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Em 2019 a Escola de Aplicação da FEUSP comemora 60 anos de 

existência. Os estudantes do 4º ano do ensino fundamental conheceram e 

aprenderam sobre os principais gêneros textuais que encontramos em 

jornais: notícias e reportagens. Então produziram notícias durante as aulas 

de Língua Portuguesa e o tema não poderia ser outro: nossa querida escola!  

 

 ETAPAS: 

 Discussão coletiva sobre os assuntos que seriam abordados: história 

da escola e suas transformações; projetos; esportes; saídas de estudo; 

entrevista com professoras, professores e funcionários; limpeza da 

escola; entre outros. 

 Escrita do rascunho: os estudantes iniciaram a escrita de suas notícias 

respeitando a estrutura do gênero, não esquecendo dos elementos 

principais que devem informar o leitor da melhor forma possível.  

 Realização de entrevistas. 

 Digitação: os estudantes digitaram, em casa, os seus trabalhos e 

enviaram para o e-mail do 4 ano. 

 Revisão no LIEA: junto com as bolsistas foi realizado um trabalho de 

revisão e edição. 

 

 

Boa leitura! 

 

 

 

 



60 ANOS DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 

FEUSP 

  

A Escola de Aplicação FEUSP completou 60 anos em 2019. Todos os anos têm festas 

comemorativas temáticas como a festa junina que já se chamou Manifesta, Festa de 

Resistência e neste ano Festejando 60.Nas festas juninas tem as brincadeiras: derruba 

latas, corrida do saco, boca do palhaço, que divertem os alunos e as famílias. 

Além das festas, os alunos sempre saem em saídas de estudos como: Salesópolis, Sítio 

do Pica-Pau Amarelo, teatros, etc. A saída do ano passado foi para a nascente do Rio 

Tietê em Salesópolis. 

A Escola tem uma tradição e é reconhecida pelo seu ensino e inovação, além disso os 

alunos só conseguem entrar através de sorteios. 

Autores: Henry Alessandro e Lucas dos Reis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Fachada da Escola. 

 



LIMPEZA  NA ESCOLA  DE APLICAÇÃO 
 

Esse texto conta um pouco sobre a limpeza da escola 
 
    A   Escola  de  Aplicação  F.E.U.S.P. tem  uma  equipe  de  limpeza  que  limpa  a  escola  

todos  os  dias. Se  só  as   faxineiras  colaborarem,  a  nossa  escola   vai  virar  um  verdadeiro  

lixão! 

    Por  isso  é  preciso  ajudar  a  escola  a  ficar  limpa!  

 

    Depois  do   recreio   tudo  fica  muito  sujo.  Nós  precisamos   da  ajuda  dos  alunos  da  

E.A.  para  manter   a  escola   limpa.  Vamos  jogar  o  lixo   na   lixeira,  quando  ver  lixo  

no  chão   jogar  fora,  e  assim  vamos  ter  uma  escola   limpa   e  organizada,   do  jeitinho   

que  todos  gostam. 

    Leia a seguir a entrevista com as pessoas da limpeza: 

●    Por que você quis trabalhar aqui na EA? 

    Gisela: Porque preciso trabalhar. 

    Andressa: Porque preciso trabalhar. 

●     As crianças deixam muito lixo no chão? 

    Gisela: Sim. 

    Andressa: Muito. 

●     Há quantos anos você trabalha na EA? 

    Gisela: 1 mês. 

    Andressa: 7 meses. 

FRASES  CONTRA  LIXO  NO   CHÃO 

    "Não  pense  muito,  não  espere  muito, não ame muito, porque tudo que é muito 

decepciona, principalmente lixo." 

   "A escola é de todos,  o lixo é seu." 

   "O  mundo  não é  lixão, não  jogue  lixo  no  chão!" 

 

   Autoras:  Beatriz Ap.  G.  Judice, Maria Eduarda  P.  Perez e Rayssa Silverio 



Entrevistas na EA 

Professora, aluna e estagiárias contam como é trabalhar na EA 

 
Julia (estagiária)  

 
Tânia (aluna)   

Silvia (estagiária) 

 
Adriana (professora)  

 

Ilustração dos autores: Os entrevistados. 
 

Como é Trabalhar na EA? 

Julia  

           Faculdade de Letras  

 

É muito empolgante ! 

O trabalho principal é ajudar os 

professores. 

Eu gosto de ser professora.  

Adriana  

             Artes  

 

É divertido e difícil, requer muita 

responsabilidade e criatividade. 

Sim! Porque eu gostava de 

brincar na escola quando eu era 

criança. 

 

 

Silvia  

         Biblioteca  

É bom! 

120 alunos para emprestar livros.  

Eu gosto do trabalho através do 

PUB. 

 
Tânia  
 
           Ex. aluna  
Formou-se em 1989 e depois fez 

Faculdade de Geografia na 

USP. 

Autores: Daniel  B. Buratinne e   Diego A. Rabelo  



Entrevista com Ana Lúcia professora 

de Educação Física 
 

As alunas do 4º ano I Dora e Hannah entrevistam a professora de 

Educação Física para o jornal comemorativo de 60 anos da escola de 

aplicação. 
 

 
 

● Dora e Hannah: Há quantos anos você está na escola? 
  

Profª Ana: Eu estou na escola já faz 12 anos! 
 

● Dora e Hannah: Você já participou de alguma mudança na escola? 
 
Profª Ana: Sim, muitas mudanças. 
 

● Dora e Hannah: Você gosta do seu trabalho aqui? 
 

Profª Ana: Muito!!!❤ 

 
● Dora e Hannah: Você trocaria de profissão? 

