por 
parte dos alunos, intensificou-se”.

Marcelo Mares, professor de Matemática
Marcelo Mares é professor de Matemática no 

Colégio Neusa Rocha há mais de dez anos. Ele foi re-
conhecido como professor “destaque” pela organiza-
ção da OMM. Perguntado sobre sua premiação como 
educador, ele afirma ser uma honra ver seus alunos 
sendo premiados e que isso melhorou bastante o gosto 
dos estudantes pela Matemática. Disse, também, que é 
uma grande felicidade para toda equipe, que também 
está por trás do grande desempenho nos concursos.

João Pedro Smolinski, medalhista
Aluno do 8º Ano Jazz, Smolinski foi premiado vá-

rias vezes na OBMEP e OMM. Indagado sobre qual foi 
o nível de dificuldade de uma prova olímpica, ele afirma 
que é difícil, mas com bastante estudo, ela se torna 
fácil. 

O estudante ainda disse que não realizou nenhum 
curso de Matemática fora da escola. Sobre ser premia-
do mais de uma vez na competição, João Pedro relata 
que é muito importante ganhar esse reconhecimento e 
que isso o motiva ainda mais. 

Além disso, mencionou que participa do Programa 
de Iniciação Científica (PIC), uma rede de ensino com 
plataforma física e virtual, que é indicado para os me-
dalhistas na OBMEP.

Entrevistas foram feitas com responsáveis, que disseram 
como as Olimpíadas foram introduzidas na escola

Por Luiz Felipe Vaz, Rodrigo Armando e Henrique Pereira

Os Concursos de Matemática no Colégio

Da esquerda para a direita, Vanilda So-
ares (coordenadora de matemática), 
João Pedro Smolinski, Pedro Henrique 
Silveira, Benjamin Schneider, Marcelo 
Mares (professor de matemática) e 
Eduardo Fabiano Neves
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Rodrigo Armando, Luiz Felipe Vaz e Hen-
rique Pereira realizaram, durante o mês 
de junho, entrevistas com pessoas que 

podem nos ajudar a entender melhor o empre-
endedorismo juvenil. Dentre elas, o estudante 
Arthur Viana Guedes, do 7º Ano Frevo, e a psi-
cóloga da escola, Ana Luzia Manetta.

O objetivo do projeto é conhecer mais so-
bre o ponto de vista de um jovem e de um adulto 
sobre o assunto em questão. Além disso, é im-
portante sabermos que o planejamento e exe-
cução de uma boa rotina pode nos levar a um 
bom futuro como empreendedores.

Arthur Viana, estudante
Henrique Pereira entrevistou Arthur, 12, 

que respondeu a perguntas sobre os jovens 
empreendedores, dentre elas, foi questionado 
como é seu planejamento, o que o jovem espera 
do futuro e quais são as responsabilidades que 
ele possui. 

O entrevistado revelou que espera bastan-
te o que vem pela frente e que planeja muito: 
“Espero tentar estudar bastante para chegar às 
melhores escolas em que eu possa fazer cursos. 
Quero fazer uma boa faculdade”. 

Ana Luzia, psicóloga
Para uma análise completa, Rodrigo Ar-

mando fez perguntas à profissional Ana Luzia 
Manetta que, além de ser especialista em psi-
cologia, representa um ponto de vista adulto 
sobre os jovens empreendedores atualmente. 

Os alunos do 7º Ano Frevo realizaram perguntas a pessoas 
que estão por dentro do empreendedorismo dos jovens

Por Luiz FelipeVaz, Henrique Pereira e Rodrigo Armando

O Empreendedorismo Juvenil

Henrique Pereira entrevista o estudante Arthur Viana. Rodrigo Armando conversa com a psicóloga Ana Luzia Manetta.

Foi questionado sobre o que, para ela, é o 
empreendedorismo juvenil e sobre qual o papel 
dos responsáveis no desenvolvimento dos pro-
jetos dos jovens.

Ela nos respondeu que essa fase de desen-
volvimento é bastante importante para os jovens 
e que os pais são bastante importantes durante 
esse período: “os pais possuem uma importância 
fundamental, podem ajudar a desenvolver a au-
tonomia do jovem, a sua independência, e fazê-lo 
acreditar em seu projeto”, comentou a psicóloga.

Além disso, Ana afirma que o adolescente 

Por Davi Braz

necessita de confiança e determinação em seus 
planos. 

Uma ótima dica para quem quer se tornar 
um empreendedor é o planejamento: Estipular 
quais e quantos recursos serão utilizados e 
pensar na questão financeira. O apoio dos pais 
também será um diferencial para o desenvolvi-
mento dos planos.

É importante entender quais são os in-
fluenciadores das ações e pensamentos no 
mundo juvenil, pois é a partir deles que o futuro 
será construído.
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Neusa News:“Qual é seu livro preferido?”
Valéria: “Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, comparti-
lhando minhas impressões sobre a leitura. Eu, particularmente, gosto de 
muitos livros e muitos deles marcaram minha infância e minha juventude. 
Agora, na fase mais madura, os livros também têm me feito muito feliz! O 
meu livro preferido, aquele que mais me marcou, chama-se: “A Hora da 
Estrela”, de Clarice Lispector.

Neusa News: “O que esse livro conta?”
Valéria: “Ele narra sobre uma nordestina, uma personagem emblemática 
da Clarice Lispector, que é a Macabéa. Essa personagem traduz muito do 
pensamento da Clarice a respeito do fazer literário e da existência humana. 
É uma personagem feminina, uma mulher forte, porém, psicologicamente 
“rasa”, porque ela não corresponde a um perfil de construção clássico de 
uma personagem feminina. Para usar as palavras do narrador do livro,ela 
passou por muitas dificuldades e vem para cidade grande para tentar uma 
profissão: datilógrafa. Essa era uma profissão que ela admirava!”

