Marina Tagarela
Escola : Colegio Passionista São Paulo da Cruz / 5º ano

novembro de 2020

FAKE NEWS
Você sabe o que é FAKE NEWS ??? Sabe o que pode acontecer se você espalhar
uma noticia falsa por ai ??? É importante saber as noticias atuais, mas é bom ficar
longe de noticias falsas !!! Veja mais na ( Pagina 2 )
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TRAGÉDIA

Imagem que entristece o Brasil

Pantanal em
Chamas !!!

Visualizando esta imagem, nos sentimos tristes,
angustiados. Mas porque isto esta acontecendo ?
Li, muito a respeito das
queimadas, que estão
acontecendo, e descobri
que não são causas
naturais!
Muitos fazendeiros da
região, fazem a queima da
vegetação para que seus
pastos quem mais
amplos; eles também
queimam as raízes das
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árvores para a retirada do
mel, e até mesmo
queimam ferramentas
agrícolas. Tudo isso
contribuiu para que as
chamas se espalhassem
muito mais rápido.

orgânica no solo , eles
dizem que parece um
sanduiche: uma camada
de terra, outra de
vegetação, outra de
terra...e por aí vai. Esse
solo orgânico ao longo dos
anos se torna altamente
in amável. Quando as
queimadas chegam a este
solo ca muito mais difícil
de apaga- las, isso
também esta di cultando
o trabalho dos bombeiros e
analistas ambientais.

Bombeiros explicam que a
região por ter períodos de
secas e cheias, criam
camadas de matéria
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MUNDO

tudo sobre FAKE NEWS...

FAKE NEWS E SEUS
PROBLEMAS !!!

Você já foi enganado ou levado por uma noticia
falsa...
As noticias falsas são as
noticias que mais circulam
pelo mundo, você já leu
uma noticia falsa e
acreditou no boato ???
Muitas pessoas leêm
noticias e espalham por ai,
sem saber se é verdade ou
mentira, espalham
também noticias antigas,
acreditando ser atuais,
pois não observam a data

da noticia e acabam
enviando para familiares e
amigos, isso pode causar
muitas confusões. Mas
algumas gostam de
causar problemas, por isso
fazem sites falsos e
publicam noticias falsas
" FAKE NEWS".
É importante veri car a
data, ano, mês, para não
acontecer como falei, para

não enviar noticias
antigas !!! E veri car o site,
é ainda mais importante,
para saber a veracidade .
Na maioria
são sites de compras que
são falsos, as pessoas
compram e nunca
recebem o produto, e seu
dinheiro, nunca mais volta !
Mais isso não é FAKE
NEWS, são golpes
nanceiros, e hoje em dia
acontece bastante,
principalmente durante
esta Quarentena que a
maioria das pessoas
zeram e fazem compras
online ! . Então vamos :
TODOS CONTRA FAKE
NEWS... !!!!
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Reportagem

Legenda

Dúvidas sobre
eleições 2020 ?

Prefeitos e Vereadores, sabemos que são cargos
políticos, mas quais são suas funções ?
Neste ultimo domingo, dia
15 de novembro fomos as
urnas, para escolher
representantes de nossa
cidade. Prefeitos e
Vereadores. Muitas
pessoas votam mas na
verdade não sabem
exatamente a função de
cada um deles.
PREFEITO, ele é tem
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a função de administrar
seu município. Ele precisa
manter as ruas, praças e
parques limpos, se
preocupar com a
educação, saúde e muito
mais. E o que faz com que
ele consiga administrar
tudo isso é o dinheiro dos
impostos que pagamos
como IPTU,

IPVA e outros.
VEREADOR, ele é como se
fosse o porta voz da
população, repassa tudo
para o prefeito, além de
elaborar as leis, também
scalizam as ações dos
prefeitos e de outros
funcionários públicos.
A duração dos mandatos
são de 4 anos, por isso
sempre voltamos para as
urnas.
Política é bem complicada,
mas já estou entendendo
um pouco !
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ESCRITOR

Felipe Sali o grande escritor e youtuber...

