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SEJAM BEM
VINDOS
à revista da integrada

Estamos em um mundo de constantes
transformações. Com a educação não é diferente.
Segundo Moran (2007,p.167), a educação que
desejamos hoje “tem que surpreender, cativar,
conquistar os estudantes a todo o momento. A
educação precisa encantar, entusiasmar, seduzir,
apontar possibilidades e realizar novos
conhecimentos e práticas. O conhecimento se
constrói a partir de constantes desafios, de atividades
significativas, que excitem a curiosidade, imaginação
e a criatividade.”

Percebe-se que o futuro da educação está
relacionado com novas mídias e tecnologias, com a
educação à distância, com salas de aula que tenham
computadores, tablets, novos mecanismos  ,utilizando
a tecnologia como suporte pedagógico.

A Revista INTEGRAÇÃO surge para atender a esta
nova demanda da atualidade, e vislumbra a melhoria
de nossa interação com toda a comunidade escolar
Vinícius de Moraes em nossa prática cotidiana
perante o isolamento social imposto pela pandemia.

                                                                                        
Dilcevane Rodrigues



Se você estiver doente
ou suspeitar que está
doente, é melhor ficar
em uma sala ou área
designada longe de
outras pessoas.

Fique em um quarto
específico.

Ligue para seu
médico ou
hospital antes de
visitar.
Se você precisar procurar
atendimento médico seja
por sintomas virais ou outros
motivos de cuidados
médicos, entre em contato
com seu médico ou hospital
com antecedência para que
eles possam se preparar e
tomar precauções para sua
chegada.

A auto-quarentena é recomendada para
indivíduos que foram diretamente expostos
ao novo Coronavírus ou têm histórico de
viagens em áreas infectadas ou densamente
povoadas.

Procedimentos
de autocuidado
suspeita de Covid-19

Verifique sua temperatura
pelo menos duas vezes ao
dia.

Verifique sua temperatura.

Lave as mãos.
Pratique uma boa
higiene das mãos
lavando as mãos
com água e sabão
ou usando álcool ou
desinfetante para as
mãos.

Fique atento a
outros sintomas.
Além da febre, os sintomas
do Covid-19 incluem tosse,
dificuldade para respirar e
fadiga.

Pratique o
distanciamento
social.
Se você precisar sair,
mantenha pelo menos 2
metros (6 pés) de
distância dos outros.

Ficar em casa.

Limite todas as suas sa
não essenciais.

A menos que você esteja saindo
para comprar comida, remédios
ou outros itens essenciais.
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EDITORIAL
LOGO TUDO ISTO SERÁ PASSADO E FARÁ PARTE DE UMA HISTÓRIA
VIVIDA PELAS NOSSAS GERAÇÕES. QUE FAÇAMOS DOS DIAS
DIFÍCEIS UM APRENDIZADO SOBRE A VIDA E NÓS MESMOS.
                                                                                                                                 
PENSADOR

Caro leitor, iniciamos o ano de 2021 com grandes expectativas e com um pouco mais de
experiências adquiridas no decorrer do ano atípico de 2020, que se iniciou com uma crise que
entrou para a História: a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Tivemos que nos adaptar
às exigências impostas pela nova realidade.

A Pandemia acabou impondo o isolamento social como a principal estratégia de prevenção e
achatamento da curva de transmissão da doença. Ela impacta a vida humana em todos os seus
aspectos, dentre eles a forma do trabalho, tendo grande destaque a difusão do teletrabalho ou
home office. Diante da implantação urgente desse regime de trabalho, os pais, professores,
coordenadores e diretores se veem desafiados a encontrar a medida adequada da distribuição e
execução de objetivos, metas e prazos que concorrem com o tempo do convívio familiar, tarefas
domésticas, trabalho e atividades escolares.

 A reflexão sobre o aprimoramento do regime de teletrabalho de forma a conciliar em harmonia
a produtividade e a saúde mental dos trabalhadores, alunos e seus familiares será útil mesmo
após o fim do isolamento, uma vez que as práticas remotas vão continuar caracterizando as
relações de trabalho e o ensino híbrido. 

Os cuidados com a saúde física e mental devem ser ampliados em momentos da crise, sendo
necessário o alerta de que o trabalho e as atividades escolares não podem ser cansativos e
provocadores de adoecimento. Não estamos defendendo a redução de atividades ou da jornada
de trabalho, mas sim o respeito a essa jornada com o estabelecimento de metas viáveis de
forma a evitar os efeitos negativos da versatilidade da rotina de trabalho.

A Revista INTEGRAÇÃO surge para atender a nova demanda da atualidade, e pretende alcançar
a melhoria de nossa interação com toda a comunidade escolar Vinícius de Moraes em nossa
prática cotidiana,relembrando também fatos vivenciados com nossos alunos em períodos que
antecedem a pandemia. 
 
É tempo de ter esperança e de acreditar que dias melhores chegarão.

                                                                                                    Dilcevane Rodrigues
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A palavra
da direção!

Neste ano que inicia, trazemos muitas aprendizagens das nossas últimas vivências.
O novo tempo, o novo formato e as novas perspectivas nas relações no ambiente de
trabalho e familiar, provocaram em todos nós uma mudança de postura.
A empatia, a arte de se colocar no lugar do outro, foi sendo construída e o ACOLHER é
a ordem mundial.

Mas temos que começar local. E assim, além da questão educacional, a Equipe
Vinícius de Moraes demonstrou que está atenta ao nosso bem maior, que é o ALUNO.
Através das mídias mantivemos vínculos afetivos e educacionais, que renderam frutos
e alcançaram sucesso.

O compromisso da escola e a responsabilidade das famílias foram ingredientes
fundamentais para conseguirmos superar este primeiro momento.
Estamos com um novo desafio para 2021. A casa de cada aluno, mais uma vez por um
tempo indeterminado, será a sala de aula.

Estamos aqui prontos pedagogicamente e seguindo todos os protocolos sanitários
para dar continuidade ao Ano Letivo de 2021, conforme orientações da Secretaria
Municipal de Educação.

A grande novidade para a nossa escola é a chegada da Educação Infantil, que se
juntará às outras 37 turmas do 1º ao 9º ano, Geração Ativa e Educação para Jovens e
Adultos.

Confiantes em dias melhores para todo nosso planeta, seguimos acreditando que não
houve tempo perdido, mas sim um tempo com outros significados.
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Giovanna Raphael e Érica Lopes



Que ele nos traga paz, e que a fé seja

renovada e fortificada no coração de

cada um. Que Deus oriente, proteja e

abençoe a todos vocês com um ano de

muitas alegrias, saúde, amor e paz.

Metas para 2021: ser feliz, ser mais feliz,

ser muito feliz, ser super feliz! Não

aceito menos que isso. Não tenha

dúvidas que 2021 será um ano

totalmente abençoado! 365 novos dias,

365 novas chances.

O ano de 2020 foi desafiador para

todo mundo. Um coração preenchido

por gratidão é tudo o que você

precisa ter nesse ano novo, por ter

ultrapassado tudo com saúde,

determinação e vontade de

renovação, Obrigada 2020, por tudo

que nos ensinou, e que venha um ano

muito melhor para todos nós!

A minha expectativa para 2021 é de

que seja um ano de esperança. Com

certeza, não somos os mesmos

depois de 2020. Estamos mais fortes

e espero que todos estejamos mais

otimistas à espera do novo. Que nós

possamos fazer de 2021 um ano

realmente extraordinário.

Mariângela Cândida
Coordenadora Pedagógica do 1° Ciclo que BRILHA!
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2021,
Resignificando



Como pode ser aplicado o ensino híbrido?

Para que o ensino híbrido funcione, não

basta somente disponibilizar computadores

na escola e deixar que os alunos utilizem da

forma que desejarem, é preciso que o

professor oriente o estudo.

A ideia é que os recursos digitais

complementem e reforcem o que o

professor transmite em sala de aula,

estimulando a aprendizagem com

ferramentas adicionais, para que o aluno

busque e desenvolva maior compreensão

dos conteúdos.