 
Profª Ana: Não. 
 

● Dora e Hannah: Se você trocasse de profissão, o que você seria? 
 
Profª Ana: Eu seria turismóloga: é quem trabalha com turismo. 
 

● Dora e Hannah: Como você gostaria de ser tratada no novo trabalho? 
 
Profª Ana: Como eu sou, sou muito bem tratada. 
 
 

Autoras: Dora Saito e Hannah Martins 
 
 

 

 

 

 

 

 



Cards de Pokémon e Beyblades são o assunto de 

hoje em dia junto com as famosas cartas e Yu-Gi-

Oh e Fortnite. 

As crianças da EA adoram as cartas para bater e trocar. 

 

Cards e Beyblade são a moda do momento entre as crianças da EA. Existem vários 

tipos de cartas como as comuns, incomuns, raras, épicas e lendárias. 

Com a nova atualização as cartas de Fortnite ficaram mais legais e raras do que antes. 

As cartas de Pokémon já eram bem famosas, mas com a quantidade de crianças que 

gostam e curtem elas ficaram mais populares do que antes. 

As crianças da EA aproveitam os momentos livres no intervalo para trocar, apostar 

entre outros. 

 

Autores: Fernando Andreoti e Mariana Domingos  

 

                                           Imagem: Personagens Fortnite da 9° temporada. 

 

 

 

 

 



  LIXO DA EA 

As pessoas jogam bastante lixo na EA como papéis amassadas, maçãs 

podres ou mordidas, cascas de banana e etc. E por isso nós realizamos 

essa pesquisa. 

Podemos  ver  como  as  faxineiras  limpam a  EA. Elas têm  muito  trabalho porque  muitas 

pessoas  jogam  lixo no chão. 

Dicas para não ter  lixo  espalhado  pelo chão da escola : 

1  Criar campanhas de conscientização  

2  Distribuir lixeiras de coleta seletiva  pela  escola 

● AMARELO: Metais 

● Azul: Papel / Papelão 

● VERDE: Vidro 

● VERMELHO: Plástico 

3. Desenvolver ações de reciclagem 

Brinquedos com material reciclado: 

Garrafa pet, barbante e argolas são os materiais necessários para fazer brinquedos. E se você 

quiser decorá-lo utilize fitas adesivas coloridas e glitter. 

O que a professora Brenda Paes acha do lixo?  

Eu acho que os alunos jogam muito lixo no chão, não se preocupam em deixar a escola limpa 

é muito importante que todos cuidem da escola. 

O que a professora Brenda Paes sugere para não manter lixo na escola?  

Eu sugiro que todos joguem o lixo no lugar certo, ou seja, dentro da lixeira e não no chão.  

.     

Imagem: Lixeiras para coleta seletiva.        

Autora: Giovanna Pereira     



  Projetos de Oficinas na EA 

As Oficinas são oferecidas na Escola de Aplicação todos os semestres e os alunos 

podem escolher qual oficina seria mais adequada para cada um. As opções são muitas: 

brincadeiras, alimentação, idiomas, informática, esportes, etc. e elas acontecem às 

terças-feiras das 17h às 18h. 

As Oficinas são importantes para ajudar os alunos na educação e também reforçam os 

conteúdos estudados em sala. Todos participam, gostam, e aproveitam a cada 

semestre.  

As inscrições podem ser por escolha ou sorteio em caso de concorrência, e são feitas 

por volta de um mês após o retorno das aulas. 

Autores: Gustavo Bornia Ghilardi e Samuel Henrique 

 

 

Foto: Oficina Leitura com Cães 

 



AS ESFERAS DA VIDA! 
 

Crianças da EA aprendem  sobre  as  esferas  da  Terra. 
 

 

Os  alunos do 4 ano I e II aprenderam com a professora Patrícia na aula de ciências  sobre as 

esferas da Terra . A Terra e também conhecida como planeta azul. 

 

A Biosfera ou Esfera da Vida, são importantes para a Nossa Vida na Terra! Temos: 

❖  A Litosfera (Crosta Terrestre), é a Esfera das Rochas,  

❖  A Hidrosfera é Esfera da água. 70% da superfície da terra, está coberta de água  

❖  A Atmosfera (Esfera do ar) é a camada de gases que um planeta necessita para 

manter vida em seus seres. 

∙  

Esta é a Biosfera! Quando todas as esferas se juntam e formam as condições ideais para a 

vida de todos os seres vivo em nosso planeta. 

Eu gostei muito de aprender sobre as esferas da Terra e acho que é interessante as das Esferas 

da Vida. 

 

Autor: Hugo Atílio Nascimento Roder 

 

 

 
 

 



MUTIRÕES EA - CUIDADO COLETIVO 

O que fazemos nos mutirões? 

Nos mutirões nós ajudamos a escola a se revitalizar (reformar, reanimar, dar nova vida) 
com várias atividades que ocorrem em diversos espaços. Nós somos os alunos e alunas, os 
professores e professoras, a direção, os funcionários e funcionárias, as mães e os pais, ex-
alunos(as) da escola, “ex-familiares” da escola e outros voluntários. 

Lá na horta nós fazemos adubo para a composteira, separando folhas, galhos e outros 
materiais orgânicos. Na horta também a gente arruma a casa de ferramentas, limpamos os 
canteiros e a estufa. Outro trabalho é pintar os bancos fora da escola e a pintura das paredes 
e dos pilares do pátio.  

Em alguns mutirões reformamos o parquinho, nós terminamos a construção da casinha 
de pau a pique, construímos e pintamos a Geodésica de Bambu, limpamos as classes e as 
pichações de banheiros e corredores. 