Neusa News: “Por que ele é seu livro preferido?”
Valéria: “Primeiramente, porque eu me identifico com a escrita da Clarice 
Lispector. Essa literatura exige muito do leitor, ele tem que se envolver 
para compreender a amplitude do texto. Então, é uma literatura densa, 
complexa, e na época em que eu li esse livro, eu tive o privilégio de estar 

O que as pessoas leem?

Por Júlia Sander e Samira Izidório

muito bem conduzida por uma pessoa muito competente. Ela nos deu ele-
mentos para compreender a complexidade daquela personagem, daquela 
narrativa que parecia ser simples, mas não era. Quando você é bem con-
duzido, por um bom professor, você aprende a admirar os grandes auto-
res. Eu percebi que Clarice Lispector dialogava com a Filosofia, Sociologia 
e até mesmo com o texto judaico-cristão. Então, por isso que me marcou, 
eu fiz descobertas para vida toda com a Clarice.”

Neusa News: “Qual é o tipo de livro que você gostaria que a escola trouxesse 
para os alunos?”
Valéria: “Não tem como especificar um tipo de livro, mas eu acho que todo 
e qualquer livro que te transporte para um lugar que você queira estar,  
desperte emoções, um desejo para ler a página seguinte, este será um 
bom livro.”

Neusa News: “Qual é o gênero textual que você prefere?”
Valéria:  “Eu gosto muito do romance, mas gosto, também, de contos.”

Neusa News: “Qual é o autor que você mais admira?”
Valéria: “Gosto muito da Clarice Lispector, do Machado de Assis, Marçal 
Aquino, que é um escritor muito contaminado pela narrativa fílmica, pela 
narrativa do cinema. Ele é roteirista de cinema e eu gosto muito dele.”

Sabemos o quanto a Literatura é importante para a sociedade. Por meio dela,aprendemos palavras diferentes, aperfeiçoamos 
a escrita, exercitamos a imaginação, expressamos sentimentos, além enriquecermos nossa cultura. A leitura de um livro nos 
permite fazer, também, muitas viagens.
Procurando saber mais sobre o que as pessoas pensam sobre a Literatura, Júlia Sander e Samira Izidório, do 7º ano Frevo, 

entrevistaram algumas pessoas do Colégio Neusa Rocha. A primeira foi a coordenadora do FII, Valéria Soeiro.

Valéria Soeiro, 
coordenadora 
(à esquerda) e 
Samira Isidoro, 
entrevistadora (à 
direita).

Da esquerda para a direita, Júlia Sander (entrevistadora) e 
Ana Júlia de Castro, aluna do 7º Frevo.

Literatura em foco

As estudantes Deborah Santana, 12, 
e Ana Júlia de Castro,12, foram questio-
nadas sobre sua relação com a leitura de 
textos literários.

Débora disse que seu livro favorito é 
“A cinco passos de você”, de Rachael Li-
ppincott, e que “o livro conta a história de 
dois jovens que possuem uma doença. Eles 
precisam ficar a seis passos de distância 
um do outro, porém acabam se apaixonan-
do.”

A estudante também revela que seu 
gênero preferido é o romance e que o livro 

Visão adolescente
é uma boa companhia.

Ana Júlia preferiu citar como obra 
preferida “Diário de uma garota nada 
popular”, de Rachel Rénée Russell. Ela 
conta que “esse livro fala sobre uma ga-
rota que não possui amigos e vive total-
mente isolada. Ela tem uma vida com que 
muitos jovens se identificam hoje em dia.

Gosto muito de saber histórias viven-
ciadas pelas pessoas e a opinião delas so-
bre determinados assuntos. Meu gênero 
textual favorito é o Relato Pessoal”, nos 
conta a aluna.
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Entrevistamos a estudante Mariana Vascon-
celos, uma das responsáveis pelo “Clube do 
Livro” no ano de 2019, para saber mais sobre 

essa iniciativa dos estudantes do Colégio Neusa 
Rocha.

Neusa News: Qual é o intuito do Clube do Livro?
Mariana: O intuito do clube do livro é basicamente 
criar oportunidade de interação entre estudantes 
que gostam de ler. Essas reuniões nos fazem sentir 
muito bem. 
Quando fomos procurar a Valéria (coordenadora), 
para falar sobre a ideia de iniciar o Clube do Livro, 
ela recomendou: “não adianta vocês fazerem algu-
ma coisa para os outros, é preciso ser para vocês. 
Para vocês conviverem uns com os outros e para 
vocês gostarem daquele momento.”
Então, fomos em frente para interagir. Mesmo por-
que, quem gosta de ler, geralmente tambémgosta de 
expor suas ideias.

Neusa News: De quem foi a ideia?
Mariana: A iniciativa foi das meninas do 9º ano: Gio-
vana, Liz, Fernanda e Pérola. Elas tiveram essa ideia 
anonimamente no meio do ano de 2018, no encontro 
literário que aconteceu na escola.

Neusa News: Qual é a frequência dos encontros do 
Clube do Livro?
Mariana: Inicialmente, o encontro era quinzenal, 
agora é quando a gente consegue e pode, pois mui-
tos de nós estão envolvidos com preparatórios para 
concursos escolares.