O planejamento deve ser pensado e

elaborado para incluir e integrar a tecnologia

de maneira relevante, como a utilização de

textos em formato digital, discussão de

temas em fóruns on-line, multimídias para

expor os conteúdos, entre outros.

Essa metodologia transforma a maneira de

ensinar do professor e a maneira de

aprender dos alunos, distanciando-se do

modelo tradicional de educação para se

adequar às mudanças trazidas pela

tecnologia.

Sendo assim, é preciso reestruturar o

plano pedagógico, a gestão da escola e a

organização da sala de aula, e trabalhar na

adesão e adaptação dessa metodologia

por parte de toda a comunidade escolar.

O papel do professor no ensino híbrido é

estimular a interação, a colaboração e o

envolvimento dos alunos com as

tecnologias digitais, ao passo em que os

relaciona aos conteúdos a serem

aprendidos, favorecendo esse processo.

Para que isso ocorra, os professores

precisam de uma formação continuada

voltada para a utilização dos recursos

tecnológicos na educação e saibam

integrar de forma adequada ao plano

pedagógico.

O ensino híbrido, ou blended learning, é uma grande tendência da Educação do

século 21, que promove uma mistura entre o ensino presencial e propostas de

ensino online – ou seja, integrando a educação à tecnologia, que já permeia tantos

aspectos da vida do estudante.

ENSINO HÍBRIDO: O QUE É?
COMO FUNCIONA?

 
Na vida cotidiana, os alunos alternam suas vivências entre virtual e real, por isso

a importância de estender essa realidade para as experiências escolares,

estimulando-os a desenvolver uma aprendizagem mais significativa e concreta.
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Para saber mais, acesse:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1240638

Em Belo Horizonte…

Conforme as orientações do Conselho

Municipal de Educação (Documento

Orientador 001/2021, de 24/02/21), no

contexto atual da pandemia, ainda é

incerta uma data para a retomada da

regularidade da vida escolar. Mesmo após

a autorização do Comitê de Enfrentamento

à Epidemia da Covid-19, os protocolos

sanitários apontam para um retorno às

atividades presenciais de forma gradual,

intermitente ou alternado nas escolas

públicas municipais de Belo Horizonte,

porém ainda sem previsão de início..

Diante desse cenário, orienta-se a adoção

do modelo híbrido de ensino e

aprendizagem, caracterizado pelo

planejamento, oferta e realização de

atividades pedagógicas não presenciais,

seja por meios digitais ou impressos, de

forma concomitante ou não com o período

das atividades pedagógicas presenciais.

O modelo híbrido de ensino e

aprendizagem constitui-se uma alternativa

para a manutenção dos vínculos, a

continuidade dos processos pedagógicos

dos(as) estudantes, a efetivação dos

direitos de aprendizagem e o cumprimento

da carga horária mínima anual exigida na

legislação vigente. Ressaltando que a

validação das atividades não presenciais,

para integralização da carga horária mínima

anual, só será possível se a oferta e o

acesso forem assegurados a todos(as)

estudantes, garantindo o direito à

educação.

Juliana Bittencourt
Coordenadora Pedagógica Geral da EM Vinícius de Moraes
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http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1240638


PROJETO

Tecituras
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TECENDO IDEIAS



VENHO FALAR DE ANA CRISTINA, MUITO EDUCADA ESSA MENINA.
DENGOSA, PORÉM, BASTANTE ALEGRE E MUITO PROSA.
MUITO GENTIL COM TODOS E COM SUA FAMÍLIA, NEM SE FALA,
SEMPRE ANIMADA E MUITO, MUITO CARINHOSA!

TODOS OS DIAS ANINHA, COMEÇA SEU DIA SORRINDO,
MAS HOJE, NÃO SEI O QUE ACONTECEU,
ELA INDISPOSTA ESTÁ E NÃO QUER SABER DE BRINCAR!

ESTÁ FICANDO SOZINHA TODOS OS DIAS,
PARA A SUA MÃE IR TRABALHAR.
ANA É MUITO RESPONSÁVEL, 
E SABE SE COMPORTAR!

É MÊS DE JANEIRO, ESTAMOS FÉRIAS.
E ANA BRINCA TODOS OS DIAS,
MAS, ESTRANHAMENTE, HOJE, ELA SE APRESENTA CANSADA,
E NÃO TEM VONTADE NENHUMA DE BRINCAR!

O MÊS DE JANEIRO É UM MÊS TÃO LONGO,
ESTÁ DEMORANDO A PASSAR.
SEM AULA ESTÁ UM TÉDIO,
GOSTO MESMO É DE ESTUDAR!

ANA CRISTINA, TÃO BOA E BELA MENINA,
NEM IMAGINA, QUE TEM UMA FADA MADRINHA.

QUE CHEGA TÃO DE REPENTE,
E OBSERVA- A BEM CALADINHA.

SERÁ UMA FADA ENCANTADA?
SERÁ UMA BRUXINHA MALUQUINHA?
NÃO, NÃO, ESTA É A FADINHA MARIA
TODA CHEIA DE ENCANTO E MAGIA.

MARIA CHEGOU, TRAZENDO EM SUAS MÃOS 
COM UMA ESTRELINHA BRILHANTE NA PONTA.
A SUA VARINHA DE CONDÃO.

MARIA COMO SEMPRE, UMA FADA MUITO LEGAL,
NÃO GOSTA JAMAIS DE VER ANINHA INFELIZ,
PARA E PENSA NO QUE FAZER,
PARA A MENINA SE SATISFAZER.
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EU, A FADA E O LIVRO
 



PAROU, PENSOU... E LOGO TEVE UMA IDEIA,
E ENTÃO NOVAMENTE DESAPARECEU.
O QUE SERIA QUE MARIA, PODERIA FAZER NAQUELE DIA?
COMO TIRAR ANA CRISTINA DAQUELE TÉDIO?
SERIA FÁCIL ARRUMAR UM REMÉDIO?

E ANA CONTINUAVA NO SEU MUNDINHO INFELIZ.
DESOLADA E BEM QUIETINHA ESTAVA,
NÃO TINHA NENHUMA NOÇÃO, DO QUE ESTAVA PARA LHE ACONTECER.
SERIA GRANDE A SURPRESA E FICARIA ALEGRE SEU CORAÇÃO?

MARIA, APARECE TODA FACEIRA,
TRAZENDO CONSIGO A SOLUÇÃO.
DEPOSITA AO LADO DE ANINHA, NO CHÃO,
UMA CAIXINHA MUITO BONITA,
COM UM GRANDE LAÇO DE FITA.

LEVANTOU –SE ANA IMAGINANDO O QUE FAZER,
TV, HUM, NÃO, NÃO. NÃO QUERO VER.
E ALGO DIFERENTE, PRECISO ENCONTRAR,
PARA MEU TEMPO PREENCHER.

AO VER A CAIXA LEVA UM GRANDE SUSTO.
O QUE É ISSO, UM PRESENTE?
MAS, PARA QUEM SERIA?
QUEM O DEIXOU AQUI, SERIA PARA MIM?

RESSABIADA, OLHA A CAIXA SEM A TOCÁ – LA.
OLHA , TEM TAMBÉM UM CARTÃO !...
... PARA QUEM SERÁ ENTÃO?
VOU LER, NÃO QUERO ARRUMAR CONFUSÃO!

MUITO ALEGRE FICA.
GRITA BEM ALTO, É MEU NOME, É MEU NOME!
ADMIRA A CAIXINHA E OLHA, OLHA PARA ELA.
DEVO ABRIR? PERGUNTA ENTÃO.
MAIS BRINQUEDO, EU NÃO QUERO NÃO!

