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Fique atento!

Capa

Fique Atento! 
Atenção às atividades que já e você
pode não ter percebido!
Dia 25/05 foi o Dia do Desafio, que é o
dia mundial de incentivo a prática de
esportes, e nossa escola comemorou
fazendo jogos interclasse organizados
pela professora Cinthia. Também,
aconteceu o Festival da Mata
Atlântica no dia 04/06, onde os alunos
do 2° EM e o professor Felipe
apresentaram um trabalho sobre
manguezais na tenda de Bertioga,
através dos itinerários formativos e do
projeto “Um Mangue no Meu Quintal”.
Agora, as atividades que estão por vir,
se você inscreveu-se na competição
de Arte&Cultura da Poliedro, não
esqueça de falar com a Professora
Juliana para o envio de sua obra.
Também não se esqueça Feira de
Ciências acontecerá dia 15/06, mas
os prazos para a entrega do trabalho
final são para esta semana!! Cada
sala tem seu prazo, em caso de
dúvida pergunte ao professor Felipe,
que está coordenando a atividade, e
falando em feira... Haverá a Feira das
Nações!! Ainda há alguns países
disponíveis e todos devem participar,
então não perca tempo! Assine seu
nome, mas, respeite os nomes já
escritos, escreva em um espaço
vazio!! E os prazos de entrega dos
materiais necessários para cada
grupo é 27/06.

E fique atento aos feriadoos!
Dia 16/06 e 17/06: Corpus
Christi, e E bom, para você,
que já quer ir se preparando durante
o feriado, as provas bimestrais Edros
irão começar dia 20/06, e estão
divididas em,
Dia 20: Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias — com conteúdos de Língua
Portuguesa, Literatura, Inglês e Artes.
Dia 21: Ciências Humanas e suas
Tecnologias — com conteúdos de História,
Geografia, Filosofia e Sociologia.
Dia 22: Ciências da Natureza e suas
Tecnologias — com conteúdos de
Biologia, Química e Física.
Dia 23: Matemática e suas Tecnologias —
com conteúdos de Matemática e
também será dia de preencher o gabarito
e lançar suas respostas no portal. (caso
você não tenha alguma dessas matérias
apenas desconsidere-a)
Já dia 24... será outro feriado!! Dia do
Padroeiro da
Cidade. E
já fique atento
atento, dia
30/06 está
marcado
nossa festa
junina: Arraiá
Solidário!!
Mais para
frente
Daremos mais informações mas por
enquanto, já prepare sua blusa
xadrez e seu chapéu de palha!!!!

Avaliações 
2º.Bimestre

De 20 a 23/06!
Atenção aos estudos 

e boa sorte a 
todos!
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https://drive.google.com/file/d/1A9pJgxE9pXkC9YajgEAoPOGuDl7fwIoX/view?usp=sharing

Podcast Religiões: Nessa edição decidimos trazer esclarecimentos acerca das
inúmeras religiões existentes.
Isenta de qualquer julgamento, nossa busca é incessante pelo conhecimento, por
nossa cultura e a de outros povos. Descubra mais sobre a doutrina Kardecista.

A Prefeitura de Bertioga ainda não
publicou nenhum boletim da Covid-19 em
relação aos meses de maio/junho, mas
dados do portal G1
divulgou que a cidade não possui um
número relevante de casos de janeiro a
maio de 2022, cerca de 5 a 13 casos.
O uso de máscaras é opcional, sendo
somente necessário em áreas médicas ou
zonas de saúde e de acordo com o.
decreto municipal 3937 o uso é obrigatório
em ambiente fechados e rede de ensino.
Em relação a vacinação, a primeira dose
está disponível para crianças de 5 a 11
anos;
Segunda dose: crianças acima de 5 anos,
adolescentes e adultos;
Terceira dose: adolescentes acima de 12
anos, adultos com 18 anos ou mais,
imunizados com a segunda dose há pelo
menos quatro meses; imunossuprimidos
vacinados há mais de 28 dias com a
segunda dose; pessoas imunizadas com a
Janssen há pelo menos dois meses;

imunossuprimidos são aqueles que
…… possuem “imunidade baixa”

Quarta dose: imunossuprimidos e pessoas
acima de 60 anos que receberam o
primeiro reforço há mais de quatro meses.
A vacinação ocorre em todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégias Saúde
da Família (ESFs), das 9 às 16 horas.
Para receber a dose, os menores devem
estar acompanhados dos pais ou
responsáveis e apresentar comprovante de
residência no Município, documento de
identidade com foto, CPF, cartão SUS (se
possuir) e carteira de vacinação.
Acessem: https://vacinaja.sp.gov.br/
Boletim Coronavirus:
http://www.bertioga.sp.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/mascar
as/
https://globoplay.globo.com/v/10481725/ )

https://drive.google.com/file/d/1A9pJgxE9pXkC9YajgEAoPOGuDl7fwIoX/view?usp=sharing
https://vacinaja.sp.gov.br/
http://www.bertioga.sp.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/mascaras/
https://globoplay.globo.com/v/10481725/
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A Droga da Obediência.
Editora moderna, Autor
Pedro Bandeira, lançamento
1984 .
Miguel é o líder do grupo

"Karas", que desvendam
crimes e mistérios. Além dele,
o grupo é composto por
Crânio, o "gêniozinho" da
turma, Magrí, a melhor atleta
da escola, Calu, o melhor
ator, e Chumbinho, o valente
e esperto. Além de líder do
grupo altamente secreto,
Miguel reúne o grupo em um
esconderijo para falar sobre
a onda de desaparecimentos
que ocorrem em vários
colégios, seguidamente,
onde ao todo 27 estudantes
desapareceram.