Neusa News: E como funcionam as reuniões? Cada um 
traz um livro ou vocês combinam de ler o mesmo?
Mariana: As duas coisas acontecem. Também reali-
zamos debates sobre as histórias, as técnicas nar-
rativas, as artes gráficas, os personagens. Falamos 
sobre tudo que compõe o universo literário.

Somando histórias
Por Pietra Vaz, Olívia Diniz, Carlos Magno e Athos Leonardo

Lista de sugestões

A cinco passos de você, de Rachael Lippincott.
Diário de uma garota nada popular, de Rachel Rénée Russell.
A Hora da Estrela, de Clarice Lispector.
O menino do espelho, de Fernando Sabino.
Robinson Crusoé, de Daniel Defoe.
Frankenstein, de Mary Shelley.
Ei, tem alguém aí?, de Jostein Gaarden.
Vidas Secas, de Graciliano Ramos.
As aventuras de Robin Hood, recontado por Ana Maria Machado.
A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira.

Da esquerda para a direita, Samira 
Isidoro (entrevistadora) e Deborah 
Santana, estudante do 7º ano.

Clube do Livro
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Atualmente, grande parte da população, principalmente os jo-
vens, se interessa por jogos eletrônicos. Há grandes empresas 
desenvolvedoras desses jogos, que organizam campeonatos 

envolvendo pessoas de todo o mundo e oferecendo grandes recom-
pensas em dinheiro. 

Exemplos desses campeonatos tão esperados por gamers profis-
sionais e amadores são as disputas relativas aos jogos Fortnite, Cs-Go 
e League Of Leagends. 

Jogos virtuais prejudicam os jovens? 
 Em consequência da tragédia da escola em Suzano, no estado de SP, 

na qual uma escola foi invadida por atiradores, os jogos virtuais passaram 
a ser apontados como motivadores da violência.

Outro fator negativo relacionado aos games é a frequência e a quan-
tidade de horas jogadas. Devido a isso, alguns jogadores podem deixar de 

Durante os jogos, buscou-se a união entre alunos dos turnos matuti-
no e vespertino e de diferentes séries. Há sempre a intenção do pre-
valecimento da paz. Acontecem competições, mas também há um 

tempo para conhecer novas pessoas, para ficar entre amigos e se divertir.  
Foram disputadas diferentes modalidades esportivas: futebol, vo-

leibol misto, dodgeball, tênis de mesa e corrida de revezamento, dentre 
outros, para todas as séries.

Na visão do professor Henrique, de Educação Física, “os Jogos da 
Paz têm a importância de levar os alunos a conhecerem novos colegas, a 
interagir com outras pessoas de turnos e séries diferentes e até mesmo 
com os amigos próximos”. 

Ele assinala ainda que “eventos desse tipo são importantes para es-
cola, pois também reforçam o aprendizado e conhecimento de novos jogos, 
além de diversão.”

A equipe vencedora foi a Amarela e, a escola a presenteou uma visei-
ra exclusiva. Veja como foi resultado da competição:

Opinião: games eletrônicos divertem e podem dar a seus adeptos grandes 
recompensas em dinheiro, mas também são alvo de críticas.

O significado dos Jogos da Paz é manter os alunos em comunhão, 
criar e fazer novas amizades e aprender a competir de forma 

Por Rubens Gabriel e Lucas Renan

Por Ana Júlia de Castro, Laura Vilela, Deborah Santana, Gabriel Oliveira e André Lima

Jogos virtuais: hobby ou vício?

Jogos da Paz

Alunos do Colégio Neusa Rocha jogam vôlei, durante os Jogos da Paz 2019.

Por Caio Petermann, Diego Araújo e Guilherme Daibert

realizar tarefas, ir à escola e apresentar comportamento antissocial. 
No entanto, o fato ocorrido em Suzano não pode ser tomado como 

referência para o julgamento dos jogos virtuais. A maior parte das pes-
soas que utilizam as plataformas de jogos não pensa em trazer a fanta-
sia para o mundo real.

Além disso, em geral, a comunidade game rentende que é preciso 
dosar o uso dos jogos e a maiorparte dessas mantém uma rotina normal, 
sem deixar outras atividades lado.

É preciso que seja entendido por todos que os jogos apresentam 
estruturas em que se pode tomar decisões, sejam elas boas e ruins, 
que geram consequências, também, boas e ruins. Isso é o mesmo que 
acontece na vida. 

Além disso, pessoa que está por tras do controle deve saber que é 
responsável pelos seus atos e que os jogos virtuais são uma de tantas 
atividades interessantes que se pode realizar.

Os Jogos da Paz de 
2019 aconteceram 
nos dias 3,5 e 13 de 

abril, no Clube do Ipê 
Amarelo.

 Equipe
1º Lugar Amarela

2º Lugar Azul
3º Lugar Verde
4º Lugar Cinza

Classificação

1º Lugar Amarela

2º Lugar Azul

3º Lugar Verde

2º Lugar Cinza
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“Páscoa Solidária” e “Natal Solidário” são projetos criados pelo Co-
légio Neusa Rocha, em Belo Horizonte, que ajudam idosos carentes a 
se sentirem mais acolhidos, com doações a asilos em condições finan-
ceiras baixas. 

Os projetos foram pensados poucos anos depois de a escola ser 
inaugurada, em 1973, e envolvem, desde a Educação Infantil, até o 9º 
ano do Fundamental II. Inicialmente, eles foram criados com o objeti-
vo de ajudar as crianças. Porém, a dona da escola, Sra. Neusa Rocha, 
achou melhor ajudar idosos, devido ao fato de crianças serem ajudadas 
por mais instituições, programas de acolhimento, dentre outros.

