
 É com muita alegria que publica-

mos a 1ª Edição do “Informativo “A 

Águia BBS”, iniciativa da oficina de 

Leitura e Produção Textual, do Pro-

grama Mais Educação na EEEFM 

Prof. “Bolívar Bordallo da Sil-

va” (BBS). 

 Temos enorme prazer em dividir 

nossas histórias, emoções, alegrias 

e compartilhar os anseio por um  

futuro melhor para todos. 

 Nesta edição você encontrará re-

portagens, entrevistas, artigos de 

opinião, correio elegante e outros 

produzidos por alunos, professores e 

monitores.  

 Faça parte você também das edi-

ções posteriores. Será uma honra 

publicar seu trabalho (ler o código de 

ética). 

 Desde já, agradecemos a todos que 

ajudaram  na concretização dessa 

edição. Nosso muito obrigado!  

Boa Leitura. 

  Thayane Vandekoken (Monitora) 

Caros Leitores 
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Código de Ética do 
Informativo             

“A ÁGUIA BBS”  
 
Reserva-se unicamente a 

divulgação das ativida-
des educacionais da 

E.E.E.F.M. Prof. 
“Bolívar Bordallo da 

Silva”. 
 

As informações publica-
das devem: 
 

(a) Promover os direitos 
humanos e cidadania. 
 

(b) Valorizar as diferen-
ças culturais, gênero, 
sexuais, étnicas e religio-
sas com ética e bom  sen-
so. 
 

(c) Não  favorecer cam-
panhas eleitorais de ne-
nhuma modalidade. 
 

(d) Garantir a autoria dos 
textos publicados. 
 
(e) Garantir o direito a 
opinião. 

Você encontra 

nesta edição: 
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Reflexivo 
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Entrevista 3 

Aconteceu na  

Escola 
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Programa Mais 

Educação 

5 

Nossos Talentos 6 

Espaço do  

Professor 
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Informação na dose certa. 

Informativo “A ÁGUIA BBS” 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
E.E.E.F.M. PROF. “BOLIVAR BORDALLO DA SILVA” 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

BBS completa 40 anos em 2014 

Contatos  para  envio de  publicações:   

Fone:  

(91) 81789079  

(91) 81319758 

E-mail:   

mjesusmagalhaes@gmail.com 

edienrezer@ig.com.br  

 Foi inaugurada em 14 de 

fevereiro de 1974 com a 

denominação Bolívar Bor-

dallo da Silva em honra ao 

ilustre bragantino, advoga-

do, professor e historia-

dor. Mas,  o primeiro ano 

letivo só iniciou em 20 de 

março de 1975 com tur-

mas do 1º Grau.  

A escola foi 

construída pa-

ra comportar 

500 alunos por 

turno (manhã, 

tarde e noite) 

no desenvolvi-

mento de ativi-

dades curricu-

lares e extra-

c u r r i c u l a r e s 

como: técnicas 

agrícolas e comerciais, 

educação para o lar, edu-

cação artística e artes in-

dustriais. 

  Na primeira configura-

ção haviam 12 salas de 

aula, 4 salas especiais e 

8 salas para o setor ad-

ministrativo, pedagógico, 

biblioteca, gabinete mé-

dico e dentário. Área pa-

ra livre convivência, 

áreas cobertas e hall. 

 Em 1978 foi realizado 

o cerimonial da turma de 

Magistério com os pri-

Vista frontal da Escola BBS em 1975.  
Fonte: Boletim  
Comemorativo (1975/76) 
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meiros concluin-

tes do antigo 2º 

grau. 

    Atualmente a 

escola tem capa-

c idade para 

comportar 800 

alunos por tur-

no, distribuídos 

em 20 salas de aula desenvol-

vendo atividades referente ao 

Ensino Fundamental e Médio. 

Concluem o Ensino Básico por 

ano em média 315 alunos, na 

perspectiva de 36 anos, uma 

conta rápida mostra que 

11.340 alunos que já completa-

ram o Ensino Básico nesta insti-

tuição. 