Os mutirões acontecem há muito tempo, mas, ultimamente, têm ocorrido mais 
mutirões porque a escola está com falta de recursos. Não é por isso que deixaremos de cuidar 
da nossa escola, convidamos vocês a participarem dos próximos mutirões. 

Autores: João Lucas N. Gasques e João Vaz Rosa Carreiro 

 



PLÁSTICO E O MEIO AMBIENTE 

Pequenas atitudes no dia a dia podem contribuir para 

diminuir a poluição de plástico na natureza. 

  

Até 2050 haverá mais plástico nos oceanos do que peixe. O plástico é 

responsável pela morte de 100 mil animais marinhos a cada ano. Para mudar isso, 

muitos hábitos diários precisam ser mudados. 

Alguns tipos de plástico, como o das sacolas de supermercado, demoram 200 

anos para se decomporem, e outros, como os de pote de sorvete, demoram 400 anos. 

Precisamos ter educação, reciclagem e no usar várias vezes as sacolas e embalagens. 

É importante lembrar que o planeta é a nossa casa, e por isso precisamos cuidar dele.  

 

Autora: Laís de França Santos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Lixo na escola 
As consequências do lixo na escola  

 

A maioria das crianças da EA  jogam   lixo  no  chão   causando  muita  sujeira, 

pequenos  acidentes  como escorregar em cascas de bananas. A escola tem muitas 

lixeiras, mas mesmo assim os alunos continuam jogando lixo no chão. 

Para evitarmos futuros acidentes, devemos conscientizar os alunos a não jogar lixo no 

chão porque a escola tem muitas lixeiras.  

A professora Patrícia ensinou a fazer placas de identificação para não jogar lixo no 

chão, e também aprendemos a importância de reciclagem na  escola e em todo lugar.  

 

Autoras: Laura Coelho, Lívia Regina e Maria Clara Ota 

 

 
                                          Imagem: Escultura de uma baleia com lixo na boca.   

 

 

 

 

 

 

 

 



A EVOLUÇÃO DA ESCOLA 
 

A Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP (EA-FEUSP) comemora, em 

2019, 60 anos de fundação e empenho para a formação de crianças e jovens da 

comunidade uspiana e também da comunidade externa à Universidade. 

Por este motivo especial, a direção, os professores e funcionários da Escola convidam 

os alunos, ex-alunos, famílias e antigos funcionários para compartilharem experiências 

e memórias sobre a EA, zelando sempre pelos seus princípios norteadores: diálogo, 

respeito e solidariedade. 

Essas lembranças podem ser sobre ocasiões dentro da escola, saídas de estudo, 

estudos de meio, festas, mostras culturais, os projetos da EA, etc. 

Fique à vontade para fazer sua contribuição e comentário. Nosso objetivo é celebrar 

bons momentos, o convívio e o crescimento dentro de uma escola pública de referência 

para todos. 

Autora: Manuela Moza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCOLA DE APLICAÇÃO – FEUSP 

Os alunos da Escola de Aplicação da FEUSP entrevistaram os 

professores e os funcionários no mês de junho de 2019.  

Nós, Marina e Moreti, entrevistamos o professor Ronaldo e a professora Ana.  

O professor Ronaldo está na escola faz 07 anos. Perguntamos como ele gostaria que a escola 

fosse e ele respondeu que gostaria que todas as salas fossem perto uma das outras. 

Perguntamos também o que ele acha da escola e ele respondeu que a escola é positiva. 

A professora Ana está na escola faz 12 anos e acredita que a EA é muito boa, mas pode 

melhorar. Uma das coisas que ela gostaria é que as quadras fossem cobertas. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa escola? 

BIBLIOTECA 

Desde 1999 a Biblioteca da Escola 

de Aplicação funciona como ramal 

da Biblioteca da FEUSP. A Biblioteca 

conta com uma Bibliotecária e um 

Técnico em Documentação e 

Informação, além de bolsistas do 

Projeto Aprender com Cultura e 

Extensão da Pró Reitoria de Cultura e 

Extensão da Universidade.  

 

AUDITÓRIO 

O Auditório tem capacidade para receber 
confortavelmente 242 pessoas. Está equipado 
com equipamentos de áudio e vídeo e permite 
o acesso de pessoas com deficiência. No 
auditório é possível de assistir filmes, vídeos, 
etc. 

Lá também é realizado o sorteio para entrar 

no primeiro ano. 

 

 

Autoras: Marina Cirico e Maria Eduarda Moreti 



REFORMA DO PARQUINHO DA EA 
 

O parquinho da Escola de Aplicação ficou em reforma há mais ou menos um ano. 

Todos os alunos aproveitavam o espaço, mas com o início da reforma não puderam 

brincar mais lá, e tiveram que trocar o parquinho pelo CEPEUSP.  

Depois da reforma o ambiente ficou mais limpo e seguro, e os alunos ficaram contentes 

com o resultado.  

 

Autores: Enzo Lombardi e Gabriel Costa 

 

 
                                               Imagem: Escola de Aplicação da FEUSP 

 

BULLYING NA ESCOLA 

Recentemente, alguns alunos relataram problemas de bullying na Escola de Aplicação da 

FEUSP. Entrevistamos um dos alunos da escola, e ele disse: 

“No recreio eu saio pelas escadas, aí apareciam pessoas do 5º ano, e eles me chamavam 

de gordinho, o que me ofendia muito, então quando via eles saia correndo e foi assim 

que resolvi meu bullying.” - Aluno do 4º ano. 