ABRIU A CAIXINHA, E MAIS UM SUSTO ELA LEVOU
MAS, MUITO ALEGRE ELA FICOU.
EM SEGUIDA PENSOU...
...CONSEGUI ALGO PARA FAZER!
EM UM SIMPLES TOQUE DE MAGIA, ELA TERÁ UM LIVRO PARA LER!
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LEIA, A LEITURA É UMA VIAGEM CONTAMINANTE, QUE TE LEVA PARA UM FUTURO BRILHANTE!

MARIA HELENA TEIXEIRA DE PAULA



O programa “Leituras em Conexão”, da Secretaria Municipal de
Educação – PBH, lançado em 2017, tem como objetivo principal:
difundir projetos e ações de leitura e escrita nas escolas municipais e
instituições parceiras, fortalecendo as atividades de leitura e escrita já
existentes nas escolas e incentivando a criação de outras práticas. 

No ano de 2019 recebi o convite para integrar o grupo dos
articuladores de leitura, substituindo a nossa articuladora, a
professora de Língua Portuguesa Thais Costa, em ocasião de uma
licença maternidade da mesma. Os articuladores de leitura fazem parte
do programa “Leituras em Conexão” e trata-se de grupo de
profissionais da educação que trabalham nas escolas articulando e
convergindo propostas, projetos e ações pedagógicas de leitura e
escrita, integrando e dando visibilidade para esses projetos.   

A LEITURA É O CAMINHO
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Os desafios foram muito grandes e por
vezes tivemos que buscar apoio e acolhida
nos colegas de disciplina, nas
coordenadoras e na própria direção.
Precisamos de muita força e coragem. A
união de todos nos fortaleceu e assim
conseguimos seguir em frente. Foi um ano
de muito aprendizado para todos. Ano que
aprendemos a ser resilientes.  

Aprendemos a utilizar as tecnologias a
nosso favor e criamos um site
emvm.com.br, site em que são postadas as
atividades para todos os alunos da escola;
o instagram @emvm.pbh, informativo
importantíssimo que leva aos alunos e
comunidade escolar, informes relevantes e
também dicas de estudo, programações
culturais etc.; o instagram da biblioteca
@bibliotecaemvm, voltado para a leitura
literária, dicas, informes; o canal do
Youtube “O que rola no Vinícius”, para
postagem de vídeos da escola.

Além dessas ferramentas, o facebook da
Escola Integrada Integradaemvmtirol, foi
de grande valia, promovendo uma
interação com os estudantes, com desafios
de postagens de livros (que os
participantes mais gostaram); e o
movimento dos professores do primeiro e
segundo ciclos, que a todo momento
postavam atividades de leitura para os
alunos, lançando mão de histórias contadas
no Youtube e PowerPoint.  

Assim, esse seria o projeto “carro chefe”
de 2020, que teria sua culminância em
meados do final do mês de setembro, no
evento “Mostra Cultural” da escola. A
pandemia da COVID 19 nos fez repensar
nossas práticas e adequá-las ao mundo
virtual. Assim, com o intuito de atender
aos alunos e toda comunidade escolar,
foram desenvolvidos projetos de leitura
e escrita apropriados para o momento
vivenciado por todos. Fomos, assim
como o mundo todo, interrompidos por
uma pandemia, que a princípio nos
deixou perplexos e desnorteados.
Entretanto, cientes da importância de
continuarmos firmes em nossos sonhos,
planos e projetos, começamos a
nos(re)inventar e a (re)estruturar tudo
que havíamos pensado e idealizado para
o ano letivo. A escola mudou, adaptou-
se a uma nova realidade: a “escola
virtual”.

Como nosso foco e maior preocupação
era manter contato com nossos
estudantes, fomos criando e adaptando
os projetos, lançando mão cada vez mais
das redes sociais, aplicativos e
plataformas virtuais. O resultado foram
trabalhos que nos encheram de alegria,
esperança e coragem para seguir nossos
planos, pois a adesão dos alunos foi
muito grande e assim conseguimos
atingir um grande público de estudantes
e comunidade escolar.



2020, Um ano atípico

Falando um pouco das ações e projetos
da nossa escola, a Escola Municipal
Vinícius de Moraes entende que a base
para uma educação de qualidade
perpassa pelo aprendizado da leitura e
escrita, experiência transformadora na
vida dos estudantes. Por isso a EMVM
prima por estimular/incentivar o
hábito de leitura e escrita desde os
anos iniciais até os anos finais do
ensino fundamental e EJA,
promovendo projetos ao longo do ano
letivo. O objetivo é formar estudantes
leitores/escritores competentes,
multiplicadores e protagonistas.  

Iniciamos o ano letivo de 2020 (mal
sabíamos como seria atípico esse ano)
com grandes aspirações. Já na primeira
reunião pedagógica do ano, o corpo
docente, juntamente com coordenação
e direção já tinha em vista um projeto
interdisciplinar que iria nortear as
ações/práticas de leitura e escrita para
os estudantes, durante boa parte do
ano letivo: O projeto “Tecituras: A arte
de tecer, a poesia e a simetria das
figuras planas”, que foi idealizado
pelos professores de matemática e
língua portuguesa dos anos finais do
ensino fundamental da EMVM. Estava
previsto um desdobramento do projeto
para encaixá-lo no projeto pedagógico
dos anos iniciais até os anos finais do
ensino fundamental e EJA. 
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“Pois bem, me senti muito honrada
com o convite e desde então venho
agregando/reunindo os projetos da
nossa escola, buscando diálogos e
integração, com coordenadores e
professores dos anos iniciais, até os
anos finais do ensino fundamental e da
EJA, sobre as propostas de
intervenções de leitura e escrita
produzidas por eles. Acompanhar de
perto os projetos de leitura e escrita
da EMVM está sendo uma experiência
enriquecedora. Projetos belíssimos,
muito bem pensados e colocados em
prática chegam às minhas mãos.
Acredito que conhecer e compartilhar
esses projetos, principalmente para os
professores, é incentivar cada vez mais
a prática de se trabalhar projetos em
sala de aula.

Como professora de Língua Portuguesa
e articuladora de leitura, tenho certeza
que a leitura é o caminho para o
sucesso dos nossos alunos. Ler é
essencial, modifica nossa vida e não é
só decifrar códigos. Ler para aprimorar
nosso vocabulário e nossa escrita; para
aprendermos a interpretar; para
estudar; para nos informar; para nos
divertir; para nos comunicar; para nos
emocionar. A todo momento estamos
lendo o mundo, e interpretar de forma
crítica e consciente as nossas leituras é
tarefa muito importante."



Professora Patrícia Medeiros

Todos os projetos pensados para 2020 foram extremamente
relevantes, dentre eles citamos esse maravilhoso projeto da Escola
Integrada, sob coordenação de Dilcevane Rodrigues, que já vai para a
4ª edição: a revista digital “Integração” (revista a qual está me
servindo como suporte para divulgar esse texto, e isso é sensacional),
poderoso instrumento de comunicação/informação da nossa escola,
que com certeza veio para ficar e que futuramente (sonho com isso)
contará também com textos produzidos pelos próprios estudantes.
Outro projeto de encher os olhos, e que continua de ‘vento em popa’,
o projeto “As aventuras literárias vão até você”, idealizado pela
Bibliotecária Flaviana Hott, em parceria com a professora Michele
Barros. A biblioteca virtual incentiva a leitura, divulgando resenhas
de obras literárias produzidas pela comunidade escolar, interagindo
com alunos, compartilhando biografias de autores variados,
promovendo discussões e também entretenimento para seus
seguidores.   
  
Acreditamos que ao final de 2020 o saldo foi positivo, pois tudo que
foi construído nesse ano atípico irá servir como proposta de
planejamento para o ano de 2021. Esse novo ano letivo ainda é
incerto, infelizmente, pois não sabemos quanto tempo irá durar a
pandemia, se poderemos realmente voltar para as aulas presenciais
ou se ficaremos por mais um tempo trabalhando on line.      

