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Uma Escola cheia de história
A Escola Estadual Profº Walter
Carrer foi fundada em 1975 e residiu em
três endereços diferentes até hoje. Já
funcionou na Escola Técnica, depois no
prédio onde é a Companhia da Polícia
Militar e, finalmente aqui na Vila São
Geraldo, desde 2005.
Há na cidade duas escolas com esse
mesmo nome, a nossa Estadual e a outra
municipal. Antes eram uma só, após a
divisão as duas continuaram com o mesmo nome, que é uma homenagem ao
professor e diretor, já falecido, da Escola
Agrícola. Na divisão, uma tornou-se
Municipal e atende alunos do Ensino
Fundamental I e a nossa, Estadual, ficou
com alunos do Ensino Fundamental II e
Ensino Médio.
A professora de Geografia, Taísa
Romão (51), leciona na escola desde
2005, sendo uma das professoras mais
antigas, que permanece desde o início
juntamente com a atual diretora D. Nilva. “Muitos professores passaram por
essa escola, mas não permaneceram”,
diz a professora Taísa.
Desde a sua inauguração, foram
diretores dessa unidade escolar: Dóris
Solano, Ana Paula Esperança, Isabel
Mamede, Tânia Helena, Roberto Naves
e atualmente a senhora Nilva Helena
Carnietto de Hippólito, que conta com o
professor João Luis Bueno (44), na vicedireção e a professora Fátima Conceição
Rodrigues Pinto (55), na coordenação,
formando a atual equipe gestora da escola.
Questionada sobre mudanças e
melhorias na escola, a professora diz que
em relação à parte física da escola, muitas mudanças poderiam ser feitas, como
janelas menores e mais altas, bem como
maior número de salas para abrigar outras funções, como a biblioteca com
espaço para a leitura, por exemplo.
Ela finaliza com uma frase que pode
definir a escola e seu significado: “Luta,
desempenho e trabalho. A força de todos
para um bem comum.”
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Com projeto do Professor Clodoaldo alunos de nossa escola são
aprovados no Instituto Embraer
No segundo semestre, o professor
Clodoaldo Gradice (44), de História,
começou a dar aulas de reforço para
alunos do 9º ano, em um projeto que
visava a aprovação dos alunos na prova
de seleção do Instituto EMBRAER de
Botucatu, os alunos que se interessaram
começaram a vir no período da tarde de
terça e quinta – feira para estudar os
conteúdos relacionados à prova e à redação, com a professora Elaine Cristina
Ribeiro Nassuato (35) ,de Língua Portuguesa, que também os auxiliou até a reta
final.
Quatro alunas do 7º ano “C” entrevistaram dois alunos que participaram das
aulas de reforço: Gabriel Nascimento e
Jaqueline Fernandes e eles disseram que
se interessaram pelas aulas, pois iria
ajudá-los na hora de fazer a prova , e
ajudou muito, segundo eles. O aluno
Gabriel disse que o professor Clodoaldo
é um professor bom que acredita no potencial de seus alunos compartilhando
seus conhecimentos com eles.
.
Antes do resultado sair, entrevistamos o professor Clodoaldo sobre a possibilidade dos alunos passarem e ele
disse: “ Se um aluno passar ficarei feliz
e se todos passarem me sentirei o melhor
professor do mundo.”
Ele disse que ficou surpreso com o
resultado dos alunos, pois a maioria dos
alunos de outras escolas acertaram em
torno 15 % e a nossa, 36% das questões.
No dia 20 de novembro recebemos a
tão esperada e feliz noticia de que três
alunos de nossa escola haviam sido aprovados. São eles: Gabriel Henrique
Nascimento, Heitor Elias Carneiro e
Tharles Gabriel de Albuquerque Galdino. Ficamos imensamente felizes e gratos por esse “presente de Natal antecipado”. Parabéns alunos, professores e equipe gestora por essa conquista. Que
essa semente de trabalho, boa vontade e
esperança possa dar ainda mais frutos
nos próximos anos. A imagem ao lado
do Dia da Consciência reflete muito bem
a alegria e orgulho que tomou conta de
todos.
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Aluna do 7ºB vence o concurso de
melhor receita culinária em nossa
escola

