
Mais um ano acabando... 

Começamos a pensar 

nossa última edição do 

ano há vários dias, mas 

foi na tarde do dia 16 de 

novembro que sentamos 

para decidir e fechar a 

pauta. 

Você acompanhará aqui 

um pouco das atividades 

que foram feitas na se-

mana da CONSCIÊNCIA 

NEGRA pela Equipe 

Multidisciplinar, e tam-

bém mostraremos a visita 

que a nossa equipe fez a 

um evento promovido 

pela AMOP no Centro de 

convenções onde as pro-

fessoras Déborah e Maria 

Valdeny expuseram um 

banner.Divulgaremos o 

nome dos nossos alunos 

que já garantiram uma 

vaga na Universidade para 

2 0 1 1 . T e r e m o s  u m 

cantinho para falarmos 

dos equipamentos e mate-

riais que a nossa escola 

recebeu/adquiriu.Uma HQ 

que uma aluna criou sobre 

um conteúdo de Portu-

guês.A nossa entrevista 

está deliciosa,  fomos 

visitar a fábrica de sor-

vetes da NAT BOM e 

também mostraremos um 

pouco do sonho da nossa 

aluna do 2º ano, a 

Daniela, que está  

treinando firme e pretende 

ser lutadora de boxe.A 

participação da nossa 

escola no Letra a Letra e 

muito mais.Nossos espa-

ços fixos de recadinhos, 

humor, curiosidades....Um 

clima de despedida para 

os alunos que frequenta-

ram o projeto este ano, 

afinal a  nossa ideia é le-

var o trabalho  do jornal 

no próximo ano, (se for 

aprovado novamente),  

para o período da manhã, 

há dois anos tenho traba-

lhado à tarde, e claro que 

a „‟minha galerinha‟‟ está 

reclamando!! Fico feliz, 

significa que gostam desta 

atividade, mas entendo 

que devo oportunizar este 

conhecimento e prazer a 

todos os alunos. 

Mas tenho certeza que 

tudo o que aprenderam, será de muita utilidade para 

a vida deles. Quero fazer um agradecimento bem 

especial à aluna Beatriz Daudt, do 1º A, que fez 

parte da equipe do jornal desde o seu início em fe-

vereiro de 2009, faltando pouquíssimas vezes, e 

contribuindo imensamente em todas as edições!! 

Claro que o nosso jornal só é esse sucesso, porque 

temos uma equipe, não só dos alunos do projeto, 

mas de todas as pessoas que fazem parte desta 

FAMÍLIA COSTA E SILVA, que contribuem  a 

cada edição! Sem essa FAMÍLIA, este jornal não 

seria nada, pois ele é feito por VOCÊS e para 

VOCÊS!!Que venha 2011!! Estaremos aqui para 

aprender e nos deliciarmos mais um pouco!Que o 

seu fim de ano seja de muita PAZ e que o AMOR 

renasça a cada dia em nossos corações! 

Super beijo, Profª Márcia Fontanélla 

 

            

 

 

 

 

         

         Visita da nossa equipe à Sorveteria Nat Bom 

NOSSOS ALUNOS NO VESTIBULAR 2010   -   PARABÉNS !!! 
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3º A Ana Claudia de França     

3º C Crislayne Alves  

3º C Daniela Ianeski  

3º B Daniela Weiber de Carvalho 

3º B Debora Pietraczk 

3º A Eduardo dos Santos  Costa 

3º A Franciely Vian da S. França 

3º A Jian Carlos de Vicente 

3º C João Paulo Sardá  

3º B Jonas Frana                 

3º C   Jhonny William  Limas 

3º B    Sabrina Rodriguês de Araújo 

3º C    Marciano Augusto de Aquino 

3º B    Diego Mendes da Silva 

3º B    Alais Pruchaki 

3º B    Ana Paula Hagemnn 

3º C    Kauani Bobloski  

3º B    Naíla Cristina K de Goes 

3º B    Raysa Lunardi dos Santos  

3º A    Talyta Bonato 

Sucesso e muitas  

 Conquistas para 

vocês! 

Família Costa e 

Silva 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Na nossa escola, tivemos uma programação toda 

voltada para essa questão nos dias que antecederam 

o dia 20,  coordenada pela Equipe multidisciplinar. 