O Bullying significa atos violentos intencionais e 

repetidos contra uma pessoa indefesa que pode causar 

danos físicos. Os alunos do 4º ano aprenderam com as 

professoras que bullying é errado e alguns alunos se 

tornaram mais conscientes. No espaço democrático e 

nas assembleias conversamos muito sobre isso e 

aprendemos a respeitar mais a outra pessoa. 

Se você presenciar alguém praticando ou sofrendo Bullying, ajude a vítima e chame uma 

professora ou adulto para ajudar. 

Autor: Rian Assis da Silva 

 



60 anos da EA 
 Em 2019 a EA completou 60 anos 

A Escola de Aplicação foi fundada em 1959, com objetivo de ensino escolar. A Escola 

de Aplicação completou 60 anos em 2019 e para comemorar a EA fez uma festa 

chamada Festejando 60. 

Tem muitos professores na Escola de Aplicação, eles ensinaram diversos alunos com 

muita dedicação e esforço. Os professores de Artes, Educação Física, Teatro e música 

usam atividades bacanas e divertidas para ensinar os alunos. 

Além das aulas também temos as oficinas, em que os alunos escolhem o que querem 

fazer e aprender, também tem o espaço do brincar em que as crianças jogam bola, 

queimada, vôlei e pega-pega. Além disso, temos biblioteca para emprestar livros e se 

quiser ler os alunos podem usar a biblioteca nos intervalos e nas aulas de biblioteca. 

 Autores:  Vinicius Machado e Cauã Groff    

 

 

 

 

 



Entrevista com os professores da EA 

Entrevista para saber o que os professores acham da nossa escola. 

Nossa entrevistada foi a professora Brenda Paes, ela trabalha na escola há 10 anos e 

sempre foi uma ótima professora. 

O que você aprendeu ao longo dos anos com os alunos? ‘’Eu aprendi a ter 

paciência,a ser uma professora  melhor  sempre pensando em  novas  formas de 

ensinar’ 

Quando você  entrou  o que você sentiu? ’’Muita alegria e vontade de aprender 

com as professoras e meus alunos’’ 

Você teve carinho  por alguma série? ’’Sim, por muitas turmas. A  cada ano  

aprendo algo diferente e isso me motiva muito’’ 

Autora: Yasmin Maciel 

 

 

                           

 

 



Câmbio do 4º e 5º ano  

Campeonato de câmbio 4º e 5ºano da 

escola de aplicação da FEUSP. 

O câmbio foi sugerido para o 4º e 5ºano para as crianças trabalharem em equipe e 

aprenderem a colocar força nos braços e pernas. Todas as equipes e os jogos foram 

feitos pela a professora Ana Lúcia de Educação Física. O câmbio foi criado em 1990 

para pessoas da 3º idade. O campeonato todo aconteceu na Escola de Aplicação da 

FEUSP na quadra de vôlei. 

Regras: 

● As regras do câmbio são iguais a do vôlei, pois se trata de vôlei adaptado; 

● Se um jogador do seu time deixar a bola cair no chão;  

● Se o rodízio não for executado corretamente;  

● O número de passes for incorreto; 

● Não for respeitada a posição de arremesso; 

● A bola arremessada não ultrapassar a rede ou sair das linhas de demarcação 

da quadra;   

Demonstrativo da posição na quadra. 

 

 



O jogo reinicia com a posse de bola pela equipe que conquistou o ponto. O campeonato 
foi dividido em 4 equipes, de 6 crianças, o jogo também foi feito para as pessoas 
fazerem mais amigos e amigas. 

Os jogadores que jogam, ou jogaram esse jogo tem uma sensação mais alegre e 
competitiva em cada partida. Quando a partida acaba todos jogadores tem que 
cumprimentar cada jogador adversário. 

Quando o campeonato acabou todos jogadores do 4º ano receberam chocolate, se os 
jogadores agredirem verbalmente ou fisicamente ficam fora do jogo ou se algum 
jogador chutar a bola o time perde ponto.O campeonato ocorreu entre Abril e Maio 
deste ano. 

  Autores (as): Arthur Souza, Giovanna Santos e Nicholas Diniz.   

 

Visita ao Sítio do Pica-Pau Amarelo 
Os alunos do 4°ano do EF I visitarão o Sítio do Pica-Pau Amarelo no dia 04/09/2019. O objetivo 

deles é conhecer melhor os personagens e aprender a Língua Portuguesa de um jeito educativo 

e divertido. 

 

Cada parte do parque é carregada por muita diversão e alegria, e eu tenho certeza que toda 

criança que já foi lá se divertiu pelo menos um pouquinho. A saída foi organizada pela 

professora Brenda Paes e outras professoras também. 

Autor: Vinícius Vieira  



FUTSAL NO 4º ANO 

Professora Ana Lúcia de Ed. Física propõe futsal nos 4°s 

anos do ensino fundamental I da EA 

A professora Ana Lúcia aproveita época de Copa do Mundo Feminino de 2019 para 

fazer atividades com os alunos. Ela pediu que os alunos fizessem pesquisas sobre a 

seleção brasileira feminina de futebol. 

⮚ VOCÊ SABIA? 

Foi assinado por Getúlio Vargas em 14 de abril de 1941, o decreto lei nº 3.199 

afirmando que “As mulheres não são permitidas a prática de qualquer desporto”. 

A Copa Feminina de futebol de 2019 foi na França e teve um total de 52 partidas e a 

seleção dos Estados Unidos foi a grande campeã. 

O Brasil anunciou a volta de Marta, a nossa camisa dez! 