Com tantos anos ajudando idosos,os projetos já são bem conhe-
cidos pela comunidade escolar, que sempre faz questão de contribuir 
para os lares de idosos.

Na opinião da Sra. Neusa, “essas iniciativas, além de ajudar idosos, 
também ajudam os alunos a pensarem no próximo”. 

A Escola recebe doações durante todo o ano. Para participar,aces-
se o site: www.neusarocha.com.brou ligue: (31) 3441-0212.

O Instituto Educacional Rouxinol / Colégio Neusa Rocha faz 
com muito empenho e alegria todos os seus eventos. Todos 
os anos a escola comemora o Carnaval, uma das festas mais 

populares do Brasil, com a Banda Santarém, tocando marchinhas 
de Carnaval e animando as crianças e os jovens. 

Este ano, cada segmento da escola teve um tempo para pular o 
Carnaval. Os alunos da Educação Infantil e do Fundamental I vieram 
fantasiados, trouxeram serpentina, dançaram e brincaram durante 
o tempo disponível para eles. Já os alunos do Fundamental II pre-
feriram usar o momento da festa para conversarem e fotografarem 
os professores, que também se fantasiaram. Alguns alunos do sexto 
ano gostaram também de dançar e brincar. 

Alunos ajudam idosos que vivem em asilos a se sentirem mais acolhidos

Festa reúne estudantes de todos os segmentos

Por Athos Cardoso, Izabella Cavalcante e Mariana Navarro

Por Athos Cardoso, Izabella Cavalcante e Mariana Navarro

Páscoa Solidária e Natal Solidário do Colégio Neusa Rocha

Carnaval Rouxinol /Neusa Rocha

Estudantes e coordenadoras do FII aproveitam a Festa de Carnaval 2019. Professores do EFI marcam presença na Festa de Carnaval 2019.

Alunos do Colégio Neusa Rocha entregam as 
doações aos representantes dos asilos, em 2019.

As professoras da Educação Infantil brincaram e animaram os 
seus alunos. Dudu, professor de Educação Física, decorou o Pátio 
da Cantina e se fantasiou, fazendo a animação da meninada do FI. 
Os professores do FII também brincaram e dançaram com os alunos.

A escola, anteriormente, fazia o Carnaval com a Banda San-
tarém, fantasias e alegria dando a volta no quarteirão da escola. 
Hoje, a comemoração acontece dentro da escola.
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O Colégio Neusa Rocha realizou,em 2019, como é de sua tradição, a 
Festa Junina do Fundamental II. O evento aconteceu no mês de ju-
nho, dentro das dependências da escola, e foi muito animado.

A festa foi muito divertida e colorida. Alunos de todos os anos parti-
ciparam e houve brincadeiras típicas da comemoração, como Tiro ao Alvo, 
Pescaria e Jogo das Argolas. Não faltaram comidas típicas, como milho 
verde, canjica e pipoca. Durante essa comemoração, foi possível assistira 
apresentações de danças típicas, como o forró, a quadrilha e o concurso 
de trajes caipiras.

Um momento especial com os amigos
A festa é um dia muito esperado pelos estudantes. Trata-se de um 

momento de recreação, em que é celebrada a cultura brasileira. Essa con-
fraternização ocorre todos os anos no período do inverno, sendo sempre 
um sucesso pela participação da comunidade escolar.

A animação se dá em função das músicas alegres, das bandas, da de-
coração extremamente colorida, das danças e, em especial, das pessoas 
que frequentam a festa. Um dos pontos mais altos é o “Correio elegante”, 
pois é quando muitos podem revelar um sentimento secreto, sem dizer 
que são os remetentes dos recadinhos de amor. O “estalinho” também é 
um sucesso, pois todos compram e passam o período da noite brincan-
do de jogar nos pés uns dos outros, para ver o colega pular, provocando 
muitas risadas.

Os estudantes opinam
Foram entrevistados estudantes do 9º Merengue e a totalidadedeles 

opina que o evento é importante para a escola e que deve continuar a 
ocorrer anualmente. Dos 19 alunos entrevistados, 12 acham muito impor-
tante que todos estejam vestidos a caráter. 

Sobre a vestimenta típica, de acordo com a aluna Joana Motta, “ape-
nas para o 9º ano é obrigatório, mas muitas pessoas vão para participar da 
competição, valorizar a cultura e apresentar uma vestimenta diferente”.

Com relação às músicas presentes na festa, muitos afirmam que, em-
bora a festa tenha a predominância de músicas típicas, há influência de ou-
tros tipos de ritmos como o “Country”, o “Sertanejo Universitário” e o “Funk”. 

Sarah Hadassa, 14, ao ser questionada sobre o fato de a festa apro-
ximar funcionários, alunos e professores, afirma que “depende do ponto 
de vista de cada um, pois se juntam muitos grupinhos e isso acaba dis-
tanciando as pessoas”. Maria Clara Martins, 14, pensa que a festa “deve 
ser aberta ao público”. Outros alunos solicitam que os jogos sejam mais 
diversificados. 

Joana Motta, 14, ressaltou que Festa Junina “dá oportunidade para 
aprendermos mais sobre a cultura do nosso país e é uma chance para todos dan-
çarem”. Maria Cecília Baltazar, 14, diz que gosta da Festa Junina do Neusa, 
pois “é um momento em que os alunos têm para curtir com os amigos”.

O destaque da festa junina do Neusa Rocha é o lado humano, pois o que mais os alunos 
apreciam é a confraternização e a amizade, além de poderem valorizar a cultura brasileira, 
brincar, dançar e degustar comidas típicas.