O alunos assistiram a uma peça de teatro do PRO-
JETO LER PARA CRER, construíram painéis com 

as  atividades feitas em sala de aula e visitaram uma 

exposição com todo o material que a nossa biblio-

teca dispõe sobre o assunto.  

                      SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA...                                                                                             

A Resolução nº 3399/2010 da Secretaria de Estado da 

Educação (SEED), assinada em agosto, regulamentou a 

composição e o funcionamento das Equipes Multidisci-

plinares dos Núcleos Regionais de Educação em todas 

as escolas estaduais.Estas equipes devem orientar  e 
auxiliar  as práticas que reconheçam a importância dos 

africanos, afro-brasileiros e indígenas.  

As profªs Déborah e Maria Valdeny, que atendem na 

sala de recursos e de TGD expuseram um banner na 

1ª Mostra de Vivências e Experiências Pedagógicas 

no Centro de Convenções, um evento organizado 

pela Unioeste e a AMOP. O banner teve como tema 
“A avaliação acadêmica dos alunos com necessi-

dades especiais: uma proposta de  flexibilização 

curricular no processo ensino-aprendizagem”.Nossa 

equipe foi conferir. Tiramos muitas fotos das ex-

posições que você pode ver no nosso site. 

             “Nunca é tarde para abrirmos mão dos nossos  PRECONCEITOS”    Henry Thoreau 

L E T R A         A             L E T R A  

Este ano, nossa escola participou pela segunda 

vez do LETRA A LETRA. Um evento que é 

organizado pelo Banco Sicredi, que consiste 

num campeonato de soletração. A nossa repre-

sentante foi a aluna Maria Helena Zancan, da 

5ª série D. Ela passou pela eliminatória no colé-

gio e representou  nossa escola com muita ca-

pacidade! PARABÉNS!! 

      Os finalistas da eliminatória  da escola 

CONTEÚDO DA SALA DE AULA VIRA HQ 

A professora  Márcia, de português, trabalhou 

com as 5ªs séries o conteúdo dos Substantivos e 

seus determinantes. A aluna Rafaela da 5ª D, 

transformou tudo o que aprendeu em uma  HQ. 



Nossa aluna do 2º ano, Daniela Delfi-

no, 16, treina boxe, e tem sido desta-

que em diversas revistas. Conversa-

mos um pouco com ela. Acompanhe 

o que ela nos disse. 

O que é Boxe Olímpico? 

O boxe ou pugilismo é uma arte 

marcial e esporte de combate que usa 

apenas os punhos, tanto para a defesa 

como para o ataque. 

Há quanto tempo faz? 

Treino boxe há aproximadamente 

nove meses 

 Por que escolheu este esporte? 

Escolhi o Boxe porque sempre me 

interessei em aprender, gosto desde 

criança, e posteriormente descobri 

que é o esporte que mais queima ca-

lorias, entre outros benefícios que ele 

oferece. 

 O que o Boxe representa para vo-

cê? 

O Boxe para mim representa qualida-

de de vida, corpo e mente saudável, 

auto-estima, equilíbrio, autocontro-

le... é o esporte mais completo que 

existe, ele trabalha não só a saúde 

física, mas também a saúde mental. 

 

Quais as suas conquistas dentro do 

esporte? 

Adquiri muita agilidade, reflexo, for-

ça, condicionamento físico e algo que 

considero muito importante que é o 

domínio das minhas emoções.   

  

Sua família apoia? 

Apoia sim, confesso que existe da 

parte deles um pouco de medo que  

eu me machuque, mas é uma coisa 

que estou fazendo consciente dos 

benefícios e consequências que terei. 

Qual a limitação física desse espor-

te para uma mulher? 

Nenhuma. A única desvantagem que 

acredito que existe é que a mulher 

demora um pouco mais para adquirir 

alguns benefícios do Boxe, como por 

exemplo o condicionamento físico, 

um homem que faz musculação com 

o mesmo tempo de duração e o mes-

mo peso que uma mulher, desenvolve 

mais rápido os músculos.  

 

Existe preconceito neste esporte? 

Infelizmente existe. É duro admitir, 

mas já senti isso na pele, é difícil de 

acreditar que no tempo em que vive-

mos ainda exista preconceito.  