   Em 40 anos, a gestão escolar 

passou por sete gestores. A atu-

al gestora, Prof.ª Rosana Ra-

mos,  continua o trabalho edu-

cacional fomentando, com sua 

equipe, ações que promovam a 

formação profissional e cidadã 

dos alunos atuais.  

Priscila Dutra (Monitora)         

É triste, mas há mui-

tos jovens que 

utilizam dro-

gas e ainda 

oferecem 

a outros. 

O vício é 

tão gran-

de que 

o b r i g a , 

os que 

não tem 

dinheiro, a 

roubar para con-

sumir. Devo lembrar 

que adultos também 

usam drogas.  

 Infelizmente, isso está 

em todo lugar e para re-

solver o problema, penso 

ser preciso a união de to-

dos da sociedade. Pesqui-

sas mostram que no mun-

do três milhões de pesso-

as por ano (seis por minu-

to) morrem por conse-

quências do fumo. Isso é 

gravíssimo, não acham? 

O fumo causa alterações 

nas células que podem 

levar o desenvolvimento 

de vários tipos de câncer 

como de pulmão e boca. 

Você já prestou atenção 

na embalagem dos cigar-

ros? Pois é, lá vem dizen-

do os prejuízos à saúde 

que o fumo provoca. Sai-

ba que milhões de pesso-

as conseguem se libertar 

do vício da nicotina. Você 

que fuma pode deixar e 

ter uma vida muito me-

lhor. Pense nisso. Boa 

sorte! 
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Vista frontal da Escola BBS 2014.  

Foto: Melo (2014) 

Prof. Bolívar Bordallo 

Parabéns pelos 40 anos de história  a todos 

aqueles que fizeram e fazem parte da grande 

família bordalliana. 

“No mundo três mi-

lhões de pessoas por 

ano (seis por minuto) 

morrem por consequên-

cias do fumo.”  

(http://www.areaseg.com) 

Todos contra o cigarro (Francis Mara, 8ª série 202) 

Arrependimento (Adila Sabrina, sala 205) 

Não faça isso que eu fiz. Não se-

ja mais uma condenada a morrer 

cedo. FAÇA A DIFERENÇA! Se vo-

cê conhece alguém que errou 

com eu, ajude. 
Você que fuma busque ajuda en-

quanto há tempo. Só agora,  com 

esse resultado vou lutar pela mi-

nha vida, tenho que conseguir 

lagar esse cigarro. Sei que vai ser 

difícil. Mas, não é impossível. Evi-

te esse sofrimento! Evite doen-

ças e a dor daqueles que te 

amam. Não fume! 

 

Resultado: 

Câncer 

 



Redação: Qual a sua opinião sobre os uso de cigarros na escola? 

Prof. Cledson Jair:  “Nos estabelecimentos públicos educacionais é extrema-

mente proibido fumar (eu fui aluno aqui e nós recebemos a orientação que o 

fumo é proibido, como até hoje é). infelizmente, alguns dos nossos alunos infli-

gem essa exigência. Considero uma infração grave. Existem aqueles que nunca 

colocaram um cigarro na boca mas, são fumantes passivos porque aspiraram a 

fumaça dos fumantes ativos e isso não pode ser permitido dentro da escola.”  

Redação: O aluno adulto não pode fumar? 

Prof. Cledson Jair:  “Vícios como o de beber e fumar praticados livremente fora 

da escola, jamais devem ser trazidos para a convivência escolar. Sim, alunos 

adultos podem fumar. Mas, não na escola. A lei permite o tabagismo por conce-

ber que usuários adultos são capazes de compreender os riscos que as subs-

tâncias, presentes no cigarro, podem causar à saúde. Mas, de forma alguma 

estes podem trazer o hábito para a escola. No mínimo, um aluno que for flagra-

do fumando nas dependências da escola ou oferecendo/vendendo cigarros a 

menores, deverá sofrer as suas penalidades máximas do regulamento estudan-

til. Nós como professores, diretores, coordenadores e demais profissionais de 

apoio, devemos atuar atentamente para que isso não aconteça.” 
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A questão do fumo na escola (Entrevistado: Prof. Cledson Jair) 

A Lei n. 10.702, de 

14 de julho de 

2003, da Constitui-

ção Federal decla-

ra: vender cigarro, 

cigarrilha, charuto, 

ou qualquer outro 

produto fumígeno, 

derivado ou não 

do tabaco, para 

pessoa com idade 

inferior a 18 

(dezoito) anos, é 

crime, afeiçoado 

definitivamente ao 

art. 243 do Estatu-

to para a Criança 

e Adolescente. 

