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Escola e alunos são destaque em concursos
O projeto de meio ambiente das turmas do 6º ao 9º ano recebeu o Prêmio Sesi
Nossa escola sempre
nos orgulha e em 2008 também
foi assim. A aluna Laura Pires
da Mata Costa, do 9º ano,
conquistou o primeiro lugar no
37º Concurso Internacional de
Redação de Cartas - Etapa
Regional, promovido pelos
Correios. Laurinha também
chegou às semifinais do
concurso de geografia da
Revista National Geographic
Brasil. Já a Carolina Beghelli,
também do 9º ano, participou

desse mesmo torneio e ficou
entre os 169 finalistas dos 280
mil concorrentes de todo o
País.
Outro motivo de honra
é que o SESI premiou a Casa
Escola como Destaque Social
pelo projeto "Preservar,
Plantar e Então Colher”, onde
mostrou as várias ações
ecológicas desenvolvidas aqui.
Estudar e fazer parte da
família Casa Escola é ou não é
motivo de orgulho?

Laura faturou o co
ncurso
de cartas dos Co
rreios

E para fechar o ano...
Em dezembro, o
resultado do Concurso
Literário Luís Carlos
Guimarães poderá
consagrar mais uma
colega nossa. Luísa
Amanda de Macêdo Lima,

Em tempo

IECEblog

do 9º ano, incentivada
pelo poeta e professor de
história Carlos Magno,
inscreveu suas poesias e
é uma forte concorrente.
O concurso está na 8ª
edição e é promovido

O IECEblog ferveu em
2008 e promete muitas
notícias para o próximo ano. A
ferramenta de comunicação
trouxe a repercussão dos
eventos, as novidades e as
reflexões sobre temas
diversos relacionados ao

pela Fundação José
Augusto, que além de
premiar os três primeiros
colocados, publicará um
livro com as poesias dos
15 melhores autores.
Estamos na torcida!

cotidiano escolar. Tudo isso
sob a ótica dos alunos do
Grupo de Responsabilidade de
Apresentação (GRA), responsáveis pela atualização do
blog, com a colaboração de
Priscila e Mogui.
Acessem através do

O ano de 2008 pode ser considerado um ano especial. Está
caracterizado pela sedimentação de
uma longa trajetória - 25 anos a
serviço da comunidade não é pouca
coisa. Na procura pelo aperfeiçoamento, mostrou à sociedade que é
possível “preparar” bem os seus
alunos, sem se restringir aos velhos e
estagnados moldes. Nadar contra a
corrente da cultura exige muito fôlego
e preparação.
Dentro desta visão questionadora e transformadora, o desafio
para o ano de 2009 será rever mais a
fundo o currículo - fazer um trabalho

nosso site www.iece.com.br
ou pelo endereço www.
ieceblog.blogspot.com e deixem comentários, sugestões,
críticas e informações. Essa é
uma forma de incentivar e valorizar o trabalho dessa
turma.

que exija mais pesquisa, vivências,
trocas, leitura e escrita, de forma
sistemática, sem perder a flexibilidade, a ludicidade e a afetividade
tão características do nosso fazer
diário.
Portanto, nessa visão de
continuidade e aprofundamento,
desejo aos alunos, pais e funcionários
do IECE, um ano de 2009 repleto de
desafios que nos instiguem a refletir,
a fim de que possamos crescer e nos
tornarmos pessoas cada vez
melhores.
Um abraço fraterno,
Priscila

Ecobag
O NUMA - Núcleo do Meio
Ambiente - quer instituir a Ecobag
como acessório para os pais da
escola usarem na hora das
compras. A idéia surgiu depois
que o professor de ciências, Jorge
Raminielli, apresentou um vídeo
sobre o quanto a sacola plástica é

prejudicial ao meio ambiente. “A
partir desse alerta, criamos um
modelo de sacola resistente, feita
de nylon, que poderá ser reutilizada várias vezes. Nós queremos que cada um faça a sua parte
para ajudar a eliminar o
desperdício de sacos plásticos do

nosso planeta”, explica a aluna do
9º ano Gabriela Mameri.
As ecobags serão vendidas
em breve na escola por um preço
simbólico. O dinheiro arrecadado
será revertido para o NUMA que
planeja adquirir lixeiras de
separação do lixo reciclável.

?

O que é o NUMA

O Núcleo do Meio Ambiente está em atividade
há dois anos e colhe os frutos de uma iniciativa que
convida os alunos para olhar ao redor, despertando a
visão socioambiental em cada um. O grupo de 13
alunos do 5º ao 9º tem a missão de fiscalizar o dia-adia da escola e também orientar estudantes e
professores para os cuidados com o meio ambiente.

Sorrir

e fazer um mundo melhor

Sorridentes. É assim que
a Casa Escola quer ver as
crianças da nossa cidade. Com o
Projeto Sorridente, coordenado
pela dentista Renata Monteiro
Soares, a escola já orienta os
seus alunos sobre os cuidados
com a higiene bucal. A partir do
próximo ano, esse trabalho será
ampliado para beneficiar crianças e adolescentes de comunidades carentes.
Os alunos do 5º ao 9º
anos do projeto Odontoteens,
braço do projeto Sorridente

direcionado para adolescentes,
serão os agentes multiplicadores.
“Eles irão repassar todo o conhecimento que adquiriram para,
além de reforçar o aprendizado,
praticar a solidariedade”, diz
Renata.
Antes de colocar o projeto
extraclasse em prática, uma ação
experimental foi realizada recentemente na Creche Lar Bom
Jesus, na Vila de Ponta Negra, com
a presença da diretora Ana Priscila
Griner e da mãe da aluna Jéssica
do 7º ano, Nadir Gomes Leubin. O

Calendário
Período de matrículas e Colônia de
Férias:

As crianças da Creche Lar Bom Jesus
aprovaram a iniciativa

estímulo ao hábito da escovação,
do uso do fio dental e a forma
correta de escovar os dentes
foram temas trabalhados durante
a visita, que também contou com
apresentação de fantoches, vídeo
e aplicação gratuita de flúor.

Visite o site da Casa Escola.
Além de tudo sobre o que acontece aqui,
você vai saber mais sobre assuntos da área
de educação e outros temas em geral.
Visite nossa página: www.iece.com.br

- 08/12 (2ª-feira) a 19/12 (6ª feira)

Expediente

Início do ano letivo de 2009:
- 06/02/09 (6ª feira) - 10h - reunião com
pais dos grupos II e III;
- 09/02/09 (2ª feira) - início das aulas
para os grupos II e III em cada turno;
- 09/02/09 (2ª feira) - início das aulas do
6º ao 9º ano;
- 11/02/09 (4ª feira) - início das aulas do
grupo IV ao 5º ano.
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