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A Escola Estadual Dr. Baeta Neves conquista a sua primeira Edição do
Jornal Escolar.

Com a chegada do ano letivo de 2012, a E.E Dr. Baeta Neves recebeu do
Programa Mais Educação, a oportunidade de construir o seu primeiro Jornal
Escolar, sob a direção da Patricia Neves.
O Jornal tem como objetivo, levar aos alunos, à família e a comunidade a
importância da leitura. Todo conteúdo do jornal, partem dos interesses dos
alunos, permitindo a produção de textos próprios, autonomia, criatividade, além
de exercerem o seu papel como cidadão.
Fiquem atentos as novidades das próximas edições, que com clareza e
comprometimento repassaremos a comunidade tudo que se passa dentro do
nosso ambiente escolar e em nossa comunidade.

Nesta Edição
Editorial, Personalidade, Câmara Jovem 2012. (Pág. 02)
Nosso Sarau, Fique por dentro. (Pág. 03)
Nosso site, Dicas Vestibular, Cultura e Lazer. (04)

EDITORIAL
A E.E.Dr. Baeta Neves, localizada a menos de 3 km do Paço Municipal de São
Bernardo do Campo, na Rua Campinas, 118 no coração do Baeta Neves,
conhecida popularmente como “Baetinha”, foi inaugurada em 26/02/1952 há
exatamente 60 anos, na época com o nome de “Grupo Escolar de Vila Nilda”.
Somente em 19/01/1955 foi denominada “Grupo Escolar Dr. Baeta Neves” e
desde 24/01/92 foi transformada em E.E.Dr. Baeta Neves.
A escola atende alunos do ciclo Fundamental II, Ensino Médio e EJA. Com
cerca de 1.300 alunos em três turnos.
Nossa escola está aberta aos finais de semana e atende a comunidade com
atividades diferenciadas. Também conta com o Acessa Escola, uma rede
conectada à internet que atende a comunidade e os alunos.

PERSONALID ADE
Maria Aparecida Senra de Oliveira, 63, chamada
carinhosamente por todos pelo apelido de “Ceci”,
trabalha na Escola Estadual Dr. Baeta Neves, há 26
anos., dos quais 17 , também acumulou a função de
zeladora. “Criei meus filhos, praticamente, aqui”.
Acredita que está tanto tempo nesta função e na
mesma escola porque ama o que faz, gosta dos
alunos, da escola, dos colegas de trabalho e do espaço. Revela ainda que:
“embora eu tenha possibilidades de desenvolver outras atividades na escola, o
que gosto mesmo é lidar diretamente com os alunos, não me vejo fazendo
outra coisa”, reitera a mineira de Rio Pomba, erradicada em São Bernardo do
Campo, desde os 21 anos de idade.

Câ mara J ov em 2012
Nos dias 28 e 31 de mai o à s 8h 00min a E .E Dr. Baeta Neves estar á sen do
r epresen ta da por dua s alu nas na sessã o esp ecial Câmara Jovem.
A Câma ra Jo ve m tem co mo objetivo dar n oçõ es de cid ada nia e política a os
a
a lunos. Por meio de ste pro gra ma , as alun as V ictóri a Pinh eiro do 6 sér ie B do
e nsino funda mental e Letícia Co zer do 1a sé rie A do En sin o Mé dio, irão
con hecer o funciona mento do Leg islativo e ter ão um d ia co mo ve read ora da
cida de, apre nden do qua l a função d e um p arlame ntar na sociedad e.
Con vidamos os a lunos, pais, pr ofesso res e a comun idad e a co mp arecer em
n este gr ande d ia na Câmara de S ão Be rnard o do Campo.

Expediente
A Folha Baeta de Informação é uma publicação elaborada pelos alunos do Programa
Mais Educação da E. E Dr Baeta Neves, com o apoio do Governo Federal. Equipe
Técnica: Coordenador: Adriana M. Machado, Prof.ª Letícia Negreiros, Prof. David
Klippel Dirce Helena Cortez Toledo. Alunos do Projeto: Mariana Diogo, Iasmyn
Nossetti, Rodrigo Espindola, Leandro Henrique, Flavio Gabriel, Lucas Martins, Iago
Patric Maicon Dias. Contato: (11) 4330-5375 (baeta_cood@yahoo.com.br)
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Nosso Sarau.