Autores: Christopher Borges, Guilherme Alves e Matheus Batista 

 

 



As Oficinas no Ensino Fundamental I do EA 

Atividades diferenciadas e divertidas. Ensinam origami, jogos de 

mesa, jogos em grupo e individuais. 

As Oficinas no Ensino Fundamental I (EFI) da Escola de Aplicação da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo (EAFEUSP) são atividades como diferenciadas fora do 

currículo das matérias. As atividades são divertidas e ensinam outras coisas como origami, 

jogos de mesa, jogos em grupo e individuais,etc. 

As oficinas são apresentadas pelos professores, pais de alunos e voluntários. Dura 1 

hora por semana e cada aluno pode escolher a oficina que mais lhe interessar. Quando alguma 

oficina fica cheia e faltam vagas, é feito um sorteio para escolher os alunos que ficarão na 

vaga, aqueles que não conseguiram a vaga escolhem outras oficinas com vagas.  Os alunos 

do EFI  são misturados e os alunos do primeiro ano ao quinto ano fazem juntos as oficinas.                                                                                                                   

A professora Brenda Paes é a coordenadora  das oficinas  e foi entrevistada para esta 

reportagem, confira a entrevista: 

Dariam: Como surgiram as oficinas? 

Brenda: As oficinas começaram em 2011 depois de discussões entre as professoras e 

professores sobre o desejo deles de proporcionar atividades diferentes para os alunos. 

Eu participei de várias oficinas como “jogos offline” e gostei muito porque eram 

divertidas e legais. 

 

Autor: Dariam Gabriel Millio Cervantes 

  



Funcionários da EA opinam sobre o 

Passado e Presente da Escola. 

Entrevista com as funcionárias Sra. Ângela, Sra. Jô e Profa. Bolsista 

Daniele (4º ano EFI) 

 

Foram entrevistadas as funcionárias Sra. Ângela (Inspetora da EA), Sra. Jô 

(Funcionária da Biblioteca EA) e Daniele (Profa. Bolsista do 4º ano). 

Ao serem questionadas sobre a EA de antigamente comparada com os dias atuais, elas 

tiveram opiniões parecidas: 

A Sra. Ângela afirmou que a Escola não mudou muito, exceto a pintura dos ambientes; 

A Sra. Jô que iniciou seu trabalho na EA em 2006, disse que a Biblioteca não tinha 

almofadas e gibis na entrada e que prefere a EA de hoje; 

A professora bolsista Daniele concorda com a Sra. Ângela, e diz que a EA não mudou 

muito, exceto a pintura. Perguntamos para qual série ela dava aula e ela disse que 

desde 2018, quando entrou na EA, sempre deu aula para o 4º ano EFI com a Profa 

Brenda. 

 

Autores: Guilherme Santana, Nycollas Vasquez e Ricardo Augusto Gomes  

 

  

 



ENTREVISTAS COM PROFESSORES E 

FUNCIONÁRIOS 

Por que os professores e funcionários gostam da Escola de Aplicação? 

    A aluna Isabela entrevista algumas professoras e funcionários da escola. 

               ENTREVISTA : 

● O que você gosta na Escola de Aplicação? 

    Natália: Eu gosto que as pessoas querem construir uma ótima escola para todos. 

    Priscila: Eu gosto da alegria da escola. 

    Jô: A biblioteca. 

    Luana: Da biblioteca. 

● Quando você começou a trabalhar na Escola de Aplicação? 

    Natália : Eu comecei em maio de 2011 . 

    Priscila: Em 2011. 

    Jô: Em 26 de maio de 2006.  

    Luana: Em 2003. 

● Você gosta  de dar aula? / Você gosta de trabalhar na biblioteca? 

    Natália: Adoro !  

    Priscila: Gosto muito! 

    Jô: Adoro! 

    Luana:  Eu amo! 

● Por quê ?  

    Natália: Porque é divertido e eu me sinto importante para as crianças. 

   Priscila: Porque as crianças são surpreendentes. 

   Jô: Porque eu gosto de atender os alunos. 

   Luana: Porque eu tenho contato com os alunos e com os livros. 

Obrigada a todas vocês! 
 

 

                   Autora:  Isabela Ap. G. Judice      

 



 

ESPORTES NA EA 

Alunos aprendem sobre vários esportes 

na EA 

Os alunos da Escola de Aplicação aprendem sobre vários esportes na escola, como 

vôlei, futebol, ginástica, capoeira e basquete. 

Os alunos são ensinados pelos professores Ronaldo dos Reis - que trabalha há 9 anos 

na EA com capoeira  - Ana Lucia - que trabalha há 12 anos na EA - e Milena Bushatsky 

- que trabalha há 6 anos na EA - e que são muito queridos pelos alunos.  

Dessa forma, a presença do esporte na EA é importante tanto pela parte do ensino 

como pela socialização dos alunos, e deve continuar pelos próximos anos. 

 Autoras:  Isabelli de Oliveira Depieri e Jamilly Cristina Moizes da Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUNOS DA EA ENTREVISTAM PROFESSORES 

SOBRE ESPORTES 

Professores de educação física são entrevistados 

PROFESSORES (AS) PESQUISADOS: Ana, Milena e Ronaldo. 

 

QUANTOS ANOS VOCÊ TEM ? E NA ESCOLA ?    

ANA: 50 anos , 12 na escola 

MILENA: 35 anos , 6 na escola 

RONALDO:41 anos, 9 na escola 

 

EM QUE ANO VOCÊ  ENTROU NA ESCOLA ? 

ANA: 2007 

MILENA: 2013 

RONALDO:2010 

 

QUAL É O ESPORTE QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE DAR AULA?  