É certo que projetos como o instagram da biblioteca, a revista virtual
da PEI, tudo isso agora continuará a fazer parte do cotidiano de 2021
e para os próximos anos. Hoje temos várias ferramentas de conexões
com nossos alunos, essas ferramentas tecnológicas chegaram para
ficar e já fazem parte do cotidiano escolar, aumentando ainda mais
nossa rede de afeto e aprendizado. A ideia é nos conectarmos o
máximo, cada vez mais, com nossos alunos. Um sarau de poesias está
previsto para ser desenvolvido ainda nesse semestre, bem como a
participação dos alunos na escrita de textos informativos e também
literários, para a revista da Integrada. Sabemos que teremos muitos
desafios pela frente, mas seguimos com coragem, união e fé em dias
melhores. 
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CHA
RA
DA

QUAL A DIFERENÇA ENTRE O PANO
E A GALINHA?

ACERTA ESSA



Do túnel do
tempo
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Estrelando: Leidiane Souza, como a princesa Jezebel.

             Mateus Alves, como o violeiro Magrilim.

             Marcos Vinícius, como o rei, pai de Jezebel.

             Devison Marçal, como Fábio Sombra.

“Um rei mantinha em seu aquário três peixes
que se alimentavam de carne humana. Mas o
“alimento” andava escasso. Por isso ele
prometeu a mão de sua filha a quem a
vencesse em versos de desafio. A ideia atraiu
muitos candidatos que, eliminados, eram
jogados aos peixes. Este poema narrativo, em
forma de cordel, narra a competência do
violeiro Magrilim e seu duelo com a princesa
Jezebel, exímia em versejar. Vencida pelo
violeiro, ela se dobrou, apaixonada. O rei se
viu, então, obrigado a cumprir a promessa...”

 A TURMA 31E APRESENTA:
 

TEATRO DE CORDEL
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“A peleja do violeiro Magrilim com a formosa princesa Jezebel”



Essa foi a história que encantou
os alunos da turma 31 E, do 7º
ano do Ensino Fundamental.
Logo veio a ideia de encenar
esse Cordel maravilhoso do
autor Fábio Sombra, “A peleja do
violeiro Magrilim com a formosa
princesa Jezebel”. 

Uma aventura sensacional para
os alunos e para a professora
Patrícia, que orientou e
coordenou toda a peleja... quer
dizer, toda a encenação!
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“A peleja do violeiro Magrilim com a formosa princesa Jezebel”



Primeiro é necessário uma contextualização. Durante o ano de 2019, as
turmas do 7º ano do Ensino Fundamental, orientados pelas professoras de
Língua Portuguesa, Thais Costa e Patrícia Medeiros, bem como os alunos da
Escola Integrada, orientados pela monitora Karine Oliveira, participaram da
9ª Jornada Literária da Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Belo
Horizonte, cujo tema norteador foi: “Luz, Câmera, Ação! Escrevendo meu filme
predileto”. 

O desafio foi transpor narrativas fílmicas para o Cordel, e o resultado dessa
jornada foi a escrita coletiva do nosso lindo livro “Cordel com pipoca, uma
aventura cinematográfica”. E foi mesmo uma grande aventura e um grande
desafio, pois os alunos mergulharam na história do cinema, conheceram o
MIS (Museu da Imagem e do Som), assistiram a vários filmes, estudaram o
gênero Cordel, leram/conheceram obras de diversos cordelistas, estudaram,
leram, escreveram, discutiram, escreveram, escreveram... Até que os Cordéis
ficassem bem estruturados.

E assim, estudando sobre Cordel, nasceu o desejo da professora Patrícia e da
turma 31E, por encenar a obra de Fábio Sombra. Mais uma aventura e tanto!

A professora Patrícia conta, emocionada: Tínhamos ensaios uma vez por
semana, a princípio não acreditávamos que daria certo. Com o tempo tudo foi
se ajeitando, tínhamos um grupo para criar o figurino, outro grupo para criar
os efeitos especiais e o cenário, outro grupo para ajudar a realização dos
ensaios (dar suporte aos atores), e o grupo de atores. Quando já estávamos
mais preparados, começamos a realizar ensaios abertos para professores,
coordenadores e para as outras turmas de 7º ano. Nossa estreia aconteceu no
início do mês de outubro, na “Mostra Cultural” da escola. 

Não imaginávamos o sucesso que faríamos, por isso nem tínhamos cogitado
uma nova apresentação. Foi lindo! Foi maravilhoso! No final da apresentação,
familiares dos alunos e comunidade escolar que assistiram (o auditório da
escola estava lotado), vieram nos abraçar, agradecidos e maravilhados com o
teatro, momento inesquecível! Para mim, o melhor de tudo foi acompanhar o
aprendizado e o crescimento dos alunos. Eles se tornaram protagonistas,
foram corajosos, bravos, romperam barreiras para falar e se apresentar em
público, ensaiaram muito, trabalharam a performance, trabalharam em
grupo, aprenderam a ouvir o outro, a se sensibilizar com as dificuldades do
outro, aprenderam a ser solidários. Além disso, toda essa vivência com os
alunos nos aproximou ainda mais. Gratidão aos alunos da 31E! 

         Bravo, bravíssimo! 
Patrícia Medeiros – 
Professora de Língua
Portuguesa 
da E.M. Vinícius de Moraes 
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Olá, queridos alunos! 
Espero que você e sua família

estejam bem! Usem a máscara!
Cuidem-se! 

Um abraço saudoso da teacher Paula
Maria / Inglês 3º Ciclo manhã.

 

Queridos alunos!Que saudades de estar com vocês!Seguimos nos cuidando na certeza de quedias melhores virão!!!
Com carinho,Professora Bruna / Matemática - 3º ciclotarde.

 

para matar um pouco a saudade....

Deu um Pulo Aqui
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Queridos estudantes. "Pinguinhos

de amor"!

Não se cansem de estudar,

brincar, sorrir e viver. Quando

isso tudo passar, quero estudar,

brincar, sorrir e viver com vocês. 

Beijinhos no coração. 

Professora Camila - 1º Ciclo 
 



É na escola que aprendemos coisas
novas, que nos apaixonamos pela

primeira vez, e fazemos amigos que vão
marcar a nossa vida para sempre, por

mais que eles não permaneçam nas
nossas vidas. Mas bom mesmo, é quando

os melhores amigos da escola podem
continuar na nossa vida, e continuar
escrevendo histórias junto conosco.

Eu sei quanto vocês têm se esforçado
neste momento difícil, e sei que tudo que

estamos vivendo, nos tornará mais
fortes.Juntos, eu e vocês, passaremos
por tudo. Agora é hora de, mais do que

nunca, nos focar em ensinar e aprender.
Estou aqui com vocês e tudo que peço é o
seu empenho, a sua dedicação para que

possamos chegar mais longe.Eu acredito
em vocês e sei que são capazes de tudo!

 
Professor Sânzio Mesquita - Ciências / 3º

Ciclo manhã
 

Queridos estudantes!
A saudade de vocês é tão grande que

quase explode o peito!
Meu desejo e orações é para que

vocês e seus familiares estejam bem
e saudáveis.

Que nosso reencontro aconteça em
breve! Quero muito compartilhar

sorrisos com vocês!
Aquele abraço virtualmente bem

apertado!
Professora Fernanda - Matemática

3º Ciclo e GA
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TÁ  NA ÉPOCA DEINDICAÇÃO

1) Bata os ovos com o leite e tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Coe a

mistura e adicione o recheio de sua preferência; 

2) Numa frigideira untada com manteiga sobre fogo baixo, coloque 1 concha da

mistura e incline a frigideira para espalhar por todo o fundo. 

3) Quando secar por baixo, enrole a omelete e deixe-a em um canto da frigideira.

 

4) Unte novamente a frigideira e coloque mais 1 concha da mistura, forrando todo o

fundo (até por baixo da omelete reservada). 

5) Espere secar por baixo e enrole juntamente com a omelete pronta. 

6) Repita a operação até terminarem os ingredientes, obtendo um rolo grande. Doure

o rolo de todos os lados, fatie e sirva.