Felipe Sali o
incrível escritor !!!
Felipe Sali é um ótimo
escritor, trabalha no Jornal
Joca , é youtuber, e é
muito conhecido pela sua
dancinha, que faz durante
suas lives no Jornal Joca.
Um de seus livros que li
nestes ultimo meses foi :"
MAIS LEVE QUE O AR", um
livro que fala sobre uma
jovem chamada

Melissa, que vive num
Reino e se apaixona pelo
Jovem Pablo, que é
obcecado por invertar uma
máquina voadora.....

não li mas tenho uma
grande curiosidade e
vontade, pois parece ser
um livro cheio de mistérios
e surpresas.
Eu, Marina tive o grande
prazer de poder participar
de uma Live do Jornal
Joca com Felipe, isso pra
mim foi uma grande honra.
E me despertou uma
vontade maior em ser
JORNALISTA (meu grande
sonho).

Um livro cheio de magia,
mistérios, romances e
muito mais .
Quero muito ler também o
livro NÃO ME OLHE ASSIM,
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ENTREVISTA COM EDUCADORA
as novas ferramentas,
então não precisei realizar
nenhum curso fora.
Pergunta 3: Educadora
Andressa, você leciona
aulas tanto para a rede
pública, como na rede
privada? Qual é a maior
di culdade que você
encontra na Rede Pública

Marina Ianeri e Professora Andressa Torrecillas de Faria Rana

Conversando com
Andressa !!!!
ENTREVISTA REALIZADA COM EDUCADORA ANDRESSA
TORRECILLAS SOBRE AULAS ONLINES !!!
Andressa Torrecillas De Faria Rana nos contou um
pouco de suas experiências nas aulas online !!!
Vamos ver suas resposta ???
( Na pagina 6 tem mais perguntas e respostas )
Pergunta 1: Educadora
Andressa, você teve muita
di culdade para aplicar as
aulas online?
Resposta: No início tive um
pouco de di culdade com
a rotina, muita vergonha
para gravar vídeos e
postar, mas como já tinha
bastante contato com
algumas ferramentas da
internet, logo me adaptei.
Depois que o Colégio
adquiriu a
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a plataforma (teams)
cou muito melhor e
pudemos voltar a rotina de
aulas. Confesso que sinto
muita falta das aulas
presenciais.
Pergunta 2: A educadora
precisou fazer algum curso
para aprender a usar o
aplicativo?
Resposta: O Colégio
Passionista deu todo o
suporte, ensinando passo a
passo como utilizar

Resposta: Na verdade
leciono em duas escolas
privadas, mas tenho
colegas que lecionam em
escolas públicas, sei que a
realidade é totalmente
diferente da nossa. As
crianças de escola pública
têm muita di culdade de
acesso a internet, e os
professores não têm
acesso a plataformas de
ensino.
Pergunta 4: Na rede
privada isso também
acontece? Resposta:
Não, nós praticamente
voltamos à rotina escolar
normal, temos todas as
aulas e conseguimos, claro
que de forma adaptada,
contemplar todos os
conteúdos determinados
para a série.
Veja a continuação na
pagina seguinte...
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ENTREVISTA COM EDUCADORA
que foram muito parceiros.

O que penso sobre:

Andressa Torrecillas De Faria Rana

Continuando a
entrevista...
ENTREVISTA REALIZADA COM EDUCADORA ANDRESSA
TORRECILLAS SOBRE AS AULAS ONLINES !!!
Continuando...

Pergunta 5: Muitas
pessoas estão dizendo
que o ano letivo de 2020
foi perdido. Você sendo
Educadora como
descreveria este ano?
Resposta: Não foi um ano
fácil, no início pensei que
seria uma coisa
passageira e que logo se
resolveria, mas
infelizmente isso não
aconteceu. Tive que me
adaptar, buscar novas

tecnologias e ferramentas
para atingir meus objetivos
de forma online. Mas tenho
certeza que eu e meus
alunos aprendemos muito
juntos, e não falo somente
sobre conteúdos,
crescemos muito como
pessoas, valorizando
ainda mais a prática de
coisas simples, como
empatia e solidariedade.
Só tenho a agradecer ao
colégio por todo o suporte
e aos meus alunos

Eu, como aluna do Colégio
Passionista, realmente só
tenho que agradecer, pois o
aplicativo que usamos é
bem completo e sempre
que precisamos, temos
ajuda do "Suporte" ( Setor
do Colégio responsável
pela plataforma ).
Nós alunos tivemos e
estamos tendo aulas
online por 5 horas diárias
claro que com intervalos,
realizamos avaliações,
trabalhos, apresentações...
Mas sei que alunos da rede
pública não estão
conseguindo acompanhar
da mesma forma, existe
uma di culdade muito
grande para acessarem a
internet; muito triste .
Pra mim 2020 foi um ano
nada comum, onde senti
muitas saudades de
amigos, saudades de
visitar pessoas que amo
muito, e claro que aprendi
muito. Tenho que
agradecer o empenho e a
colaboração de todos
meus professores, pois o
ano de 2020 não foi um
Ano Letivo perdido e sim de
muito aprendizado.
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A REALIDADE

" O Desespero "

"Sem emprego
Sem dinheiro ???