ANA: GINÁSTICA 

MILENA: DANÇA 

RONALDO: DANÇA 

 

POR QUÊ ? 

ANA: Porque é completa e desafia o aluno. 

MILENA: Porque gosto de dançar e conhecer melhor os alunos. 

RONALDO: Se diverte e deixa os alunos a vontade. 

 

Autores (as): Larissa Viana e Julia Ferrari 



COMO ERA A BIBLIOTECA ANTIGAMENTE? 

Dois alunos entrevistaram alguns funcionários da biblioteca da Escola 

de Aplicação da USP. 

Entrevistados:  Luana (bibliotecária) e Marcelo (bolsista do projeto da biblioteca) 
Repórter: O que aconteceu com a biblioteca ao passar dos anos? 
Luana: Aconteceu que ela era uma sala de leitura e ao passar dos anos se tornou uma 
biblioteca. 

Repórter: Por que mudou de lugar a biblioteca? 

Luana: Ela mudou de lugar porque o espaço que ela ficava era pequeno e não podia andar 
muito pelas estantes. 

Repórter: Como acontece as contações de histórias? 

Marcelo: Acontece que as contações de histórias são direcionadas, preparadas, respeitando 
a faixa etária dos alunos, com o objetivo de incentivar a leitura e fazer com que os alunos 
aprendam a utilizar a biblioteca corretamente. 

Repórter: Quantos livros têm na biblioteca? 

Luana: No acervo infantil têm aproximadamente 7.000 livros, e no acervo geral têm 
aproximadamente 23.000 livros. 

Repórter: Onde era a biblioteca antigamente? 

Luana: A biblioteca antigamente ficava no salão nobre que hoje em dia é o nosso salão de 
educação física. 

Repórter: Como funciona a biblioteca? 

Marcelo: Se você não devolver o livro no prazo previsto você ficará impedido de fazer outro 
empréstimo. É assim que funciona a biblioteca. 

 

 

 

 

   

 

Foto: Antiga Biblioteca                                                                Foto: Nova Biblioteca  

Autores: Isabela Motta e Vinícius Segobia 



AS TRANSFORMAÇÕES DA EA FEUSP 

 

A Escola de Aplicação teve origem na criação de uma classe experimental do 1º 

ano primário. A partir dessa classe foi constituída, em agosto de 1958, a Escola 

experimental. Antes a escola se chamava Escola de Demonstração e a partir de 1973 

passou a se chamar Escola de Aplicação da Faculdade de Educação FEUSP. 

A escola construiu um novo prédio na década de 1990 para receber os novos 

alunos do curso de 2° grau e antes não tinha esse curso. A Escola é muito boa, os 

professores são ótimos e o ensino também é perfeito. 

 É muito legal estudar aqui porque em outras escolas não têm oficinas, estudo 

do meio e professores bolsistas.  

Autora:  Letícia de Oliveira Dos Santos 

 

 
                                   Foto: Uma das primeiras construções da EA-FEUSP  

 

 

 



O CARNAVAL DA EA 

O carnaval da EA foi no dia 05 de março 2019. 

 

Foi um dia alegre, teve muitas cores, foi muito festivo e chuvoso. Fizemos um 

estandarte, foi musical e todos as turmas foram andando festejando pela USP. 

Participaram os professores, os estagiários, os bolsistas e os alunos. 

Começou na Escola de Aplicação e fomos pelas ruas da USP. 

Cada turma fez o seu estandarte. Usamos dois bambus um de 2.00 metros e o outro 

de 2.30 metros e fizemos os desenhos dos símbolos de cada estandarte. O bambu 

ficou parecendo uma cruz. 

O estandarte da nossa turma, 4º ano II, foi o Diamante Negro. 

Tiveram outros estandartes bem legais. 

Nos divertimos muito neste dia! 

Autores: Livia Diniz e Marianna Martins 

      

                                          Foto do Facebook da Escola de Aplicação  

 

  



Como são os banheiros da Escola de Aplicação? 
 

Os banheiros da Escola de Aplicação estão sujos em alguns momentos por causa de 

alguns alunos que não ligam para a escola.  

Alguns alunos não dão descarga e os banheiros ficam com urina no chão. Às vezes, 

algumas aranhas aparecem lá.                                 

Mesmo a escola limpando, os alunos continuam sujando e prejudicando a escola. 

Por isso, as professoras sempre conversam sobre boas atitudes para evitar esses 

problemas. Elas falam sobre a importância de cuidar da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lucas Bornia Machado 

 

ALUNO DA EA CRIA HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

Um aluno do 4°ano da Escola de Aplicação adora quadrinhos, por isso decidiu fazer 

muitos. A professora Brenda de Língua Portuguesa sabendo disso, dá muitas folhas 

para o nosso artista! 

 

 

 

 

 

 Autor: Kauã de Oliveira Machado 



Entrevista com funcionário da Escola de 

Aplicação da FEUSP 

 

Nome: Waldegiso Galvão de Albuquerque  
Função: Auxiliar Gráfico 
 

● Em ano você entrou na Escola da Aplicação da Faculdade de 
Educação da USP ? 

Em 2013. 
 

● Quantos anos você trabalha na EA ? 
Trabalho há 06 anos. 
 

● Quais salas da EA você já trabalhou ? 
Antes dessa atual, já trabalhei numa sala que era junto com a Secretaria da EA. 
 

● Quantas pessoas você conheceu na EA nos últimos anos na EA ? 
Conheço mais de cem pessoas dentro da EA.  