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:

OMELETE JAPONESA

Abacate, acerola, banana

prata, carambola, coco

verde, figo, goiaba, jaca,

laranja pera, limão taiti,

marmelo, pinha, pitaia,

seriguela, uva...

6 ovos

2 colheres (sopa) de leite

sal e pimenta-do-reino

50 g de recheio de sua preferência

Manteiga para untar

SABERES POPULARES
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O livro "Contos do Lago

Titikaka: uma compilação

de contos, mitos e lendas",

está disponível para

download gratuitamente

no site:

dê um clique
na imagem

e veja o vídeo
:)

https://bit.ly/3b4Yszc


DATAS

Comemoratívas
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Acredita–se que o carnaval originou-se em
adoração ao deus Momo, deus da zombaria,
sendo uma festa de origem religiosa do
paganismo antigo, que se liga a quaresma,
período de abstinência e jejum, que termina
na Semana Santa. Festa aos deuses da
antiguidade, como na Grécia antiga, na
primavera faziam tais festas para
comemorar a chegada da estação mais linda
do ano e ali era permitido que toda a
população se enfeitasse, como também
ocorria no Império Romano, onde se
mascaravam, e entre bebidas e comidas
típicas se divertiam por dias e dias.

Muitos usavam máscaras na verdade, para
ocultar suas identidades, pois era uma
mistura de origens e raças sem opressão,
tudo se resumia em apenas se libertarem dos
seus “eus” e caírem na folia sem serem
identificados. 

Coloco–me a refletir: Qual o sentido da
penitência logo após esse período de festa?
Perdão pelos atos contraditórios à liberdade
de se festejar ou se purificar depois do
pecado consumado? Seria uma heresia tal
festa de cunho religioso ao culto a esse deus
pagão? Bem, seguiremos na folia para
chegar a um denominador comum ou eu me
jogo na folia de consciência limpa, ou até
mesmo, posso me opor a deliciar de tal
festa?
 

CARNAVAL
ORIGENS E CONTRASTES
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Em 2021, não teve Carnaval! As
capitais de todas as regiões
cancelaram o feriado e as festas.

Por causa da pandemia de Covid-19,
somente cinco das 27 capitais
brasileiras (contando o Distrito
Federal) mantiveram o ponto
facultativo na segunda e na terça-
feira de Carnaval em 2021: Boa
Vista, Maceió, Natal, Porto Velho e
Distrito Federal. Nas demais, os dias
15 e 16 de fevereiro foram de
trabalho normal. 

Os prefeitos de várias cidades
brasileiras já haviam decretado a
suspensão das festas por causa da
Covid-19. Muitos deles suspenderam
o ponto facultativo. Ou seja: não foi
feriado na segunda, na terça e na
quarta-feira.

As prefeituras afirmaram que essa
medida foi tomada para
desencorajar quaisquer festas
clandestinas que pudessem ocorrer
nesses dias.

Os desfiles de escolas de samba e
os blocos de rua foram suspensos
no país todo. Algumas cidades
encontraram formas de marcar a
data estimulando as pessoas a
ficarem em casa, evitando
aglomerações, promovendo shows
que poderiam ser acompanhados
online . 

No Brasil, o carnaval se originou
conforme historiadores, entre os
séculos XII e XVII pelos
colonizadores portugueses, tendo
início no Rio de Janeiro e sempre em
dias que antecedem a quaresma,
como citado acima. É uma festa
popular realizada em diferentes
locais pelo mundo afora, porém,
com mais tradição, nos países
ocidentais tem uma forte ligação
com o catolicismo.

No Brasil, o carnaval ganhou cores,
brilhos, plumas e alegorias sem
igual! Ganhou vários ritmos como:
Samba, frevo, marchinhas,
maracatu e outros. Formaram-se
escolas de samba, com desfiles e
alegorias suntuosas, blocos e
bloquinhos com muita organização
e muito carnaval de rua. Ressalvo
apenas aquele lado obscuro, onde
muitos aproveitam de forma
desordenada, com uso abusivo de
bebidas alcoólicas, drogas, que
tiram a liberdade daqueles que
querem apenas brincar!
.
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Na verdade, é uma festa prá lá de animada. E põe

animação! Foliões se colocam em total disposição! Para
quem gosta, quatro dias é muito pouco e então, se

antecedem e estendem dias em folias. 
 



Comemorações de carnaval no
“ Vinícius de Moraes”, em 2020.

Aproveitamos o tema para
despertar o senso crítico dos alunos.

Muito mais que uma data
comemorativa, o carnaval é uma
expressão histórica e uma
manifestação cultural muito
importante para a história do Brasil.
A direção, na sexta-feira que
antecede o carnaval, autoriza os
alunos a usarem suas fantasias
preferidas. 

Levantamos questionamentos para
que alunos enxerguem o valor
cultural da comemoração. Na escola
Integrada confeccionamos máscaras
e fantasias com os alunos e
comemoramos a festa com diversos
outros ritmos brasileiros tão
carnavalescos quanto o samba,
como maracatu, afoxé, coco, frevo,
etc., nas oficinas de artesanato e
dança. Nas oficinas de literatura é
trabalhado a história do carnaval e
rodas de conversas sobre temas
relacionados.

.
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Maria Helena Teixeira de Paula
 



Indico a todos a leitura deste livro
que tem por objetivo trazer uma
contribuição analítica crítica em
relação ao trabalho feminino no
atual período de pandemia por
Covid-19. Nele é apresentado dados
estatísticos e alguns depoimentos.

O livro contribui com elementos
que podem incentivar na
resistência da força de trabalho
feminina frente a crise econômica
decorrente das últimas
contrarreformas, crise esta que se
encontra agravada pelo
contingenciamento econômico
gerado pela pandemia do
coronavírus.

Descreve algumas situações
precárias dos setores que
empregam majoritariamente a
força de trabalho feminina,

podendo afirmar que ainda se
mantém uma naturalização
histórica da desigual divisão
sociossexual do trabalho. 

É feita uma análise sobre o
confinamento e muitas atividades
de labor sendo praticadas
remotamente na esfera reprodutiva,

a correlação do tempo de trabalho,

aqui considerando o trabalho
assalariado e o gratuito, tornando
aguda esta desigualdade,

resultando em uma sobrecarga
muito mais acentuada para as
mulheres. Essa constatação
pautada em uma sociedade
capitalista, racista e patriarcal, onde
ainda é manifestado por parcela
significativa da população que o
cuidar é responsabilidade feminina,

que o trabalho “produtivo” pode ser
realizado sem prejuízo (para o
detentor do capital) na esfera
reprodutiva em home office, não só
consolida, como intensifica a
relação de exploração do capital e
trabalho e o da opressão de gênero.

 

.

O Dia Internacional da Mulher ou Dia da Mulher é comemorado
anualmente em 8 de março, e não é considerado um feriado
nacional.

Essa data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas e,

consequentemente, por diversos países na década de 1970. A data
simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições
equiparadas às dos homens. Inicialmente, a data remetia à
reivindicação por igualdade salarial, mas, atualmente, simboliza a
luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas
também contra o machismo e a violência.

.

DICA DE LIVRO: Mulheres trabalhadoras em tempo de pandemia.

O Social em Questão N° 49
Revista do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio
ISSN 2238-9091
Claudia Mazzei Nogueira

.

29 | Fev/Mar -4 ª edição 

DIA INTERNACIONAL DA
MULHER

 
 



Segundo a autora, tudo indica que
no pós-pandemia haverá impactos
na ampliação das formas de
exploração, intensificando o fosso já
existente nas relações de classe,

gênero e de raça e etnia. Ou seja,

esses tempos de descalabro político,

crise social, econômica e sanitária,

intensificada pelo novo coronavírus,
vem contribuindo para o
aprofundamento das desigualdades
de gênero, de raça e de classe.