Muitas pessoas passando por momentos difíceis,
aceitam propostas que não deveriam
Muitas pessoas , que
estão desempregadas ou
sem dinheiro e passando
necessidades acabam
aceitando transportar
drogas, ingerindo e assim
arriscando sua vida ou
transportando dentro de
suas próprias malas. É
muito triste saber que o
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mundo esta assim;
muitas pessoas
desempregadas e ate
mesmo passando fome, e
para não verem seus lhos
sofrerem acabam
aceitando O pior é que isso
não é uma historia triste,
isso é a triste realidade
que rola pelo mundo,as
pessoas estão

desesperadas, e não estão
preocupadas com as
consequências.
Ao invés de querermos
ganhar algo de maneira
fácil ou de "mão beijada",
devemos trabalhar dia, e se
necessário tarde e noite
para realizar nossos
sonhos . Hoje no mundo
tudo esta muito difícil,
mais se lutarmos,
alcaçaremos. Pense bem
antes de fazer, pense antes
de agir, pense em seu
futuro, e nas
consequências e nos
benefícios da sua ação...
E sempre seja grato !!!!
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AI VAI UMA DICA !!!
Minha coleção
favorita é...

Cinema em família !!!!

Ai vai algumas dicas !!!

VER UMA SERIE OU UM FILME É MUITO LEGAL. E AI
VÃO ALGUMAS DICAS PARA VOCÊS !!!!!

Filme de Terror: Poltergeist
é um lme antigo, mais
para quem gosta de terror,
uma ótima

tem medo não recomendo.
Agora se você gosta de
terror quando tiver um
tempo vai lá assistir.

Para Crianças: Que tal
mistério infantil, DPA
Detetives do Prédio Azul !!!!!
As crianças vão adorar...
Mistério.... Magia... E
aventura...

Besteirol: Você estão
prontas crianças ? Que tal
ver o novo lme do Bob
Esponja ( nome do lme:
Bob Espoja o incrível
resgate ) Já tá no Net ix.

Serie de Terror: Marianne,
muito assustadora, vocês
iram roer as unhas. Quem

Eu tenho uma dica de
uma coleção de livros que
me tiraram da solidão,
nessa quarentena quei
longe de meus amigos, as
aulas viraram online, mais
assim que comecei a ler, eu
mergulhei naquelas
aventuras, o nome da
coleção é "O DIARIO DE
UMA GAROTA NADA
POPULAR", Eu amei essa
coleção !!!!

Outra dica !!!!
Preciso dar esta outra
dica de leitura , um livro
muito conhecido e muito
interessante " O Diário de
Anne Frank". Neste
momento estou
mergulhando neste diário.

Não deixem de ter uma
vida social com sua família,
aproveite estes
momentos, em que
estamos em casa, e
aproveitem minhas dicas
para um cineminha em
família...
Legenda legenda
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VAMOS REFLETIR !!!

Vamos pensar um
pouco ?
Gratidão acima de tudo !

Nos dias de hoje ouvimos
muito falar em pedir a
Deus, "ah pedi pra Deus
que ele te ajuda" tenho
certeza que todos nós
sabemos pedir , mas não
nos lembramos de
agradecer, de sermos
gratos pelas coisas que já
possuimos e agradecer
pelas pessoas que nos
ama, e que amamos.
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Precisamos conversar
com Deus, não podemos
ter vergonha disso, ele é o
nosso grande amigo,
devemos nos arrepender
dos nosso erros,
demonstrar
arrependimento para ele, e
pedir para que ele nos
protega nos guie para os
bons caminhos.

Muita coisa aconteceu
durante 2020, mas
estamos aqui, aprendendo
a conviver com estas
novas rotinas, as novas
exigências; esse é o
primeiro motivo para
agradecermos.
Então peço apenas que
re itam, agradeçam, e
olhem quanta coisa
acontecendo por aí.
Vamos vencer esta
Batalha sim, mas não
depende apenas de nós,
não se esqueça disso.
AGRADEÇA !!!
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