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ESCOLA  

SÓ FILOSOFIA: 
O que é verdade? 

     Por não saber defini-

ções, os homens tentam 

muitas vezes “impor” falsas 

verdades, pela força, por 

leis, por política, por religi-

ão...  

     Será a mentira é um 

artifício humano de sobre-

vivência? Que males ela 

pode causar? 

Resgatando sonhos, enfrentando a realidade 

Contatos da Escola EEMAS 

É com imensa satisfação que recebi o convite para 

elaborar este editorial do Jornal EEMAS, jornal este que teve 

a sua primeira publicação no ano de 200? E que por sinal foi 

muito bem visto pela comunidade escolar e circunvizinha.  

Como sabemos toda produção, seja ele em que âm-

bito for, é sempre desafiadora, traz mudança, cria moda, 

transforma sociedade, povo, concepções... Assim é também 

na elaboração de um jornal onde o “eu” pensante passa a ser 

o nós.Por que o nós? Fácil responder: porque o jornal é pen-

sado para um público, para uma clientela que hoje é informa-

tizada, que vive conectada constantemente. Prender a aten-

ção deste público torna-se desafiante.  

Mas por que então se debruçar na edição de um 

jornal escolar? Ora caríssimos, porque a segunda edição des-

se jornal denominado “Jornal EEMAS”, foi pensada por uma 

professora lá do interior do Rio Grande do Norte, precisa-

mente de Campo Redondo/RN que é exigente, mas que tam-

bém tem sonhos, que é serena, mas que tem um sorriso largo 

e que acima de tudo ama aquilo que faz: Profª Marta. E é exa-

tamente este amor que envolveu os alunos da 2º série do 

turno matutino dessa escola onde os sonhos tornam-se reali-

dade... 

E o que eu diria destes jovens? Ah, se eu fosse des-

crever certamente aqui não caberiam tantas qualidades. Jo-

vens sinceros naquilo que falam conscientes das obrigações, 

extrovertidos, ansiosos e entusiasmados.  Esta é a palavra que 

define os alunos que fazem esta escola: entusiasmados. São 

guerreiros e irreverentes o bastante para fazer você leitor 

parar por um momento e deleitar-se neste “jornal”.É perce-

ber que diante de toda tecnologia é fascinante o ato de escre-

ver e de levar informação mesmo que esta informação che-

gue ao seu conhecimento ultrajado. Mas nada é mais gratifi-

cante do que saber que fomos nós,professores e alunos, que 

produzimos e que esta produção chegou até você, leitor. 

Nosso muito obrigado pela sua atenção! 

 

Profª Rejane Simone Soares 
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Acredite se quiser! 
 

Chiclete deixa você mais inteligente 

Mascar chiclete pode melhorar a memória, a atenção 

e o raciocínio 

por Thiago Perin 

Mascar chiclete pode melhorar a memória, a atenção 

e o raciocínio. É a constatação de um estudofeito 

nos EUA, em que 159 estudantes resolveram proble-

mas de lógica - com metade deles mascan-

dochiclete durante o teste. Quem masca-

va chiclete se saiu melhor em 5 dos 6 exercícios. Os 

cientistas ainda não sabem explicar esse efeito positi-

vo, que dura cerca de 20 minutos. 

Alunos nota 10 

Horoscopo semanal 
20/08/2012 a 26/08/2012 do signo do mês de Agosto 

DESFILE DA MISS ESTUDANTIL 2012 

Desfile da mais bela e do mais belo Estudante da Escola EEMAS, Um(as) do(as) gato(a)s que vão participar. 

O projeto do aluno nota 10 será uma forma de incentivo para todos os alunos, no qual aque-

les que obtiverem as melhores notas das disciplinas em todas as disciplinas receberão uma 

medalha de Honra ao Mérito. Lembrando que as fotos desses alunos serão expostas no mu-

ral e na internet como aluno Nota 10. 