A violência na Escola (Paula Tainá, 7ª série, sala 205) 

 No ano passado, no turno da 

tarde, eram frequentes as brigas 

entre os alunos. Mas, esse ano o 

Prof. Luiz Augusto (vice-diretor) 

tem investido muito na disciplina 

e as confusões diminuíram.   

 No noticiário da TV se ver mui-

tos casos de brigas nas escolas, 

meninas e meninos que acabam 

se machucando por problemas 

banais. Como o caso de meninas 

que levam facas para a escola 

para arrumar confusão,  acabam 

prejudicando a todos, mas princi-

palmente elas mesmas.   

 Quando ocorrer uma briga não 

incentive, procure o (a) diretor (a) 

ou a coordenação pedagógica de 

sua escola.  
 

 

 

 

 Afinal, OS INTELIGENTES NÃO 

BRIGAM, SIMPLISMENTE IGNO-

RAM O QUE NÃO VALE A PENA. 
 

Encerramento da Ação Escola x Comunidade  

 O Programa Mais Educação 

está dividido em três ações: (a) 

Mais Educação para alunos do 

Ensino Fundamental; (b) Escola x 

Comunidade e (c) Programa Mais 

Educação para jovens de 15 a 17 

anos que estão no Ensino Funda-

mental. 
 No dia 31/05/2014, ocorreu a 

culminância das oficinas nos fi-

nais de semana da Ação Escola x 

Comunidade, referente ao ano 

letivo de 2013. 
 Estiveram reunidos na área de 

livre convivência: participantes 

das oficinas, oficineiros, profes-

sor comunitário, coordenador e 

supervisor para prestigiar os re-

sultados de cada oficina e o cof-

fee break, patrocinado pela co-

ordenação. 
 Oficinas como: Basquete, Vôlei, 

Ping-pong, Fotografia, Língua 

Inglesa, Informática, Percussão 

e Dança reunião 115 alunos. 
 A equipe de Leitura e Produção 

Textual entrevistou os partici-

pantes e observou resultados 

positivos. Seguem algumas de-

clarações: 

 
Redação: Qual o sentimento de 

contribuir para a realização des-

ta ação do Programa Mais Edu-

cação? 
Prof.ª Maria de Jesus Queiroz 

(Coordenadora da Ação): Traba-

lhar com oficinas nos finais de 

semana e feriados é prazeroso, 

porque observamos o interesse 

da comunidade. As pessoas gos-

tam de estar na escola. Em to-

das as oficinas houveram de-

mandas tanto dos participantes 

como de oficineiros. 
 A proposta seria oficinas desti-

nadas a formação profissional e 

cultural integradas em um mo-
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mento de lazer. Vale notar que 

nas ofertas posteriores, esses 

que agora são alunos podem 

vim a ser oficineiros e, isso é re-

almente gratificante. 
 
 

Prof.ª Rezerneide Melo  

(Educadora Comunitária):  
 A ação é uma integração entre 

a escola x comunidade, portan-

to se não houver a participa-

ção de pais, ex-alunos e outros 

da comunidade, na qual a es-

cola está inserida, não pode-

mos ofertar as oficinas. De an-

temão, agradecemos a partici-

pação de todos; pedimos des-

culpas por algumas dificulda-

des, mas tudo foi feito com 

muito esforço. Esperamos con-

tar sempre com a participação 

durante esses momentos. Es-

peramos vocês na Ação Escola 

x Comunidade 2014. 
 