Mas isso para mim nunca foi motivo 

de desânimo, sempre quando alguém 

me falava que Boxe não era pra mu-

lher, eu me sentia na obrigação de 

provar o contrário. Boxe é saúde, e 

saúde não é restrita apenas para ho-

mens. 

Desejamos muito sucesso, para você, 

Dani!! 

ESCOLA EQUIPADA!! 

Nossa escola recebeu do Governo 

Federal materiais  que vieram com-

por a Sala Multifuncional. Dois 

computadores com  monitor de 22 

polegadas, uma impressora, livros 

ampliados  e em braile, um notebook 

e muito mais. 

Com a arrecadação da contribuição 

expontânea dos pais a APMF  está 

melhorando a estrutura da escola, a 

fachada  será pintada, um retoque 

no pátio será dado e os corredores 

internos  ganharão uma cor nova. 

Nossa escola conta também com um 

laboratório de informática com 20 

computadores, uma Tv de 29 polega-

das  em todas as salas, telão e multi-

mídia com  um netbook, alguns des-

ses recursos foram enviados pelo 

Governo Estadual e outros adquiri-

dos com verba Federal (PDDE). 

É isso, estamos preparados para o 

ano de 2011.  

E contamos com você!!   
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BOXE É ESPORTE PARA HOMEM ?  

JORNAL COSTA E SILVA EM FOCO               

OLIMPÍADA DA MATEMÁTICA 
 
As  alunas Ariane Karoline L de Souza e Julia 
Sanches Silva, do Ensino Médio receberam 
Menção Honrosa pela boa participação na  
OBMEP 2009. 
Parabéns,meninas!! Resultados 
Www.http://premiação.obmep.org.br/2010/

verMenuAlunosPremiados-PR.htm 

 
 

                Blog da sala de recursos   www.saladerecursoscostaesilva.wordpress.com 

“Boxe é saúde, e saúde não é 
restrita aos homens”. 

DICAS PARA PRESERVAR O MEIO AMBIENTE 

Quando for ao supermercado fazer a feira, só pegue os sacos plásticos para as frutas que vêm soltas! 

Ao usar o cartão de crédito/débito, fale  que não precisa a sua via, assim economizamos papel! 

O que a banana suicida falou?? 

__Macacos me mordam!!! 

*O que é um ponto amarelo 
em cima de uma moto? Rufles, 
a batata da Honda! 



Visite nosso site   WWW.jornalcostaesilvaemfoco.wordpress.com 

Os alunos do 3º ano A  fizeram uma 

homenagem aos professores e fun-

cionários da escola. Muitos destes 

alunos e alunas que estão indo em 

busca de outros sonhos, estão co- 

nosco desde a 5ª série. Foi muito 

bonito e emocionante. Agradecemos 

em nome de todos e desejamos muito 

sucesso neste novo caminho. Felici-

dades!!  3ºs  A, B e C. 

FUTSABÃO… 

Já é tradicional, nos dias que ante-

cedem o final do ano letivo, a profes-

sora  Flávia, de Educação Física, or-
ganiza uma ida dos alunos ao Fut-

sabão. Eles adoram, pois é um mo-

mento de descontração com toda a 

galera. Você pode conferir todas as 

fotos tiradas no nosso site. 

                                                                                                   
Www.jornalcostaesilvaemfoco.wordpress.com 

de inclusão dentro da escola, ainda 

irão fazer análises de alguns casos 

fictícios (fornecidos pela profª Dé-

borah), e cartazes. É neste trabalho 
conjunto, que conseguimos que a 

inclusão aconteça  de fato, com res- 

peito ao  próximo independentemente  

das limitações ou dificuldades que 

possa ter. 

Trabalhando a inclusão….. 
A nossa escola tem sido referência no 

Núcleo de Educação quando o assunto 

é a inclusão. 
E não é só no núcleo, na nossa comu-

nidade toda. Isso se deve ao trabalho  

sério que é desenvolvido desde a hora 

que o aluno(a) é matriculado na escola 

pelo pessoal da secretaria, pela di-

reção, equipe pedagógica, pedagogas 

responsáveis pelas salas de recurso e 

TGD, pelos professores  e fun-

cionários. 