Relação dos Alunos nota 10 

 

 

Sala de Informática 

Biblioteca On line! 
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“Tudo o que um 
sonho precisa 
para ser realizado 
é alguém que 
acredite que ele 
possa ser 
realizado.” 
Roberto 

Shinyashiki  

NOTURNO: 

Kaliane 

Juciêr 

Pedro Aprígio 

Endel 

MATUTINO: 

Elison José 

José Carlos 

Victor Fabrício 

Matheus Cortes  

VESPERTINO: 

Erika Daniele/Maria Eduarda 

Carla Daniele/Geovani da Silva-

Layse Rayane/Larissa da Silva 

Geciane da Silva 

Wanderclecia de Lourdes 

Virgem 23/08 a 22/09 

As finanças pedem sua atenção nesta semana. Evite 

fazer compras por impulso. No trabalho, sinal ver-

de para decisões que envolvam outras pessoas. 

Aproveite seu senso de justiça que está em alta 

para apaziguar problemas no serviço. Pequenos 

imprevistos não estão descartados, então, tenha 

cuidado. 
 

Programas Sociais – Projovem Adolescente 

Em setembro de 2007 opresidente Luís Inácio Lula da Silva (Lula) criou um 

novo programa, o Projovem Adolescente (conhecido anteriormente como 

Agente Jovem) onde os beneficiados são os jovens e adolescentes que ingres-

sam nesse projeto a partir dos 14 anos de idade, o mesmo busca educar e 

erradicar o uso de drogas por jovens, auxiliando também no combate a po-

breza. 

Em nossa cidade o Projovem Adolescente está ativo, com realizações de ativi-

dades informativas, educativas, de lazer, culturais e sociais as quais envolvem 

aulas de capoeira, dança,karatê, informática, futsal entre outras, voltadas para a 

preparação do jovem em busca de um futuro melhor maneira possível dando 

mais oportunidades e espaço para que eles cresçam 

Nesse programa muitos jovens estudantes do ensino médio participam o que 
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Cultura: Centenário de Luiz Gonzaga 

AÇÕES DA ESCOLA EEMAS EM 2012 

Luiz Gonzaga 
Luiz Gonzaga do Nascimento (Exu, 13 de dezembro de 1912 —

 Recife, 2 de agosto de 1989) foi um compositor popular brasileiro, co-

nhecido como o Rei do Baião. 

Foi uma das mais completas, importantes e inventivas figuras da música 

popular brasileira. Cantando acompanhado de su-

a sanfona, zabumba e triângulo, levou a alegria das festas juninas e 

dos forrós pé-de-serra, bem como a pobreza, as tristezas e as injustiças 

de sua árida terra, o sertão nordestino, para o resto do país, numa épo-

ca em que a maioria das pessoas desconhecia o baião, o xote e o-

o xaxado. Admirado por grandes músicos, como Dorival Caym-

mi, Gilberto Gil, Raul Seixas, Caetano Veloso, entre outros, o genial ins-

trumentista e sofisticado inventor de melodia e harmonias, ganhou noto-

riedade com as antológicas canções Baião (1946), Asa Branca (1947), 

Siridó (1948), Juazeiro (1948), Qui Nem Jiló (1949) e Baião de Dois (1950). 

Fonte: Google 

PROJETOS REALIZADOS 

A realização da abertura da rádio EEMAS. 

A fanfarra da escola. 

A participação da escola no prêmio gestão escolar- regional- estadual e nacional. 

Adaptação do auditório da escola. 

Estacionamento para motos e carros. 

Comemorações alusivas no dia das mães, festas juninas e incentivo ao Jerns. 

Aquisição de 1 bateria,  1 quitara, 2 violões, 1 baixo, 1 teclado, 1 mesa de som, 1 potên-

cia, 1 bebedouro elétrico, 1 liquidificador semi industrial. 

Aquisição de vestimenta para a fanfarra (30 masculino e feminina) 

02 ternos completos para o incentivo ao Jerns. 

Criação do grêmio estudantil. 