Redação: Quais foram os benefí-

cios que a oficina lhe proporcio-

nou? 
Maria de Jesus (55 anos, mãe de 

aluno): Ah! Para mim serviu mui-

to. Aqui a gente dança. E isso é 

bom, eu só vivia tonta, com dor 

de cabeça. Com os exercícios de 

relaxamento eu melhorei muito. 
 

Aluna da oficina de Língua Ingle-

sa: É uma satisfação ter partici-

pado das aulas. É importante, 

saber falar “bom dia”, “boa tar-

de” , “boa noite” e outras expres-

sões em inglês. Foi muito signifi-

cante para eu aprender um pou-

co dessa língua. Pena, que não 

durou muito! 
 

Aluna da oficina de Informática: 

Nas aulas de informática, eu 

aprendi a salvar documentos e 

os vários tipos de acesso ao 

computador. Foi muito bom, por-

que agora eu sei fazer slides, 

abri conta no Facebook e outros.  

Obrigada, professores pelos en-

sinamentos.  

Prof.ª(s) Rezerneide e Maria de Jesus, 

respectivamente. 

Foto: Dutra (2014) 

Oficina: Língua Inglesa 

Oficineiro: Rian Garcia 
Oficina: Informática Básica 

Oficineiros: Braz Melo e Derlan 

 

Oficina: Ping-Pong 

Oficineiro: Otávio 

Oficina: Basquete 

Oficineiro: Ivo Cardoso 

Oficina: Dança 

Oficineiro: Anderson 

 No geral, a culminância foi 

uma reunião descontraída, gran-

de parte dos participantes e ofi-

cineiros que avaliaram como po-

sitivo as atividades desenvolvi-

das. Os “levantamentos” na 

apresentação de dança de Ma-

ria de Lurdes e o prof. Anderson 

arrancaram aplausos dos pre-

sentes. 
 Parabéns a todos e até a próxi-

ma oportunidade.  
Equipe de Leitura e Produção Textual 

 Apresentação de dança (esquerda) 

Coffee Break (direita) 

Foto: Melo (2014) 



Página 5 Volume 1, edição 1 

 A oficina Leitura e Produção 

Textual é oferecida aos alunos 

do Ensino Fundamental, funcio-

nando de segunda a sexta no 

contra turno do aluno. Compro-

metida com a produção 

textual está apoiada em 

metodologias diferencia-

das que primam por tornar 

o ensino espontâneo e sig-

nificativo. Portanto, todos 

os envolvidos são convida-

dos expressar suas ideias 

das formas mais variadas 

possíveis utilizando: dese-

nho, poesia, artigos, repor-

tagens, fotografias dentre 

outros.  

 Nesse contexto, nasce a ideia 

do Informativo “A Águia BBS”, 

uma oportunidade para os alu-

nos exercitarem a oralidade, es-

crita e comunicação. 

 A ideia foi bem recebida por 

todos e nos preparativos já fo-

ram trabalhados os gêneros tex-

tuais: conto, crônica e fábula. 

Incluindo os temas Ética na Co-

municação e Noções de Libras. 

 “É o início de um grande traba-

lho, esperamos colher bons fru-

tos“ (diz a equipe).  

 Você, aluno do Ensino Funda-

mental, está convidado a fazer 

parte da desta oficina. Retorna-

remos em Agosto com mais no-

vidades. Boas Férias!!! 

Monitores de Leitura e Produção Textual: Priscila, 

Thayane, Marlon e Rian (respectivamente). 

Registros das atividades da Oficina de Leitura 

e Produção Textual: Bingo de Letras, práticas 

de Libras, discursão de ética e notícia. 

Fotos:  Vandekoken; Dutra (2014) 

Canto e Coral é mais uma 

oficina ofertada aos alunos 

do Ensino Fundamental, 

ocorre durante a semana no 

turno da tarde. 
Na abertura dos Jogos Inter-

nos BBS, lá estavam eles en-

toando o Hino Nacional e o 

Hino de Bragança. 
Faça você também parte 

desse grande  das vozes 

BBS. 

 
A prática esportiva é uma 

constante na proposta do 

Mais Educação BBS, uma 

grande conquista foi a classi-

ficação da equipe de Vôlei 

para o Super JEPs.  