Uma atividade bem interessante  está 

sendo desenvolvida  nas salas das 8ªs 
séries pela professora Claudia, de por-

tuguês. Após leituras de textos no 

livro didático, debates e exercícios, os 

alunos foram levados a criar situações  

Visitem nosso canal e assistam as duas 
edições dos nossos telejornais 

Www.youtube.com/costaemfoco 
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CLIMA DE DESPEDIDA  ….. 

*O faz de conta que acontece 

*Segundas intenções (este é de alguns 

anos, mas muito bom) 

*O contador de Histórias 

*A onda 
*Guerra ao terror 

*Bastardos inglórios 

*Preciosa 

*Up – Altas aventuras 

*Amor sem escalas 

*Invictus 

*O Mensageiro 

*Uma História de Esperança 

*O Segredo dos Seus Olhos 

Dicas de filmes para as férias!! Título e datas de estréia. 

• A Rede Social (03/12) 

• Crônicas de Nárnia (10/12) 

• Tron 2: O Legado (17/12) 

• Splice – A Nova Espécie (24/12) 
• Patrulha Estelar (31/12) 

• Enrolados (7/01) 

• Desenrola (14/01) 

• Brasil Animado 3D (21/01) 

• Faster (28/01) 

• Zé Colméia 3D (estréia dia 04/02) 

• Além da Vida (11/02) 

• O Buraco 3D (18/02) 

• Besouro Verde (25/02) 

*Aparecida- O milagre 

*Amor por acaso 

*As viagens de Gulliver 

*Deixe-me entrar 
*Uma manhã gloriosa 

*De pernas pro ar 

*72 horas 

Veja em casa: 

*Sempre ao seu lado 

*Letra e  música 

Existe lugar no mundo onde nunca 

houve Guerra?? 
Só dois: o Polo Norte e a Antártida. E isso 
porque não têm população e não per-

tencem a nenhuma nação. Todos os luga-
res do mundo com traços de ocupação já 
sofreram algum tipo de conflito armado. 
"A guerra é inerente ao comportamento 
dos grupos humanos", explica George 
Hoffeditz, curador do Museu da Guerra, 
no estado da Virgínia, nos EUA.  
Mas não precisa ficar deprê! Segundo o 

historiador, essas lutas tiveram importân-
cia significativa para nosso desen-
volvimento. Será?? 



Na tarde no dia 30 de Novembro nossa 

equipe foi até a fábrica de sorvetes Nat’ 

Bom para saber como é feita uma das 

delícias da estação mais quentes do ano, o 

SORVETE! 

Quem nos recebeu foi o Sr. Janeo 

Carminati, sócio-proprietário. Ele nos 

contou que a fábrica tem 28 anos de 

existência, e que é uma tradição de família, 

começou em 1978, com o pai, e que nesta 

época só fabricava-se o picolé de frutas e 

de leite. Em 85, a fábrica passou para a 

administração dos irmãos (Janeo  e 

Sérgio),  inclusive com os filhos deles,  já 

começando a se integrarem à rotina 

familiar. 

Delícia do verão. SORVETE!!! Nossa entrevista mais que deliciosa! 

Quanto aos sabores mais vendidos, 

são os de flocos e chocolate. 

Com relação às vendas no inverno, 

nos disse que cai em torno de 80%, 

e que para atravessar este período, 

algumas medidas são tomadas, 

inclusive dispensando  fun-

cionários. Quando as vendas 

voltam a subir, os que eram 

„‟bons‟‟ são chamados para voltar 

(se ainda estiverem sem emprego). 

Quando  as vendas sobem,  traba-

lham com a média de 33 fun-

cionários. 

Fornecem sorvete para outras lo-

calidades também e atingem 

aproximadamente um raio de 80 

quilômetros. 

  Matheus, Amanda, Rubens e Vitória 

 

  Nossa equipe visitou a área de pro- 

  dução e depois nos deliciamos com o 

que   eles fazem de melhor: 

SORVETES!! 

Agradecemos aos proprietários e funcionários da 

fábrica pela atenção! 

VOCÊ SABE COMO O SORVETE VEIO PARA O BRASIL?? 