 

Autor: Luís Arthur de Sousa Galvão 

 

                                                             BLOCO C 
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O vôlei 

 O vôlei na Escola de Aplicação 

O vôlei na Escola de Aplicação com o 4º ano é com a professora Ana Lúcia.  Ela ensinou 

Câmbio para os alunos. Ella ensinou que quando se faz ponto, o time que fez o ponto 

faz um saque atrás da linha que tiver no campo de vôlei onde estiver jogando.Teve 

também, campeonato de vôlei com a professora Ana. 

Entrevistei três pessoas: a professora Ana, minha professora de educação física, a 

professora Brenda, minha professora de português e a minha tia Lyamara que joga 

vôlei na quadra de verdade na frente de um público. 

Entrevistada: Professora Ana 

● O que vocé acha do vôlei? Ela respondeu que o vôlei é rico e que as pessoas 

jogam em vários lugares diferentes. 

● O que você acha importante no vôlei? Ela respondeu que é difundido no 

Brasil. 

● Por que você acha que tem briga no vôlei? Ela falou que é a falta de 

respeito e tem muita competição. 

●  Na sua opinião você acha melhor vôlei na quadra ou na praia? Ela falou 

que acha os dois legais porque podem ter muitos jeitos de jogar.  

Entrevistada: Professora Brenda 

● O que vocé acha do vôlei? Ela respondeu que acha um esporte muito 

divertido e gosta muito de assistir. 

● O que você acha importante no vôlei? Ela respondeu que o espírito 

coletivo, a cooperação entre os jogadores, a ajuda na coordenação e o trabalho 

em equipe. 

● Por que você acha que tem briga no vôlei? Ela respondeu porque as 

crianças são muito competitivas e não sabem perder. 

● Na sua opinião você acha melhor vôlei na quadra ou na praia? Ela 

respondeu na quadra. 



Entrevistada: Tia Lyamara 

● O que vocé acha do vôlei? Ela respondeu que acha que é um esporte bom 

para exercitar e encontrar os amigos e amigas. 

● O que você acha importante no vôlei? Ela respondeu que acha importante 

competir e jogar em conjunto. 

● Por que você acha que tem briga no vôlei? Ela respondeu porque as 

pessoas não sabem competir e respeitar os outros. 

● Na sua opinião você acha melhor vôlei na quadra ou na praia? Ela 

respondeu que prefere o vôlei de quadra.   

Autora: Maíra Abdounur 

 

 

 Foto: Seleção brasileira feminina vence Camarões na estreia do pré-olímpico (ago/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uma quadra para todos 

 
Nós somos os alunos Julia, Larissa e Pedro do 4º ano II do Ensino Fundamental I da 

EAFEUSP e decidimos entrevistar o professor Vanderlei para saber a história da quadra 

da nossa escola.  

Entrevistado: VANDERLEI PINHEIROS BISPO  

Professor de História. Ele tem 50 anos de idade e dá aulas há 22 anos na escola. 

1) Por que você quis construir a quadra da EAFEUSP?  

Era uma necessidade da escola porque eles não tinham um espaço de 

atividades físicas. 

 

2) Quando você construiu a quadra da EAFEUSP e por que?  

A quadra foi inaugurada em 2001 e a construção foi em 2000, e foi 

construída para todos os alunos da Escola de Aplicação. 

 

3) De onde você tirou a ideia de construir a quadra da EAFEUSP?  

Já era uma necessidade para todos.  

 

4) Qual foi a sensação de construir a quadra da EAFEUSP? 

Foi satisfação poder construir a quadra dos alunos.  

 

5) E quem pagou a construção? A reitoria. 

 

      Autores: Julia Helena Barone, Larissa Silva e Pedro Pacca.  

 

 



Como as faxineiras da Escola de 

Aplicação trabalham? 

Alunos não respeitam o trabalho das faxineiras da escola 

 1° Entrevista: Dia 28 de junho de 2019                                 

 ENTREVISTADA: Gisela, 33 anos. 

● Quanto tempo demora pra limpar todas as carteiras das salas? 

Uma hora. 

●  Você fica com raiva, ou você fica normal quando nós crianças riscamos nas 

carteiras e você que tem que limpar? 

Nós ficamos bem chateadas. 

●  Vocês demoram quantas horas para limpar uma sala em geral? 

Uma hora também. 

● O que mais dá trabalho pra limpar?  

Os banheiros são muito sujos. 

● Você gosta do seu trabalho? 

 Sim né! 

● Quanto tempo demora pra limpar um banheiro? 

 O dia inteiro. 

●  Quanto você recebe fazendo tudo isso?  

Um salário mínimo.  

● Se você pudesse escolher uma profissão que não seja faxineira qual você 

escolheria? 

Copeira. 

 

●  Por quê? 

Porque é o que eu gosto de fazer.  

● Agora se você pudesse escolher o preço que você vai receber qual você 

escolheria pela sua profissão? 

1600 reais. 

●  Por quê?  

Ah... porque sim. 



 

 2° Entrevista: Dia 28 de junho de 2019                                 

 ENTREVISTADA: Andressa, 28 anos. 

● Quanto tempo demora pra limpar todas as carteiras das salas? 

Todas as carteiras das salas, quatro horas. 

●  Você fica com raiva, ou você fica normal quando nós crianças riscamos nas 

carteiras e você que tem que limpar? 

Sim, a gente fica muito chateada. 

●  Vocês demoram quantas horas para limpar uma sala em geral? 

Trinta minutos. 

● O que mais dá trabalho pra limpar?  

O banheiro. 

● Você gosta do seu trabalho? 

 Gosto, é onde eu tiro meu sustento. 