Pousando no amor –
dorama – Série, Netflix
Um acidente de
parapente leva uma
herdeira sul-coreana à
Coreia do Norte. Lá, ela
acaba conhecendo um
oficial do exército, que
vai ajudá-la a se
esconder.
Uma série leve com
romance, suspense e de
quebra você pode
conhecer algumas
curiosidades da cultura
coreana.

A Bela e Fera, O Espetáculo
Musical
Teatro Brás Cubas 
Av. Senador Pinheiro 
Machado, 48 – Vl. Matias –
Santos - SP
O Espetáculo Musical, traz
aos palcos um dos maiores
clássicos de animação do
cinema em um musical 100%
cantado ao vivo e com
orquestra no palco. Uma
belíssima releitura de um dos
maiores clássicos de todos os
tempos.
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Culture-se!

Festa Junina: coisas que
você não sabia sobre
Chegamos em junho! Mês
da famosa “Festa Junina”,
todos a conhecem
por ser algo 100% bra-
sileiro, mas na verda-
de, ela surgiu no perío-
do pré-gregoriano na
Europa, como uma fes-
ta pagã que comemo-
va a fertilidade da terra
e as boas colheitas.

Já a quadrilha tem ori-
gem nos bailes france-
ses, no século XVIII, que por
por sua vez veio de uma
dança inglesa.
Essa tradição campo-
Nessa foi trazida para o
Brasil pelos portugueses.
Mas é claro que a cara da
“Festa Junina” não tem
nada de parecido com esses
esses países, por exemplo,
em que país usaríamos
roupas de camponeses (Mais
comumente chamado de
“Caipiras”) enquanto no fun-
fundo toca um sanfoneiro
com músicas de Mario Zan?

Obs. Mario Zan foi um
acordeonista italiano radica-
do no Brasil, que ficou famo-
so por suas músicas típicas
das festas juninas de São
Paulo e da Região Centro-

Sul do Brasil. A música “Festa
na Roça” é a música mais
usada em quadrilhas em
todo o país, e é uma
composição dele.
A vestimenta tradicional
para homens é uma camisa
xadrez, calça jeans e botina
(hoje em dia, o calçado é
muito variável). Era assim

que Mazzaropi
se vestia quan-
do interpretava
o personagem
Jeca Tatu, cria-
do por Monteiro
Lobato.
Mazzaropi ficou
muito conheci-
do por interpre-

tar esse caipira preguiçoso

e simplório que vive em uma
cidade do interior de São
Paulo.
Já as mulheres, antigamente,
só usavam vestidos coloridos
coloridos feitos de chita.

Hoje em dia é muito
comum ver mulheres
com os vestidos tradicio-

Tradi nais ou com camisas
xadrez e calça jeans,

o qu e está se tornou muito
popular no vestuário
feminino também
Se você gosta de
músicas juninas, veja

playlist que criada:
https://music.youtube.com/
playlist?list=PLOi2SgISJm8XI-

NI7DB4O7CAcfv1BUMwV&feature
=share
Bom, não há dúvidas
que essa festa é um
patrimônio cultural do

Brasil, algo que não deve
morrer nunca! Viva a Festa
Junina!
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https://music.youtube.com/playlist?list=PLOi2SgISJm8XI-NI7DB4O7CAcfv1BUMwV&feature=share
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Resultado do desafio da
edição anteior:
Números de letras.

Deu fome!

Pão de queijo com 3 
ingredientes
•1 caixinha de creme de leite (200 ml)
•1 copo (requeijão) de queijo ralado 
(pode misturar parmesão e muçarela 
ralada)
•1 copo (requeijão) de polvilho (usei 
polvilho doce)
• sal a gosto

Modo de preparo
• Amasse até soltar das mãos (caso 
precise um pouquinho a mais de 
polvilho, coloque aos poucos até que 
chegue ao ponto de enrolar).
•Faça bolinhas, e coloque na air fryer 
até ficar douradinho.
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Desafio aceito
Já virou tradição….
Toda aula de Língua Inglesa os alunos do 6º ano
Débora.
Os alunos decoram a lousa para receber a Teacher
Débora. Os alunos Luigi, Michael, Andrew e Bernardo
Lins disseram: “Assim que bate o sinal, a gente corre
para sala e começa a decorar a lousa”.
É uma sala muito alegre e comprometida. Nossas
aulas são leves, bem-humoradas e produtivas ao
mesmo tempo. Conseguimos atingir o melhor
equilíbrio entre diversão e responsabilidade. Sou
muito grata a todos e faço questão de registrar tudo,
comenta Teacher Débora
Confira agumas fotos.

Rir ainda é o melhor remédio
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