No Brasil, os cariocas foram os primeiros a experimentar a delícia gelada 

que vinha ganhando o mundo. Em 1834, o navio americano Madagascar, 

vindo de Boston, aportou na cidade do Rio de Janeiro com cerca de 200 

toneladas de gelo em blocos. O objetivo: fazer sorvete, claro! Os blocos de 
gelo foram armazenados com serragem em depósitos subterrâneos e conser-

vados por aproximadamente cinco meses. 

O sorvete começou a ser distribuído em escala industrial no país em 1941, 

quando nos galpões alugadas da falida fábrica de sorvetes Gato Preto, no 

Rio de Janeiro, instalou-se a U.S. Harkson do Brasil, a primeira indústria 

brasileira de sorvete. Seu primeiro lançamento em 1942 foi o Eski-bon, se-

guido pelo Chicabon. Dezoito anos depois, a Harkson mudou o seu nome 

para Kibon. 

Os anos se passaram e o sorvete caiu mesmo no gosto do brasileiro. Se-

gundo a Associação Brasileira de Indústrias de Sorvete (ABIS), em 2006 

tivemos um consumo de 507 milhões de litros. Mas, apesar do aumento do 
consumo, a taxa em torno de 2,7 litros por pessoa ao ano ainda é baixa, se 

comparada com outros países de clima frio ou com a Nova Zelândia, cam-

peã da lista. Por lá a média ultrapassa 26 litros por habitante! 

Para incentivar o consumo de sorvete o ano todo e não apenas no verão, a 

ABIS instituiu o dia 23 de setembro como o Dia Nacional de Sorvete. 

ROCAMBOLE DE CARNE MOIDA 

1/2 kg de carne moida 

1 pacote de sopa de cebola 

presunto fatiado 

queijo fatiado 

tempero verde 

sal a gosto 

Modo de fazer 

Tempere a carne moida com a sopa de cebola, os temperos verdes e o 

sal 

Coloque a carne temperada sobre uma folha de papel laminado ou 

papel manteiga e abra a massa com um rolo na espessura de 1 cm mais 

ou menos 

Forre a carne com o presunto e o queijo, pode-se colocar também 

milho verde, ervilha e requeijão 

Enrole a carne com a ajuda de folha de papel laminado ou manteiga, 

em forma de rocambole 

Leve ao forno em temperatura alta por mais ou menos meia hora, ou 

no microondas por 15 minutes. 

Época de reunir a família, aproveite 

esta receita que é ótima e faça o 

maior sucesso!! 

VOCÊ SABE QUAL A COMUNIDADE 
MAIS ANTIGA DO ORKUT?? 

É uma comunidade que foi criada no dia 19 
de janeiro de 2004, ano e mês da criação do 
ORKUT, pelo ex dono do site,  o Sr.Orkut. 

A comunidade é dedicada à Universidade 
de Stanford, seus estudantes e divulgação de 
eventos. Hoje conta com 855.841 membros. 

Se quiser conferir o endereço é este: 

http://www.orkut.com.br/Main#Communi
ty.aspx?cmm=1 

Este ano teremos uma professora correndo 

na São Silvestre, dia 31 de Dezembro em São 

Paulo, (15 kms) é a professora Márcia. Quem 

quiser acompanhar tudo é só visitar o blog 

Www.profemarcia1970.wordpress.com 



RECADINHOS............ 

Confira no nosso site 
fotos, vídeos e muito 

mais! 
 

*Rafa 5ªd minha melhor *--* 

by: Gaaby Garbin :$ 5ªd 

*Vou sentir saudade de você, minhas 

lindezas... “amo vocês 3ªa” 

*Eloise eu te amo, você é muito bonita! 

ass:Vínicius Martins 

*Que a luz da esperança brilhe neste 

final de ano no coração de todos.  

beijos, profª Gislene 

*karoline Marchiore, eu te adoro meu 

porco vesgo... 

Perseu 

*Fernando 1ªb, amor da minha vida! te 

amo mais que tudo! 

da: sua namorada (pra sempre sua)

Gabriele 1ªc 

*Um beijo para todo o povo do 3ªa  

by: Aline, Darci, Karina, Adriano 

*Professores, amigos, funcionários, 
muito obrigado por ter nos ensinado o 

ano inteiro!  

beijos Iza 

*Eu amo a prof Carla 

Gabriele 5°a 

  
*Gosto muito das minhas  amigas 

Amanda, Camila, Carol e Carina 

ass:Luciele5°a 

 

*Feliz Natal para  todos do colégio 

ass:Dario Rafael  5ª A 

 

*Professor Juarez muito  obrigado por 

você sido esse professor querido neste 

ano.beijinhos suas alunas: 

Alais, Sabrina, Ana Paula e Erlin. 