Por Camila Passagli, Laura Vilela e Maria Eduarda Guerra

Festa Junina do Neusa Rocha: 
um momento especial com os amigos

Alunos do Colégio Neusa Rocha entregam as 
doações aos representantes dos asilos, em 2019.

Por Igor Ianini
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A escola sempre oferece aos estudantes do Fundamental II a oportu-
nidade de uma ótima socialização entre as turmas e este ano não 
será diferente. 

O “Fim de Tarde”, realizado em comemoração ao Dia do Estudante, 
busca promover momentos de descontração entre os alunos, ao som de 
músicas e muita alegria.

A festa é um momento gostoso de encontro entre os estudantes, 
ideal para conversar, dançar, brincar e divertir-se. No último evento, re-
alizado em 2018, os jovens comemoraram a data com a presença do DJ 
Flávio, que agitou a pista e fez a ‘galera” dançar muito. Também houve a 
participação da Mix Eventos, para agitar a noite.

O aluno André Messias, 12, conta mais sobre o evento: “ele é apenas 
nosso. A gente canta, dança, se diverte e nós podemos conhecer mais pes-
soas. Isso pra gente é ‘superlegal’. Ficamos orgulhosos de ter uma escola 
que enxerga esse momento como uma coisa importante para nós”.

O evento comemora anualmente o Dia do Estudante, no Colégio Neusa Rocha

Por Ana Júlia de Castro, Felipe Favarato e Matheus de OliveiraMaria Eduarda Guerra

Fim de tarde

Estudantes ‘curtem’ a pista de dança durante o “Fim de Tarde” 

Os alunos do 9º ano vão comemorar muito o início de uma fase em 
suas vidas. Todas as festas vão acontecer em novembro e serão or-
ganizadas pelos alunos, pelas famílias e pela escola. Tudo é feito 

para que os estudantes se divirtam e guardem lembranças maravilhosas 
de seus colegas e da escola, da qual se despedem.

Conversamos com alguns alunos formandos sobre essa época de 
despedida. Marina, 14, do 9º Merengue, disse: “eu estudo aqui desde o 
maternal, vou sentir muita falta da escola. Estudo com a mesma turma 
desde o 6º ano.”

Também falamos com Maria Luiza, 14, e Arthur, 14, ambos estudantes 
do 9º Reggae, que refletem sobre o futuro: “talvez percamos contato com 
algumas pessoas, mas com outras, certamente, não. Fizemos amigos que 
levaremos para sempre. Já ‘curtimos’ muito juntos.”

Questionamos à coordenadora do FII, Valéria, sobre a possibilidade 
de haver Ensino Médio no Neusa Rocha. Ela informou que, no momento, a 

Alunos do 9º ano se formam e fazem festas inesquecíveis
Por Júlia Teixeira e Maria Eduarda Presoti

Formatura do 9º Ano

Estudantes do 9º Merengue se preparam para a formatura.

A turma do 9º Raggae posa, descontraída, para foto. 9º Tarde, turma que se despede após muitos anos de convívio.

Sra. Neusa Rocha não pensa em inaugurar outro segmento em sua escola.
Valéria afirma, também, que os alunos do Colégio Neusa Rocha são 

preparados, desde cedo, para que, ao saírem do 9º ano, ingressem em 
ótimas escolas de Ensino Médio.



Neusa News12

MUSEU DE MORFOLOGIA UFMG 

Entrevistamos o professor Roberto Da-
masceno, de Ciências Naturais, para desco-
brirmos o motivo pelo qual solicitou uma excur-
sãodos oitavos anos ao Museu de Morfologia 
da UFMG. 

Neusa News: “Qual é a importância e a intenção 
dessa excursão para você?”.
Roberto: “A excursão ao Museu de Morfologia 
da UFMG é muito importante, porque os alu-
nos vão conhecer, na prática, a anatomia e 
os aspectos fisiológicos de todos os sistemas 
orgânicos do ser humano. Sistemas digestório, 
cardiovascular, nervoso, genital, locomotor, ou 
seja, todos os sistemas dos seres vivos.Eles 
também irão conhecer, separadamente, siste-
mas retirados de cadáveres humanos, de peças 
anatômicas que já foram de um ser vivo. Então, 
essa visita é muito importante para os alunos 
ligarem a teoria à prática”.

Coração, no Museu de Morfologia da UFMG

O cronograma e importância das saídas a campo para os estudantes 
Por Isadora Castro, Laura Bicalho, Vítor Fagundes, Rafael Mendes e João Guerra

Excursões e trabalhos de campo

FÁBRICA DE TECIDOS

Em entrevista, a professora Gabriela Man-
tovani, de História, revelou o motivo de, junta-
mente com a professora Carmen Mazur, terem 
solicitado uma excursão do 8º ano à Fábrica de 
Tecidos.

Neusa News: “Por que uma visita a uma fábrica 
de tecidos?”
Gabriela: “No trabalho de campo, os alunos do 
8º ano têm a oportunidade de vivenciar, ver e 
perceber como é uma linha de produção, além 
de terem uma melhor noção de como é a vida do 
operário dentro da fábrica. Nós falamos muito 
disso quando estudamos o século XVIII, duran-
te a Revolução Industrial, e muitos alunos não 
têm a percepção de como é a vida desse operá-
rio ainda no nosso dia a dia (em pleno século 
XXI). Então, é uma forma da gente perceber 
outras vivências, sendo essencial para que 
eles desenvolvam empatia pelas outras classes 
sociais, além de aprenderem neste trabalho de 
campo, como é a linha de produção desse tipo 
de recurso”.