No entanto, é importante destacar
que resistir a atual situação é uma
luta longa, mas que acreditamos ser
passível de superação,

principalmente se confrontarmos e
superarmos o modo de produção
capitalista e ainda conquistarmos
uma outra sociedade, onde os
direitos sociais, entre eles o trabalho
não explorado, direito a habitação,

saúde e educação sejam gratuitos e
universais e consequentemente nos
permitam o direito à vida, mas não
qualquer vida, mas uma vida digna,

dotada de sentido!

.
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Adriane Dutra
 





MULHERES
Sempre que chega próximo ao Dia Internacional da Mulher, procuro fugir do discurso de
vitimização que a data invoca. Não que estejamos com a vida ganha, mas creio que as
mulheres já mostraram a que vieram e as dificuldades pelas quais passamos não são
privilégios nossos: injustiça e violência acontece com todos. Prefiro aproveitar a data, esse
ano, para fazer um brinde à nossa importância não para sociedade e nem para a família,
mas umas para as outras. Assistindo ao delicado filme Caramelo, tive a sensação boa de
confirmar que o tempo passa, os filhos crescem, os corações se partem, mas as amigas ficam.

Como todos os filmes que abordam a amizade e a solidão intrínseca de toda mulher,
Caramelo nos consola, valorizando o que temos de melhor: a nossa paixão, a nossa bravura
e o bom humor permanente, mesmo diante de tristezas profundas. Precisamos de mulheres à
nossa volta. Amigas, filhas, avós, netas, irmãs, cunhadas, tias, primas. Somos mais chatas do
que os homens, porém, entre uma chatice e outra, somos extremamente solidárias e
companheiras de farras e roubadas. Competitivas?!!! Talvez, mas isso não corrompe em
nada a nossa predisposição para o afeto, o nosso abraço na hora da dor. Aprendemos a
compartilhar nossas virtudes e pecados e temos uma capacidade infinita para o perdão.
Somos meigas e enérgicas ao mesmo tempo, o que perturba e fascina os que nos rodeiam.
Brigamos muito, é verdade: temos unhas compridas não por acaso. Em compensação,
nascemos com o dom de detecção do sagrado nas pequenas coisas, e é por isso que uma
amizade iniciada na escola pode completar bodas de ouro e uma empatia inesperada pode
estimular confidências nunca feitas. Amamos os homens, mas casadas mesmo, somos umas
com as outras. (Martha Medeiros).

.
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HOMENAGEM  ÀS  MULHERES  DA  ESCOLA

MUNICIPAL  VINÍCIUS  DE  MORAES

 

Dilcevane Rodrigues Silva Maia
Heliene Hedilene da Silva

 dê um clique
na imagem

e veja o vídeo
:)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1400513956968066&id=100010284257102


1- Como Ajudar seu filho a estudar -

5 dicas para ajudar nas tarefas

escolares

 Através do estudo remoto, as escolas e
professores estão buscando uma forma de
amenizar o impacto da pandemia na vida
escolar dos alunos. 
Sabemos que não é fácil, crianças em casa o dia
inteiro, tarefas de casa, trabalho, ensinar e
acompanhar as atividades escolares, criança
não querendo fazer as atividades, a cabeça fica
à mil.

Não se desespere, a psicóloga infantil Daniella
Freixo de Faria, tem um canal no Youtube e
nesse vídeo dá algumas dicas muito
importantes, que vão te auxiliar e ajudar nas
tarefas escolares e como construir junto com as
crianças e adolescentes essa rotina, fazendo
combinados valiosos. Vale a pena conferir!

Nesta data tão importante, trouxe um lindo vídeo
para homenagear todas as mulheres. Canal
Pedagogia Mirim-Poema de Bráulio Bessa
Parabéns a todas as mulheres!

2- Homenagem ao

dia internacional

da mulher

 

Internet
 Bacana
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dê um clique
na imagem

e veja o vídeo
:)

dê um clique
na imagem

e veja o vídeo
:)

https://www.youtube.com/watch?v=tvrX0_c_Xnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aSVMW8nt7BU&feature=youtu.be


Turbo

Theo é um caracol que sonha em se tornar
rápido, veloz, como seu ídolo, o corredor
campeão de Indianápolis Guy. A obsessão por
velocidade faz com que ele seja motivo de
piada dos colegas. Um dia, no entanto, ele cai
acidentalmente dentro do motor de um grande
carro de corrida, e um efeito especial acontece
em seu corpo, fazendo com que ele se torne
muito veloz.

O Segredo dos animais

Quando o fazendeiro sai, a bicharada faz a
festa. Para Otis, um jovem boi que adora
brincar e cantar, é o melhor momento do dia.

Mas agora Otis precisa de coragem para se
tornar o líder dos animais e proteger a fazenda
dos coiotes. Mas, para isso, ele precisa da
ajuda e apoio de seus amigos.

Nada melhor como reunir a família, escolher um bom filme, comer
aquela pipoquinha e dar boas risadas. É diversão garantida! 

Vai aqui algumas dicas para assistir na netflix:

3. Dicas de filmes para toda família 

Como Treinar o Seu Dragão 

Para quem gosta e curte histórias de dragão, o
filme “Como treinar seu dragão" é ótimo. Em
um vilarejo viking, cujo personagem principal
sonha se tornar um grande caçador de
dragões, bem como seu pai. Mas, acaba
fazendo amizade com um dragão e terá que
convencer a todos os outros de que os dragões
não são uma ameaça.

34 | Fev/Mar -4 ª edição

Vanilda Luzia



No ano de 2020, com a pandemia, foi muito
difícil me adaptar sem os colegas,
professores e principalmente sem as aulas
presenciais. Ficou muito difícil, tivemos que
aprender as matérias através de video-aulas,
elas eram nossos salva-vidas.

Utilizamos o Classroom para fazer as
atividades, o que deu muito trabalho no
início para a informática da escola, ter que
atender mais de 60 alunos com diversas
dúvidas, muito desafiador!

No início do ano, antes da pandemia,
tínhamos muitas expectativas para nosso
último ano, sonhávamos com nossa
formatura, com as excursões prometidas, e
principalmente com JOVIM (Jogos do
Vinícius de Moraes). Temos um amor imenso
por esses jogos, principalmente pelo fato de
eu estar presente desde o primeiro JOVIM da
escola... 

Ficamos muito magoados com os
acontecimentos e fatos de 2020, por não
atenderem nossas expectativas, mas
também estamos gratos, por todos os anos
nessa escola, sem dúvidas, sei que vai deixar
muitas saudades !

Estephany de Oliveira Sampaio

O nono ano não foi do jeito que eu pensei
porque estava imaginando uma formatura
interessante, cheia de amigos, músicas
entusiasmadas, os professores
comemorando junto conosco a nossa
conclusão do curso… Mas não pode ter a
festa por causa da pandemia. Também
considerei que esse nono ano sem os
professores não foi bom, porque nós não
entendemos muita coisa sem a explicação
deles. Tentamos nos adaptar a essa nova
forma de estudo, porém não foi fácil! 

Agradeço aos professores, que procuraram
se adaptar a essa nova forma de dar aula.
Quero também agradecer a toda Escola
Municipal Vinícius de Moraes, por terem me
acolhido durante os sete anos em que eu
estudei nesta escola. Agradeço aos
monitores da Escola Integrada. Gostei
muito da escola e dos professores.
Obrigado de coração!!!

Luís Henrique Rodrigues da Silva

Fala aí
Comunidade
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Estudei na Escola Municipal Vinícius de
Moraes, desde meus seis anos. O ano de
2020 não foi do jeito que planejamos,
concluímos o nono ano de uma forma
inesperada, nunca antes imaginada.
Começamos o ano tendo aulas presenciais,
porém infelizmente não durou muito
tempo, pois a pandemia nos obrigou a ficar
de quarentena.

Tivemos que nos adaptar às aulas online,
que na minha opinião não foram tão
produtivas, como as presenciais. Não ter
contato com os professores dificultou muito
meu aprendizado e creio que de muitos dos
meus colegas, mas entendemos que foi um
ano atípico e que foi o melhor a se fazer
para evitar a propagação do coronavírus.