 
*Obrigado por nos acompanhar até  aqui 

professores. Desejamos  um feliz natal  e 

um próspero ano novo  a todos  e uma 

ótima  formatura para o 3°a 

ass: 3°a manhã 

 

*Eu adoro a Sara Bose da 8° 

by: Vick 

*Eu gosto de futebol, quando eu crescer 

vou ser um jogador, torçam por mim! 

Vinícius Bertolino da 5ª B 

* Profe. Márcia, ainda bem que 

você não foi embora, não me 

imagino aprendendo com outra 

pessoa! 

By  Vitória 5ª d 

*Visitem meu blog 

www.voceeoquevocecome. 

blogspot.com 

muitas receitas deliciosas 

by Vick 5ª d 

*Super beijo e obrigada a todos os 

alunos, principalmente os que me 

enviaram recados durante o ano! 

Profª Carla 

*Quero mandar  um beijo para as 

minhas  amigas Cintia, Larissa, 

Agatha, Jhenifer, Sabata,  Laura, 

Natiele, Kamila  e Gabriela Garbin 

De Diana 5ª B 

 
Super beijo para os meus queridos jornalistas! Para a Turma 

do PICASSO!!  As minhas 5ªs séries!  A 6ª D (desculpem 

pelas brigas)...e aos meus segundos anos...boas risadas!! 

Beijo  da profe.Márcia (Quatrocentenária) 

 

*Feliz Natal para todos os  que 

passarem de ano.! 

Pilar  6°b 

 

*Eu amo a minha irmã Amanda, 
ela é a melhor irmã que eu tenho. 

Mariana 8°b 

 

*Vou Rubens seu te adoro te en-

comodar kk! 

byBia 

 

*Eu amo profª   Carla 

Bruno 5°a 

 

*Gosto muito de você prof°Carla 

Mayara, Ketlen, Bianca e Bruna 
amigas eternas  

 

*Profª Marisa te amo 

ass:Allan 

 

*Boa sorte a todos que passaram. 

Parabéns! 

3° A ass Adriano 

 

*Jeferson te amo sou louca por 

você! 
by: Kelle 

 

*Eu amo minhas profs!! 

ass: Paulo Roni 5°D 

 

*Maria Helena 5° D te amo  

by Gaabi Garbin 5°D 

 

*Aos estudantes do Costa e 

Silva:quero dizer que tenho 

muito amor por todos, até mesmo 

nos momentos que é preciso 

chamar  a atenção  ou cobrar 

algo.  

beijos me liga! Ivanete, biblio-

tecária 

*Gabi eu te amo tanto, sua 

amiga.. 

By Lena 5°D 

 

*Vick , Rafa  2010  nunca vou 

esquecer vocês !! 

Ass   Gabi W. 

*O pessoal da 5ª B, arrasou no 

Fut Sabão! Laura 

É NATAL… 

Neste Natal abra o seu coração e 

deixe que o  

Amor faça a eterna moradia.  

O Natal  geralmente deixa as pes-

soas mais felizes. 

E nós, da FAMÍLIA COSTA E 

SILVA  esperamos mais um ano  

Com a agradável certeza de que 

estaremos sempre juntos, pois, 

os maiores  responsáveis  por  

nossa alegria  é você!!! 

Já que o Natal é a presença do 

Amor  

que o nosso se fortaleça 

a cada Ano, a cada dia.  

Que a nossa cumplicidade possa 

permanecer sólida sempre,  

que possamos continuar acredi-

tando no amanhã, pois,  

o caminho é longo e nós  estare-

mos  sempre ao seu lado! 

 Que o seu Natal seja de muita luz 

e Paz! 

Que o novo ano seja de alegria e 

de realizações. 

É o que deseja a  

Família Costa e Silva à você 

nosso aluno(a) 

 E  a seus familiares. 
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