8º ano vai a uma fábrica de tecidos

LAR DOS IDOSOS

O professor Jorge Franco, de Geografia, 
também foi procurado, para descobrirmos o 
motivo de ele ter solicitado uma excursão do 9º 
ano a uma casa de repouso de idosos.

Neusa News: Qual é a importância de aproximar 
os alunos da realidade dos idosos das casas de 
repouso?
Jorge: “O trabalho de campo na casa de repou-
so dos idosos é um dos trabalhos de campo 
que, em minha opinião, tem mais sentido para 
a formação humana das pessoas. No caso,a 
visita é realizada pelo 9º ano e dá aos alunos 
a oportunidade de perceberem como é a tercei-
ra fase da vida, de poderem ajudar um pouco, 
trocarem afeto, carinho e darem um pouco da 
atenção que os idosos precisam. E é por isso 
que eu considero um trabalho que tem uma 
grande importância na formação dos estudan-
tes e que está colocado para além do currículo 
comum”.

6º ano
• Copasa.
• Estação Ecológica da UFMG.
• Grutas de Maquiné e Rei do Mato.
• Câmara Municipal de Belo Horizonte.

7º ano
• Museu de Históra Natural e Jardim Botâni-
co da UFMG.
• Laboratório de Matemática da UFMG.
• Memorial de Minas.

8º ano
• Fábrica de Tecidos.
• Museu de Morfologia UFMG.

9º ano
• Casa de Repouso de Idosos.
• Esplanada do Mineirão.
• Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
• Boliche ou Parque Guanabara.

Durante a trajetória escolar, é muito impor-
tante que os estudantes possam realizar 
excursões e visitas, com o objetivo de 

entenderem melhor os conteúdos desenvolvi-
dos em sala de aula. O Instituto Educacional 
Rouxinol/ Colégio Neusa Rocha proporciona 
aos alunos diversas saídas. Segue a lista das 
excursões planejadas para o ano de 2019.

PROCURAMOS OS PROFESSORES, QUE NOS FALARAM SOBRE ALGUMAS DAS EXCURSÕES REALIZADAS. CONFIRA:
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9º ano visita o Lar dos Idosos
MUSEU E JARDIM BOTÂNICO

Felipe, 12, estudante do 7º ano, revelou ter grande expectativa em 
relação a excursões do ano e que algumas, como a visita ao Museu de 
História Natural de Jardim Botânico da UFMG, são as mais esperadas.

 

7º ano conhece o Museu e Jardim Botânico da UFMG

COPASA

O estudante Gabriel, 11, do 6º ano, também nos contou sobre sua 
expectativa acerca das saídas de campo: “acho que todas as excursões 
serão boas. Já fui às grutas Rei do Mato e Maquiné e, também, visitei a 
Copasa. Foram experiências muito legais”.

Camisas customizadas 
com giz de cera
Já imaginou customizar sua camisa da forma que 
você quiser, utilizando seus desenhos, cores e 
materiais preferidos em uma peça de roupa? Leia o 
tutorial abaixo e aprenda como fazer 

Para customizar uma camisa com giz de cera, 
é necessário:
• Giz de cera;
• Lixa 100;
• Camisa;
• Ferro de passar roupas.
 
Passo a passo:

1. Faça o desenho ou escrita que mais goste, na 
parte áspera da lixa, utilizando giz de cera;

2. Coloque a lixa com a parte áspera em cima 
da camisa na parte da frente ou de trás (depende 
da sua preferência). No nosso caso, escolhemos 
colocar a imagem na parte da frente;

3.  Depois disso, pegue o ferro de passare 
coloque em cima da lixa.

4.  Retire a lixa,se desejar pode passar caneta 
permanente em volta da sua arte. Depois, é só 
curtir a sua nova camiseta!

Porta-treco com degradê
Para customizar seu porta treco com degra-
dê, é necessário:
• Esponja;
• 5 tintas de sua preferência  
(incluindo a branca);
• Pincel;
• Caixa de leite.

Passo a passo:

1. Corte a caixa de leite do tamanho desejado 
do seu porta treco;

2. Pinte o porta-treco de branco;

3. Pinte as cores escolhidas na esponja (eu pin-
tei algumas listras, você pode pintar como quiser);

4. Com a esponja, dê batidinhas na 
caixa até cobri-la;

5. Deixe-a secar e está pronto o 
seu porta-treco.

Lápis customizado
com degradê 
Para customizar seu lápis, 
você vai precisar de:
• Lápis;
• Esponja;
• 5 tintas de sua preferência 
(incluindo a branca);
• Base para unhas.

Passo a passo:

1.Pinte o lápis de branco;

2. Pinte as cores escolhidas na esponja;

3. Com a esponja, dê batidinhas na caixa até 
cobri-la toda;

4. Passe a base no lápis, deixe-a secar e pronto.

Objetos reciclados e 
customizados podem mostrar 
mais da personalidade de 
quem os usa. Assim, eles 
podem ganhar um toque 
descolado, de delicadeza, de 
humor, de rusticidade ou até 
mesmo de requinte!

Dê mais personalidade a seus objetos
Por Joyce Martins, Samira de Oliveira e AnneMeirelles 

Faça você mesmo
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Início de ano e as séries e filmes começam a ser lançados e marato-
nados. Os desenhos animados a que antes os adolescentes assis-
tiam, diariamente, já não fazem mais parte do seu repertório e eles 

começam a ser atraídos pelas séries e filmes que possuem temas mais 
voltados para a faixa etária. Romance, ação e ficção estão na lista des-
sas atrações. 