No ultimo 03 de Maio foi realizado o 2.º
Sarau do Baetinha. Com o tema “Mães”,
homenageando a todas as mães
presentes.
Contamos com o envolvimento dos
professores, alunos e equipe gestora.
Cada detalhe da programação foi
marcada por amor, gratidão e carinho.
Os
alunos
expressaram
estes
sentimentos através do canto, da poesia
e de trabalhos de artes e muita dança.
A programação
ordem:

seguiu

Palavras de Boas
Professor David

a

Vindas

seguinte

com

Apresentação dos alunos da 8º A, com a
orientação
das
Profas.
Tânia
e
Alessandra com as músicas: “Mãe” do
Padre Joãozinho e “Sou eu assim sem
você” de Claudinho e Bochecha.
Apresentação do Grupo de Dança
Cibelly com as alunas: Mariana, Sibele,
Lais, Marylia, Debora, Fernarda e Luiza.
Apresentação do duo Nathally Leite 7.º C
e Aline Carvalho, interpretando uma
linda poesia.
Para finalizar, nossa estimada Diretora
Patrícia Neves, encerrou as atividades
com muita graça e simpatia.

o

Vídeo da TV Pátio – Mostrando Imagens,
Frases e Depoimento dos alunos.
Coreografia: Mãe (SERGIO SAAS) – Com
as seguintes alunas: Lays- 7.º A, Sabrina
7º A, Raquel 7ºA, Amanda 7.ºA, Bruna
7.ºB, Isabela 5.ºC, Helen 5.ºB, Vitória
5.ºC, Joyce 5.ºC, Daniela 5.ºD, Fernanda
6.ºB, Laryssa 6.ºB.
Música Mãe: (VOICES), Gabrielle Correa
1.º B e Gabriela Barbalho 8.º C
Surpresas feitas pelas Prof.ª Rosana
Giacóia e Samara e entregue pelos
alunos participantes.

As homenageadas tiveram ainda duas
lindas surpresas:
O restaurante São Judas Tadeu
presenteou, através de sorteio, duas
mães presentes com convites para o
jantar dançante com o “show do Fabio
Junior”, com direito a acompanhante.
As mães foram convidadas a degustar
um delicioso bolo e petiscos feitos
exclusivamente para elas e finalmente
todas foram presenteadas com uma flor
confeccionadas
pelos
alunos
da
professora Zizi.

Fique por Dentro
Falta ainda acontecer no dia 22 /06 /12 a Festa Junina do Baetinha....
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Fonte:

Escola da Famí lia
Todos os sábados e domingos
das 9h00min às 17h00min.
Participem das atividades.
No dia 02/junho/2012 haverá
exposição de trabalhos.

Resolva esta:
Tenho o dobro da idade que tu tinhas quando
eu tinha a idade que tu tens; quando tu tiveres
a idade que eu tenho, a soma das nossas idades
será 81 anos. Quais são as nossas idades?
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Solução problema sobre idades
Tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu
tens; quando tu tiveres a idade que eu tenho, a soma das nossas idades
será 81 anos. Quais são as nossas idades?

Resposta: Eu tenho 36 anos e Você (Tu) 27 anos de idade. A resolução
deste problema você encontra no site da escola em “ALUNOS/EVENTOS”.

Resolução:
Comece montando uma tabela:
Eu
Tu

Passado
Tu
Eu/2

Presente
Eu
Tu

Futuro
Eu + tempo
Eu

No futuro: Eu + tempo + Eu = 81 anos (conforme enunciado do
problema).
2 x Eu + tempo = 81 (equação I)
No passado: Tu = Eu – tempo
Tu + tempo = Eu
Eu/2 + tempo = Tu
Eu/2 + tempo = Eu – tempo
2 x tempo = Eu – Eu/2
Tempo = Eu/4 (equação II)
Substituindo equação (II) em (I):
2 x Eu + Eu/4 = 81  9xEu/4 = 81  9xEu = 324  Eu = 324/9  Eu = 36
Tu = Eu – tempo  Tu = 36 – 36/4  Tu = 27