Grupo “Vivendo a Adolescência
SambaVida” realiza evento na escola

Escola Walter Carrer garante boa
participação nos jogos interescolares

No dia 20 de agosto, a aluna Juliene
Ramos (13), do 7º Ano B, venceu o concurso de receitas culinárias em nossa
escola, com uma receita de “Bolo de
leite ninho”. O concurso refere-se à publicação de receitas de alunos da rede
pública do Estado, em um livro de recitas. O livro reúne as receitas e fotos dos
pratos escolhidos e cada escola selecionou uma receita. A escolha foi feita pelos próprios professores da escola.
A aluna ficou muito feliz por ter sido
escolhida e garante que não esperava ser
vencedora. Ela aprendeu a receita com
sua tia Roseli.
A diretora da Escola da Família, dona
Marli, tirou fotos e ajudou a aluna a fazer o bolo. Agora estamos aguardando a
seleção final para sabemos se ela vai ter
sua receita publicada no livro.
Deixamos aqui, nossos Parabéns à aluna
Julieni.

Integrantes de um grupo de adolescentes
realizaram uma semana cultural no segundo semestre em nossa escola. Foram
dois dias de inscrições pra participar das
atividades que o grupo forneceu.
No dia 03/09 começaram as inscrições
que foram feitas nos períodos da manhã
e da tarde. Uma das integrantes do grupo
declarou que teve um número de inscrições maior do que o esperado, que todas
as atividades e vagas se esgotaram. As
atividades oferecidas foram dança, teatro, percussão e foi passado um filme
para os alunos do período da noite , pois
não haviam atividades que eles pudessem participar.
Os professores declararam que as atividades de dança, percussão e teatro foram
bem sucedidas e, e que o teatro foi uma
das atividades que teve mais presença
pois foi no período de aula. O grupo
disse também que teve todo o apoio da
diretoria da escola, e que quando puderem voltaram a fazer novamente uma
semana cultural na escola.

No ano passado a nossa escola começou
a participar do campeonato de futebol. A
proposta do campeonato veio da Diretoria de Ensino de Botucatu, pois todas as
escolas do Estado de São Paulo participam do mesmo campeonato. Os alunos
treinaram com o professor de Educação
Física Junior Rossini, o professor diz
que os alunos se empenham muito nos
treinos.
O time ficou em 4ºlugar da região de
Botucatu. Os alunos e jogadores do
8ºano A (João Gabriel e Levid) dizem
que participam do campeonato para aprender mais sobre o esporte e mostrar o
potencial deles. Sentem inspiração e
muita alegria em participar dos jogos e
dos campeonatos com a escola. ‘Gosto
de ver o time ganhar, mas quando perdemos permanecemos firmes e inspirados
para o próximo jogo’ diz Leivid.

Escola Walter Carrer participa
pela primeira vez da amostra de
curta-metragem da D.E.

Alunos aprendem com a prática
No dia 08 de outubro de 2015, os alunos
do 7º C foram visitar a mata com a professora Thaisa Romão. Segundo a professora, o objetivo desse projeto foi levar os alunos a reconhecer as características de uma mata fechada sendo ela
parte da Mata Atlântica. A professora
diz que todos participaram, registraram
com fotos e fizeram varias perguntas
durante o projeto, observando as características da mata, o tipo do solo e a degradação ambiental.
Durante a entrevista a professora fala
que pretende realizar o projeto com os
alunos dos próximos anos. Para nós,
alunos, esse projeto foi muito bom e
importante porque ajudou muito na nossa aprendizagem.
Parabéns e nossa eterna gratidão à Profª
Thaísa Romão.