PROJETOS FUTUROS 

Projetos interdisciplinares para a me-

lhoria da qualidade de educação 

oferecida. 

Projeto aluno nota 10. 

Projeto do meio ambiente. 

Despoluição do rio trairi. 

Construção de hortas na escola. 

Arborização da escola. 
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“..A preservação 
do meio ambiente  
começa com 
pequenas atitudes 
diárias,que fazem 
toda a diferença.  
uma das mais 
importantes é a 
reciclagem do 
lixo.” 
Natalia alves...Nathy  

Edição do Ano 2012   

 

POESIA: Rio Trairi 

Meu rio trairi, tu hoje agoniza 

Em meio a dejetos,cimento e monturo 

Ao invés de água, um óleo escuro 

Percorre cansado, tecendo a divisa 

O teu extermínio, choca e barbariza. 

Quem te viu frondoso, limpo a vicejar 

Mas hoje só resta a nós lamentar, 

Pois braços de lama abraçam teu leito, 

E o homem indemente sem dó e respeito. 

Olhando a sujeira que escorre pro mar. 

Hélio Crisanto 
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PARA RIR: 

Estudando 

Todo dia era aquela briga para o Marcelinho 

estudar. Vai fazer a lição, menino! E ele nada 

de obedecer. Mas aí teve o dia da prova,e a 

mãe encontrou o filho no quarto estudando.  

Filhinho, há quanto tempo você está estu-

dando? Desde que vi a senhora subindo a 

escada. 

 

Futuro 

A professora pergunta: 

- O que você vai ser quando crescer Joãozi-

nho? 

E o menino respondeu: 

- Um adulto. 

Esporte: Jogos escolares 

No mês de Junho ocorreu 49° edição dos 

jogos escolares (JERNS) onde a Escola Estadu-

al Maria Arioene de Souza (EEMAS) participou 

com sua delegação escolar, esportiva e cultu-

ral. 

Nessa reportagem vamos falar dos talentos da 

nossa escola, com o critério de incentivar os 

desempenhos dos participantes das competi-

ções, e as demais modalidades em que os 

alunos irão se envolver. 

No relato em que iremos documentar, falaremos do pequeno período que ocorreu 

o JERNS 2012 e a representação da escola (EEMAS). No evento em que os organi-

zadores querem testar o raciocínio, a inteligência e a atitude dos alunos. Os jogos 

mostrarão que no colégio em questão (EEMAS) a excelentes talentos, sem mui-

to ...... , como toda competição temos que resolver questões e relaciona paciência 

quando ganha ou perde, um bom exemplo é o de Igor e Fernando que foram cam-

peões no xadrez, tivemos também grandes performances dos times de campo. 

Governo do Estado do RN 
Secretaria de Educação e Cultura  

Escola Estadual Profª Maria Arioene de Souza 

Rua Pedro Cândido Sobrinho, 38 - Centro 

Campo Redondo - RN 

CEP: 59230–000 

Tel: (84) 3432-0128 

Email: escolaeemas@yahoo.com.br 

Concretizando Sonhos e 

Educando para a cidadania! 

Estamos na WEB: 
http://escolaeemas.blogspot.com 

Escola EEMAS 

I COPA DA GENTE DE FUTEBOL 

 

 

 

 

 

 

 

Santos bate o Serrano e é pentacampeão 

Aconteceu a grande final da Copa da Gente de Futebol 2012, no estádio Beira 
Rio e quem levou a melhor mais uma vez foi o Santos da comunidade Malha-
da Vermelha que comemorou pela quinta vez seguida (com intervalo de pelo 
menos 3 anos) o pentacampeonato. 

 

 

A noite do ultimo sábado (21) o ginásio Adautão foi palco para mais 

uma decisão e desta vez valendo a I Copa Fábio Sports de Futsal Mas-

ter e quem ficou com o título foi a equipe do Mototaxi FC que ven-

ceu a equipe da A Movelar pelo placar de 4x2.  

 

 

 

 

 

 

               Campeão 2012                       Vice-campeão 2012 
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