Dentre os títulos de uma lista,que vão de StrangerThings a Cinco 

Sextos e sétimos anos demonstram,por meio de votação, as suas preferências

Por Joyce Martins, Maria Thereza Souza, Calebe Silva e Anne Meirelles.

As séries e filmes mais assistidos pelos alunos dos 6ºs 
e 7ºs anos do Colégio Neusa Rocha em 2019

9%
2%

20%

19%
6%

11%

5%

10%

1%

17% 15%

45%
5%

5%

5%
1%

6%
6% 1% 4%

7%

*PLL não obteve nenhum voto

‘Vingadores Ultimato’, ‘A barraca do Beijo’ e ‘Riverdale’ estão entre os mais assistidos de 2019 no Neusa Rocha.

Passos de Você, os adolescentes dos 6ºs e 7ºs anos do Colégio Neusa 
Rocha tiveram a oportunidade de escolher as 10 séries e os 10 filmes 
mais comentados, além das suas atrações preferidas.

O resultado dessa pesquisa pode ser conferido pelos gráficos abai-
xo, que mostram as preferências dos entrevistados. Aqueles que ainda 
não assistiram a essas séries ou filmes já podem correr para assistir às 
mais votadas e conversar com seus amigos sobre elas.

Filmes preferidosSéries preferidas

Observação: foram entrevistadas 84 pessoas
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A especialista em nutrição, Sarah Letícia, foi 
entrevistada por Déborah Santana e nos falou 
sobre o tema.  

Neusa News: “O que você acha da alimentação 
dos jovens hoje em dia?”
Sarah: Os jovens têm procurado uma alimenta-
ção cada vez mais prática e rápida.

Neusa News: “O que pode melhorar no cardápio 
de um adolescente?”
Sarah: “Ter uma alimentação mais colorida e 
mais orgânica, ao invés de optar pelo artificial, 
melhora a alimentação do adolescente.”

Neusa News: “Que tipos de substâncias podem 
ser diminuídas da alimentação?”
Sarah: “A diminuição de frituras e alimentos 
com açúcares é importante porque esses ali-
mentos podem causar problemas, como obesi-
dade e diabetes.”

Neusa News: “Como a alimentação interfere na 
vida das pessoas?”
Sarah: “A alimentação interfere no físico exter-
na e internamente. E nossa saúde alimentícia 
também faz parte da nossa vida. Por exemplo, 
se comermos muito chocolate, consequente-
mente teremos espinhas.”

Neusa News: “Quais são os riscos uma má ali-
mentação pode apresentar a um adolescente?”
Sarah: “Comer mal pode de interferir em ques-
tões de doenças, pois o organismo é mais frágil 
em certas idades, podendo trazer consequên-
cias para o futuro.”

Neusa News: “Quais são os alimentos que de-
vem ser incluídos na alimentação dos jovens 
com mais frequência? Que benefícios eles  
trazem?”
Sarah: “Verduras e frutas devem sempre estar 
presentes na alimentação, pois eles contêm 
as vitaminas que o nosso organismo precisa.”

Como ser mais saudável?
Por Laura Vilela, Júlia Sander, Maria Thereza e Deborah Santana

Alimentação na adolescência

Atualmente, muitos jovens e adolescen-
tes não se alimentam da forma correta. 
Esse fato é muito preocupante, pois 

uma má alimentação pode trazer muitos 
riscos para a saúde, como diabetes, hiper-
glicemia (excesso de glicose no sangue, ca-
racterístico do diabetes), gordura no fígado, 
sobrepeso, entre muitos outros. Pensando 
nisso, nossa repórter Júlia Sander entrevis-
tou Marcella De Paoli, 13, do 7º Frevo, para 
conhecer um pouco da alimentação dessa 
faixa-etaria.

Neusa News: “Você considera sua alimentação 
saudável? Você está satisfeita com sua alimenta-
ção? O que acha que poderia melhorar?”
Marcela: “Considero minha alimentação saudá-
vel, mas ainda posso melhorá-la. Acredito que 

deveria comer um pouco mais de ‘comida nor-
mal’, que, na verdade, eu não gosto muito. Por 
exemplo, arroz e feijão.”

Neusa News: “Você costuma comer muitos doces 
durante a semana?”
Marcela:“Todos os dias.”

Neusa News: “Seus pais costumam fazer comidas 
saudáveis, como legumes e verduras?”
Marcela: “Minha avó faz sim. Eu não almoço 
em casa, mas sim,na casa dela. Então, ela me 
‘obriga’.”

Neusa News: “Você come frutas durante o dia? 
Quais?”
Marcela: “Sempre me alimento com frutas: gos-
to de maçã, morango, banana e manga.”

Neusa News: “Com que frequência você come fast 
foods?”
Marcela: “Por volta de três vezes por mês, como 
esse tipo de comida.”

Neusa News: “Você acha que quem não tem uma 
alimentação saudável consegue ter uma boa qua-
lidade de vida?”
Marcela: “Não consegue, porque, se a pessoa 
não tem uma alimentação boa, seu organismo 
funciona de um jeito diferente, daí ela pode ter 
doenças.”

Neusa News: “Quantas refeições você costuma 
ter por dia?”
Marcela: “Normalmente, faço três refeições.”

Ter uma alimentação mais colorida 
e mais orgânica, ao invés de 
optar pelo artificial, melhora a 
alimentação do adolescente
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A vaidade é a valorização que se atribui à própria aparência, ou quais-
quer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no 
desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas 

pelos outros.
Pode-se notar que, em nossa sociedade, atualmente, há uma super-

valorização da estética, que se dá pela busca incansável por novos cortes 
de cabelo,tipos de roupa, acessórios, calçados, dentre outros. 