No ano de 2015, a escola Walter Carrer
teve sua primeira participação na Amostra de Curtas da Diretoria de Ensino de
Botucatu. Os envolvidos foram: professor Clodoaldo, professora Francieli e a
coordenadora Fátíma, os alunos que
participaram foram: Lucinara Ellen, Tais
Aparecida, Pamela Ianca, Stefany Galdino, Paula Vizone, Antonio Vizone.
O curta abordava o uso das redes sociais, internet, celulares e a posição da
família. O Professor Clodoaldo disse
que foi uma boa experiência gravar o
curta e que ele já havia gravado em outras escolas. Dona Fátima também disse
que foi muito interessante o curta e que
no ano que vem teremos mais um curtametragem.
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O que é a Reorganização Escolar?
No final de setembro de 2015, o secretário de
Educação do Estado de São Paulo, Hermam Voorwald, anuncia através de um decreto enviado as direções das escolas, mudanças nos ciclos escolares, fechamentos de escolas e
salas de aula. Tudo isso, mudaria a vida de mais de um milhão de alunos em todo Estado e de tabela, a vida já conturbada do professor.
O governador alega que estas medidas seriam a “melhor”
opção para todos, que nenhum aluno teria que se deslocar
mais de 1,5km de distância para estudar e que a população e
professores foram consultados (?).
Na verdade, nada disso ocorreu. Pra começar, os professo-

www.apeoesp.org.br

res fizeram a maior greve da história da categoria este ano, exigindo melhorias no ensino e não obteve nenhum resultado satisfatório, pelo contrário, somos a única categoria que não recebeu reajuste salarial este ano. Os professores não foram consultados sobre
estas mudanças, também não sabemos de onde o Secretário da educação tirou a ideia de que todo aluno mora perto da escola e
menos de 1,5km.
Fechamento de salas de aula e de escolas, é um retrocesso para a vida de todo mundo. As crianças e adolescentes, criam vínculos
quase familiares com os locais onde estudam, não é a toa que a escola recebe o nome de segundo lar. Com esta proposta, muitos
professores vão perder seus empregos ou ter que deslocar quilômetros de distância para completar sua jornada de trabalho. Alunos
vão ter que pegar ônibus para se deslocar de um bairro para outro, detalhe, não terão passe escolar. Devemos lembrar que os números de estudantes por sala de aula vão subir de 30 para 50, impossibilitando o aprendizado, já que o recomando e exigido pelos professores seria de 20 alunos por sala.
Por estes e por outros motivos, vocês devem ter ouvido que elas estão sendo ocupadas por alunos, pais e simpatizantes, em sua
maioria, na capital do Estado ( poucas no interior ). Dentro das escolas , povo luta contra esta organização, enfrenta a repressão
policial e protege passivamente o patrimônio escolar, promovendo cultura com aulas lúdicas e temáticas dando um exemplo de
cidadania. Enquanto isso, outros grupos se articulam fazendo passeatas e fechando grandes avenidas, o Governo reprime os manifestantes a base da porrada, prisões e gás lacrimogêneo.
Devemos ser solidários com a causa, não é porque nossa escola, nosso bairro, nosso município não serão atingidos com estas mudanças, ( por enquanto ) é que devemos nos calar. Se aceitarmos tudo isso, estaremos sendo cúmplices desta barbárie contra o futuro do Estado e o bem estar da educação.
Professor de História Clodoaldo Gradice
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http://umaartistanadaprofissionalcomics.blogspot.com.br/

http://blogoosfero.cc/luciocabral/bomjardimpe.com/100-mensagens-de-natal-e-ano-novo

Jornal produzido pelos alunos do 7º
Ano “C” e 7ºAno “B”
Prof Francieli A. B. Shiraishi

Escola Estadual Profº Walter Carrer
Diretoria de Ensino de Botucatu– SP

Equipe Gestora:
Nilva Nilva Helena Carnietto de Hippólito
– Diretora
João Luiz Bueno– Vice-diretor
Fátima C. Rodrigues Pinto– Coordenadora
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