● Quanto tempo demora pra limpar um banheiro? 

 Trinta minutos. 

●  Quanto você recebe fazendo tudo isso?  

1000 reais.  

● Se você pudesse escolher uma profissão que não seja faxineira qual você 

escolheria? 

Empresária. 

●  Por quê? 

Porque eu seria dona da empresa e iria mandar em tudo.  

● Agora se você pudesse escolher o preço que você vai receber qual você 

escolheria pela sua profissão? 

2500 reais. 

●  Por quê?  

Porque é um valor que a gente faz. 

Todas as profissões precisam que ser valorizadas, principalmente essa. Sem ela não iríamos 

ter o privilégio de estudar em um lugar limpo, organizado e agradável. Não despreze a 

profissão delas, porque são elas que limpam a escola.                    

                                                                                      

            Autora: Sara Kaillany       

 



Futebol Feminino 

Por que alguns meninos têm preconceito de meninas jogarem futebol? 

Muitas vezes os meninos acham que as meninas não podem jogar futebol. As meninas no 

começo não jogavam futebol, mas agora a maioria gosta de futebol. No dia 13 de junho o 5º 

ano , 4º ano e  o 3º ano assistiram  o futebol feminino Brasil contra Austrália. No dia 27 de 

junho teve o futebol no 4º ano II,  com a professora Ana.  

ENTREVISTADA: Professora Ana Lúcia de Educação Física 

● O que você acha sobre as meninas jogarem futebol? 

Lindo muito lindo e elas também têm direito de jogar. 

● Você acha que é certo só os meninos jogarem futebol? 

Não desrespeitar, também tem que ter respeito para as meninas poderem jogar. 

● Você acha que é certo as meninas daqui do Brasil jogar contra profissional 

de outros país?  

Sim porque elas vão ser valorizadas para aprender mais. 

ENTREVISTADA: Professora Brenda do 4° ano 

● O que você acha sobre as meninas jogarem futeboL? 

Eu acho maravilhoso e que as meninas devem jogar sempre. 

● Você acha que é certo só os meninos jogarem futebol? 

Não.De jeito nenhum. 

● Você acha que é certo as meninas daqui do Brasil jogar contra profissional 

de outros país? 

Sim, assim as meninas e mulheres serão mais reconhecidas e valorizadas. 

Autora: Yasmin Leite 



Campanha de conscientização na 

EA 

A professora Brenda do 4º ano chamou a atenção dos alunos para os 

problemas de produção do lixo e sobre o desmatamento.  

Ela recomendou que os alunos não jogassem lixo na rua, porque assim 

podemos ferir os animais inocentes. Além disso, é importante tomar 

cuidado na hora de dirigir. 

Algumas ações para ajudarmos são salvar os animais em risco e proteger 

as árvores, porque elas são responsáveis pela nossa respiração.  

É importante que todo mundo faça a sua parte!      

Autor: Gustavo Henrique de Sousa 

  

 

 

 

 



                 4º  EF I                                                4º EF II 

Beatriz Aparecida Gomes Judice 

Cauã de Paulo Groff 

Daniel Batista Buratinne 

Diego Antonio Rabelo da Silva 

Dora Sabino Saito 

Enzo Cavalcante Lombardi 

Fernando Andreoti Rorato 

Gabriel dos Anjos Costa 

Giovanna Pereira de Souza 

Gustavo Bornia Ghilardi 

Hannah de Lima Martins 

Henry Alessandro Martins 

Hugo Atílio Nascimento Roder 

João Lucas Naliati Gasques 

João Vaz Rosa Carreiro 

Laís de França Santos 

Laura Albuquerque Coelho 

Livia Regina Silva Bertolotti 

Lucas dos Reis do Nascimento 

Manuela Moza Lima 

Maria Clara Silvani Ota 

Maria Eduarda Hoffmann Moreti 

Maria Eduarda Pontes Perez 

Mariana Domingos Ferreira 

Marina Vani Cirico 

Rayssa Sousa Silverio 

Rian Assis da Silva 

Samuel Henrique de Oliveira 

Vinicius Machado Macedo 

Yasmin Maciel de Almeida 

  

 

Arthur Torres Furlaneto Souza 

Christopher Borges dos Reis 

Dariam Gabriel Millio Cervantes 

Giovanna Teixeira Santos 

Guilherme Alves de Lima 

Guilherme Santana de Souza 

Gustavo Henrique de Sousa 

Isabela Motta 

Isabella Aparecida Gomes Judice 

Isabelli de Oliveira Depieri 

Jamilly Cristina Moizes da Silva 

Kauã de Oliveira Machado 

Julia Ferrari Vazquez 

Júlia Helena Gomes Barone 

Larissa Barros Viana 

Larissa Silva Lima 

Letícia de Oliveira dos Santos 

Livia Graziano Euclydes Domingues Diniz 

Lucas Bornia Machado 

Luis Arthur de Sousa Galvão 

Maíra Apostólico Ghantous Abdounur 

Marianna de Lima Martins 

Matheus Baptista de Lima 

Nicholas Vieira Diniz 

Nycollas Vasquez 

Pedro Fernandes Miguel Pacca 

Ricardo Augusto Gomes da Silva 

Sara Kaillany de Almeida Sanches 

Vinicius Segobia de Araujo 

Vinícius Vieira Preto 

Yasmin Miranda Batista Leite 

 

 

Professora de Língua Portuguesa: Brenda Paes Moreira Gonçalves 

Bolsistas do Projeto Clube de Leitura e de Escrita: Daniele Isidoro e Quézia 

Gama 