As meninas do Colégio Neusa Rocha opinaram sobre o tema e os 
itens mais lembrados por elas ao ouvirem a palavra “vaidade” foram: ma-
quiagem, roupas(shorts e cropped), tênis (All Star),acessórios (pulsei-
ras, colares, brincos e meião). Notamos que os cortes mais lembrados 
foram o Long Bob, Chanel e Baby.

Os meninos não ficaram de fora e apontaram como itens de vaidade: 
tênis (chuteira Adidas e Nike), camisas de time de futebol, bermudas,blu-
sa de frio camufladas, bonés (utilizados normalmente para trás) e cortes 
de cabelo (militar, Messy e Moisés), além de “colarinhos de ouro”.

1: Para “chegar”em seu crush,você terá que fazer 
uma preparação psicológica em si mesmo e se prepa-
rar para ouvir uma das duas respostas: SIM ou NÃO. É 
importante revelar seu sentimento porque se a pessoa 
disser que NÃO lhe corresponderá, pelo menos você 
saberá que tentou.

2: Não crie enormes expectativas se ele(a) disser 
SIM, já que os“crushs” podem ser passageiros e pos-
teriormente podem transformar-se apenas em amigos. 
Dessa maneira, você não se iludirá.

3: Vá com muita calma antes de apresentar a ideia 
de que você gosta dele(a). Pense que pode haver por 
parte da pessoa a reação de surpresa, positiva ou ne-
gativamente.

4: Procure ser você mesmo(a) e demonstrar sua 
personalidade,caráter, seu estilo.

5: Aproxime-se mais dele(a), converse, brinque, a 
fim de ganhar sua confiança.

Entre os adolescentes, a vaidade é moda

Por Ana Júlia Castro, Marcela de Paoli, Mª Eduarda Gomide, Júlia Loreto, 
Mª Clara Resende, Maria Luíza Rocha, Pedro Luiz Souza e Rosália Hering

Espelho, espelho meu

Dicas

Com o tempo, o “crush” 
também vai estudar seu 
comportamento e suas 

reações. Assim, pode surgir 
nele um sentimento igual 
ao que você nutre por ele.
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O que é?
1  O que anda com os pés na cabeça?

2 O que a esfera disse para o cubo?

3 O que fica cheio durante o dia e vazio durante a noite?

4 O que é que quanto mais cresce, mais baixo fica?

5 O que são vários pontinhos amarelos na parede?

6 O que, mesmo atravessando o rio, não se molha?

7  O que há no meio do coração?

8 O que está sempre no meio da rua e de pernas para o ar?

9 O que o zero disse para o oito?

10  O que todo mês tem, menos abril?

1 - O piolho.2 - Deixa de ser quadrado.3 - O sapato.4 - O rabo do cavalo. 5 - 
Fandangos alpinistas.6 - A ponte.7 - A letra “a”.8 - A letra “u”.9 - Que cinto 

maneiro!10 - A letra “o”.

Respostas
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O que a vaca disse 
para o boi?
- Te amuuuuu!!!!!!

Por Haniel Leal e Bernardo Brancaccio

Piadas

kkkk....

kkkk....

kkkk....

Rsss...

kkkk....

A professora pergunta ao Joãozinho

Qual é o futuro do verbo bocejar?
- Eu dormirei.

Qual é o cúmulo da Matemática?
- Morrer de cálculo renal. A professora pergunta a Joãozinho

Por que você não fez a lição de casa?
- É que eu moro em um apartamento, professora!

Por que a fita isolante é mais 
forte que a fita crepe?
- Porque ela é faixa preta.

A professora pergunta 

Joãozinho, em quantas partes se divide o crânio?
- Depende da pancada, professora.

O pai pergunta

Filho, será que sua professora desconfia que eu ajudo você a fazer a lição de casa?
Acho que sim, pai. Ela até já me disse que você deveria voltar para a escola!

O que aconteceu quando o 
policial se olhou no espelho?
- Ele civil.

Por que o pinheiro nunca se perde?
 - Porque ele tem uma pinha.

O Joãozinho pergunta para o Pedrinho
 
Você conhece a piada do pônei?
- Não.
- Pô nem eu.
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PERGUNTAS:

1) Foi a primeira parte a ser criada na escola, 
sendo hoje a sede da Educação Infantil.

2) É o que a escola faz há 45 anos, com muito 
empenho e dedicação.

3) A escola tem muito orgulho deles.

4) Locais onde os estudantes se divertem e 
lancham durante o “recreio”.

5) É onde podemos repor nossas energias 
durante o intervalo.

1 – Rouxinol, 2 – educar, 3 – alunos, 4 – pátios, 5 – cantina, 6 – Fim de Tarde, 7 – professores, 8 – Excursões, 9 – excelência, 10 – história, 11 – autonomia.

Por Ana Júlia Peixoto

Por Haniel Leal e Bernardo Brancaccio

Cruzadinha

Respostas

kkkk....

6) Acontece todo ano no mês agosto, no Dia 
do Estudante.

7) Têm a principal função de ensinar e são 
muito dedicados.

8) São realizadas e planejadas pela escola 
para que os alunos aprendam e conheçam um 
pouco mais do mundo.

9) A escola realiza tudo com ...

10) A escola faz parte da nossa ...

11) A base do nosso ensino é a ...
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Por Ana Clara Viana Abade