Quero agradecer a todos os professores
que me ensinaram o que sei hoje, e
agradeço também aos monitores da
Integrada por todo carinho e cuidado.
Fico triste por não ter a tão esperada
formatura, pois não só eu, mas sim todos
nós do nono ano criamos muitas
expectativas, mas entendemos que não foi
possível realizá-la. Enfim, sou grata por
cada momento que passei nessa escola,
sem dúvidas vai deixar saudades!!!

Lorraine Tamires da Silva Peres
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Vacinas são medicamentos de base
biológica que têm por função estimular as
células de defesa do corpo a produzirem
anticorpos para combater uma determinada
doença, com a qual, geralmente, ainda não
se teve contato. O organismo da pessoa
vacinada funciona como um lutador que,
antes de uma luta, treina e aprende os
pontos fracos de seu adversário, - o agente
causador da doença -, ficando preparado
para combatê-lo. Ao entrar em contato
então com o microrganismo causador da
doença, o organismo vacinado vence a luta e
impede a instalação da doença ou faz com
ela se apresente de forma leve, sem maiores
complicações. Apesar da maioria das
vacinas serem aplicadas por seringas e
agulhas, algumas delas podem ser
ministradas pela boca (gotas), como é o caso
da vacina de poliomielite. 

As vacinas podem ser produzidas utilizando
o microrganismo enfraquecido (atenuado),
morto (inativado) ou fragmentos purificados
deste (denominados de antígenos). É
importante ressaltar que, independente de
qual método utilizado, o microrganismo não
é capaz de causar a doença na pessoa
vacinada.

VACINAS: O QUE SÃO
E PARA QUE
SERVEM? 

37 | Fev/Mar -4 ª edição 

São exemplos de vacinas com
microrganismos inativados as vacinas virais
de sarampo, febre amarela, rubéola,
caxumba entre outras. As vacinas virais
hepatite A, raiva e gripe são exemplos de
vacinas com vírus mortos. A formulação das
vacinas pode ainda proteger contra uma
doença somente ou contra mais doenças,
caso sua forma seja combinada, como no
caso da tríplice bacteriana que protege
contra difteria, tétano e coqueluche e a
tríplice viral que protege contra sarampo,
caxumba e rubéola.

Ao longo da história, diferentes patógenos,
principalmente vírus e bactérias, têm
infectado os seres humanos causando
doenças variadas, sendo muitas delas
contagiosas (passada de pessoa para
pessoa), com instalação de casos graves,
podendo até mesmo levar a morte. Os
microrganismos causadores dessas
doenças podem estar em qualquer lugar e
os modos de transmissão ao ser humano
são diversos, indo desde o contato com
gotículas de saliva de uma pessoa
contaminada (por exemplo, a bactéria da
tuberculose, vírus da gripe, entre outros),
até uma mordida por cães contaminados
(caso do vírus causador da raiva) ou furar o
pé em um prego enferrujado (bactéria
causadora do tétano). 



Felizmente, tanto doenças bacterianas como
tuberculose e tétano, e virais com a gripe, a
raiva, o sarampo e a rubéola, são alguns
exemplos de doenças que podem ser
prevenidas e/ou terem sua propagação
controlada eficientemente pela administração
de suas respectivas vacinas.

 Casos de sucesso de doenças erradicadas
devido à vacinação maciça da população ao
longo dos anos já existem e só ajudam a
comprovar a eficiência e eficácia das vacinas
no combate a doenças. A transmissão
comunitária da rubéola e sarampo, por
exemplo, estão erradicadas no Brasil,
enquanto que a varíola é considerada
erradicada do mundo desde 1980 pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). Outra
doença erradicada do território brasileiro
desde 1994 é a poliomielite, conhecida como
paralisia infantil. Graças à vacina aplicada em
nossas crianças, hoje não as vemos mais em
cadeiras de rodas por conta do vírus. É
importante ressaltar que no caso daquelas
doenças erradicadas em um determinado
território, como aconteceu no Brasil, a
vacinação de maneira alguma deve ser
cessada, uma vez que o microrganismo
causador da doença pode ser importado de
outro local. No caso da poliomielite, por
exemplo, o vírus ainda continua ativo no
continente africano e asiático em países como
Nigéria, Paquistão e Afeganistão.

Em nossa sociedade, em alguns casos
específicos, nossos pais, avós, filhos e amigos
não podem receber certas vacinas, se
tornando uma parcela vulnerável da
população. É o caso, por exemplo, das
grávidas, recém-nascidos e pessoas que
possuem problemas / doenças que afetem o
sistema imunológico (imunodeprimidos).
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Entretanto, se a parte da população que pode
ser vacinada se protege, esta acaba
protegendo também, indiretamente, a parcela
vulnerável da população, uma vez que a
circulação do microrganismo diminui entre a
população. 

No Brasil, graças ao Sistema Único de Saúde
(SUS), diversas vacinas importantes são
distribuídas gratuitamente todos os anos e em
todo o país. O Calendário Nacional de
Vacinação atualizado e completo pode ser
visualizado, por exemplo, no site da Secretaria
Estadual de Minas Gerais
(https://www.saude.mg.gov.br/vacinacao). Nele
podem-se conferir as vacinas que serão
ofertadas, bem como a idade em que elas
devem ser tomadas. No momento, o Brasil
trabalha na vacinação contra o novo
coronavírus causador da COVID-19. Essa
vacinação é importantíssima para o controle da
propagação do vírus no país e para a
diminuição dos casos graves da doença,
contribuindo para a redução do número de
mortes e para o alívio do sistema de saúde
brasileiro, impedindo que este entre em
colapso. Assim, é essencial que toda a
população se conscientize e compareça aos
postos de vacinação, à medida que suas
respectivas faixas etárias forem liberadas para
receberem a vacina. 

https://www.saude.mg.gov.br/vacinacao
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Criado há mais de 120 anos, o judô é um esporte em
constante evolução. As técnicas básicas existem desde a
criação do Instituto Kodokan, por Jigoro Kano, em
1882. Mais do que criar uma luta, o mestre Kano buscou
desenvolver uma arte marcial em que a evolução
técnica do praticante fosse sempre acompanhada de um
avanço espiritual, norteado pelo ensinamento oriental
que diz: “muitas vezes é preciso ceder para vencer”.

Apesar das diferentes técnicas desenvolvidas nas
muitas Escolas de judô que surgiram desde o início do
século XX, o objetivo básico do esporte sempre foi
mantido: combater e finalizar o adversário ou
desequilibra-lo, fazendo com que ele caia totalmente
com as costas no chão.

JUDÔ

ESPORTE
OLÍMPICO
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Pontuações:

I-ppon
Quando o judoca projeta o adversário
de costas no chão com força e
velocidade, finalização por chave de
braço ou estrangulamento ou
imobilização no solo por 20 segundos.

-Wazari
Quando o adversário é projetado de
costas no chão sem força ou
velocidade, ou quando é imobilizado
por um tempo de 15 a 19 segundos.

-Yuko
Quando o adversário é projetado e cai
com a lateral do corpo no solo, ou é
imobilizado por um tempo de 10 a 14
segundos.

Curiosidades

- O judô aparece pela primeira vez na
agenda olímpica em Tóquio 1964, em
caráter demonstrativo. Em 1972, o
esporte entra na agenda oficial, nos
Jogos de Munique e 20 anos depois,
em Barcelona, as mulheres começaram
a disputar medalhas olímpicas.

-O torneio feminino entrou no
programa olímpico somente em
Barcelona, em 1992.

Regras

- São sete categorias de peso no
masculino (60kg, 66kg, 73kg, 81kg,
90kg, 100kg e +100kg) e sete no
feminino (48kg, 52 kg, 57kg, 63 kg,
70kg, 78kg e +78kg).

- As lutas têm duração de cinco
minutos e o objetivo é projetar o
adversário de costas no solo, finalizar
com chave de braço ou
estrangulamento ou imobilizar o
oponente no solo.
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Rômulo Lopes
 



Entrevista com Renata Caroline
Oliveira Ferreira

 
 

O ano de 2018 foi um ano de glórias para ela: 

Etapa Municipal: Lutou e se classificou em segundo lugar
nos Jogos Escolares de Belo Horizonte;

Etapa Estadual: Em Uberlândia ganhou em primeiro lugar
em sua categoria ;

Etapa Nacional: Representou a Escola nos Jogos Escolares
da Juventude em Natal,Rio Grande do Norte.

No ano de 2019, classificou-se no JEBH em segundo lugar,
adquirindo o direito de fazer parte da equipe de atletas que
foram representar a escola em Uberlândia.

15 anos, estudante da E.M. Vinícius de Moraes, Campeã
dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG ) 2018,

modalidade Judô, categoria até 36 kg.
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O JEMG é uma competição escolar de âmbito estadual, onde
participam as escolas públicas e particulares de MG.
Renata Caroline, estudante da Escola Vinícius de Moraes desde o
primeiro ano, afirma que tudo o que sabe sobre lutas aprendeu
no “Vinícius de Moraes”.

Começou a treinar desde criança na Escola Integrada, com o
Monitor Rômulo Lopes de Souza.
Participou de competições fora da escola com o apoio e
ensinamentos de seu treinador.Começou a se preparar ,dedicando
às lutas com mais disciplina a partir de 2018, de olho nas
competições municipais ,com o incentivo de Rômulo Lopes.

dê um clique
nas imagens

e veja os
vídeos :)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1397656327253829&id=100010284257102
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1397653023920826&id=100010284257102


   
Renata Caroline relata que durante a
pandemia não tem treinado nenhuma
luta e sente muita falta das aulas
presenciais, da escola e dos amigos.
Aproveita o tempo livre para andar de
skate, de máscara sempre. Como fica
muito tempo em casa, além de
estudar, gosta de assistir séries como:
“Cidade Invisível “, “Vis a Vis”, entre
outras, e também gosta de fazer Vine
edit, para compartilhar com os
amigos. 
Instagram perfil: @raiinboowdashh.

4- Mande um recado para a galera da
escola.

R: Espero que outras pessoas tenham essa
experiência, porque foi muito boa. Que passe
logo essa pandemia, e que tudo volte ao normal.
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1- Como foi pra você a experiência de competir e
vencer uma competição escolar no âmbito estadual?

R: Foi uma experiência bem legal, foi incrível. Se eu contasse, ninguém
iria acreditar . Pense: Viajar com a escola, de avião, pra lutar. Foi muito
bom!

2- Qual a sua melhor lembrança dos jogos?

R:Conhecer novos lugares, novas pessoas . A viagem de avião foi
muito boa, o frio na barriga na hora de lutar e ver as pessoas
torcendo por mim. São as melhores lembranças…

3- Pretende continuar com o treinamento?

R: No momento, não. Mas em um futuro bem próximo, sim.

dê um clique
na imagem

e veja o vídeo
:)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1397657880587007&id=100010284257102
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Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio
são oficialmente adiadas para 2021

 
As Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio
2020 foram oficialmente adiadas pelo
Comitê Olímpico Internacional (COI) por
causa da pandemia de coronavírus. A
decisão foi tomada após uma teleconferência
entre Thomas Bach, presidente do COI, e
Shinzo Abe, Primeiro-Ministro do Japão,
para resguardar a segurança de atletas,
técnicos e de todos que participariam
diretamente ou indiretamente das
competições. A nota oficial não informa uma
nova data para as competições, mas diz que
deverão ocorrer até o verão de 2021.

O orçamento de todos os Jogos terá de ser
revisto. O contrato com algumas das sedes
esportivas também passará por uma
renegociação. Há ainda a preocupação sobre
como ficará a questão dos ingressos e
devolução de dinheiro para quem não quiser
mais ir aos Jogos. O evento, ainda que possa
ser adiado para 2021, permanecerá com o
mesmo nome: Tóquio 2020.

Os líderes concordaram que os Jogos
Olímpicos de Tóquio poderiam ser um farol
de esperança para o mundo durante esses
tempos difíceis e que a chama olímpica
poderia se tornar a luz no fim do túnel em
que o mundo se encontra atualmente.
Portanto, foi acordado que a chama olímpica
permanecerá no Japão. Também foi
acordado que os Jogos manterão o nome de
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio
2020".

A Olimpíada foi adiada para o ano seguinte
pela primeira vez, mas já foi cancelada em
três oportunidades. Em 1916, 1940 e 1944
os Jogos não foram disputados por causa
das duas guerras mundiais.

A pressão de atletas e de comitês olímpicos
nacionais surtiu efeito: a Olimpíada de
Tóquio 2020 foi adiada para 2021. Desta
forma, o evento que estava programado para
ocorrer entre 24 de julho e 9 de agosto do
ano passado, será realizado somente neste
ano. Assim, em 124 anos de Jogos Olímpicos
da Era Moderna, esta será a primeira vez na
história que a competição será adiada para o
ano seguinte. Em três ocasiões ela não
ocorreu: 1916, 1940 e 1944, todas durante
as duas grandes guerras mundiais. 

O Brasil já tem 180 classificados para
olimpíadas de Tóquio. São 14 modalidades
para jogos paraolímpicos de Tóquio.
.

Fonte: Globoesporte.com/GEolimpiadas
 

Flaviane Gonçalves
 



Home office.
O teletrabalho, home office, já era uma prática em algumas empresas e, com o novo
coronavírus, passou a ser uma urgência para todas, inclusive para as escolas,
atingindo muitos professores e trabalhadores em todo o mundo.  
Primeiramente, precisamos pontuar que o 'home office' oferece a relevante
oportunidade de manutenção do trabalho para uma parcela da população. Além, é
claro, da proteção contra o novo coronavírus, reduzindo o contato social e,
consequentemente, o contágio, diminuindo a curva de infectados com o objetivo de
evitar o colapso do sistema de saúde. 

Por outro lado, a intensificação do teletrabalho durante a pandemia COVID-19 vem
acompanhada de grandes dificuldades e desafios, tanto para as empresas e escolas,
quanto para os trabalhadores e familiares.

Para os professores, coordenadores e diretores, surgiram desafios como a
necessidade do rápido aprendizado de novas tecnologias, o estabelecimento de
novas formas de interação e comunicação entre as equipes e alunos. Suas vidas
familiares foram conciliadas com o trabalho. As famílias passaram a dividir em um
mesmo ambiente as obrigações de trabalho, de atividades escolares, domésticas e
necessidades de entretenimento. 

Os diretores ainda estão descobrindo a medida certa da distribuição de tarefas,
evitando, por ensaio e erro, os extremos da sobrecarga e do relaxamento de metas. A
definição de objetivos possíveis deve ser uma condição para o sucesso do “home
office'', promovendo a produtividade e a inovação e preservando a saúde mental e o
bem-estar de todos os trabalhadores, alunos e seus familiares. Essas ponderações são
muito significativas para o período atual de isolamento, mas certamente serão úteis
futuramente, pois o teletrabalho deve ocupar papel mais importante do que no
período anterior à pandemia. Com o aprendizado desse período atípico, nossa sala
de aula não voltará a ser a mesma. Para conectar profissionais, alunos e familiares,
usamos na Escola Municipal Vinícius de Moraes a tecnologia na área educacional
através dos seguintes canais de comunicação e interação:

Site: emvm.com.br; 
Instagram: @emvm.pbh, @bibliotecaemvm; 
Facebook: integradaemvmtirol; 
YouTube : O que rola Vinicius
Revista Virtual Integração.
                                                                                                      

Dilcevane Rodrigues

palavra final
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http://www.emvm.com.br/
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A L U N O S  E  F A M ÍL I A S  D U R A N T E  O
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P E L A P A N D E M I A  D E  C O V I D -19 .

Escola Municipal Vinícius de Moraes
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