Parabéns a Equipe de Vôlei! 

 
A modalidade Tênis de Mesa 

contará com a participação 

de um atleta do BBS no Su-

per JEPs esse ano, graças 

aos treinos no Programa 

Mais Educação vinculado as 

atividades das Múltiplas Vi-

vências Esportivas . 

 
Vencendo as dificuldades do 

caminho o Programa vem 

trazendo resultados positi-

vos. Fotos: Ramos (2014)                                                                              Equipe de vôlei (esquerda) 

Tênis de Mesa (centro) 

Coral (direita) 



Página 6 Informativo “A ÁGUIA BBS”  

CONTO:  

Paixão de Adolescente.  

Paula Tainá, sala 205 

Numa bela manhã, Kátia, uma 
garota aproximadamente de 14 

anos, brincava com seus ami-

gas no pátio da escola. Uma 

delas tinha um irmão chamado 

Heitor, que logo chegou e 

cumprimentou as garotas: 

“Bom dia, meninas.” Katia 

ficou impressionada com o 
gesto de bom humor e educa-

ção do garoto. 

Ele se apresentou e foi para 

quadra jogar futebol; Kátia 
resolveu ir para casa de Luzia 

com suas as amigas, entra-
ram e foram assistir filme, 

quando chega Heitor: “Oi, ga-
rotas.” Disse ele. As garotas, 

em coro, responderam: “Oi, 

Heitor”. Luiza logo percebe 

que Kátia está caída pelo seu 
irmão, e fala: “Eu já sei, Kátia”, 

ri e diz “É sim”. As meninas, 

voltaram para suas casas. 

No dia seguinte, Luzia fala 
para seu irmão que sua amiga 

gosta dele. O tempo se passa 
e Heitor já está namorando 

com Kátia. Kátia, já está na 
faculdade e Heitor, também. 
Os dois formam uma família 

que ficarão unidos para sem-

pre. 

Com aquela paixão que vive-
ram na adolescência, estão 

vivendo,  na velhice. Kátia teve 
duas filhas gêmeas e estão 

felizes com os frutos que ge-

rados da paixão dos dois. 

EEEFM PROF. “BOLÍVAR 

BORDALLO DA SILVA” 

Telefone: 91 3425 1516 

E-mail: bbordalo.est@seduc.pa.gov 

profbordallo@gmail.com  

Formação em 1º lugar. 

Estamos na web: 

bbordallo.wordpress.com  

Desenho de Adila Ramos, 205 Rayanne Santos: É preciso 

amar, as pessoas como se não 

houvesse amanhã.  

Com Eryka Coutinho 

 

Quero mandar lembrança para o Israel 

da Sala 107.  

Alguém que te ama!!! 
 

“Sou feliz por que tenho elas ao 
meu lado, obrigada, amigas, por 

fazer dos meus dias o melhor.”  Ala-
na, Sara, Letícia, minha BFF. 

“Um beijo para Yaya da sala: 

213. Eu te amo!” 

“Um abraço para o meu Patrick 

Borges da 216.”  

 

“Pedir desculpas nem 

sempre significa que a 

pessoa errou! Te amo, 

amiga”. De: Larissa.  

Para: Sara 202. 
 

Melhor amiga  
do mundo!”  

Com Emilly Nunes, sala 
201. Yana, sala 202. 

 

 

“Um grande beijo para 

o Eliton da sala: 205” 

“Quero mandar um 

abraço e beijo para o 

meu irmão Jarlielson 

da sala: 214. Obrigada 

por tudo!” De sua irmã 

que te ama mui-

to...Ingrid Pires - sala: 

202 

“Um beijo para o Lu-
cas da sala: 214 

 
 

Tv. João Paulo Ribeiro, s/n. Pe. Luiz. 

Bragança - PA 

Recanto  

 

Que tempos bons 

Lá no Alto Urumajó 

Naquela casinha de barro 

Com as janelas de miriti, 

No fundo da casa se via 

A revoada dos jurutis. 

Com o telhado de palha 

No quarto da sala a cangalha 

E a tralha usada na roça. 

Ao longe se via a carroça 

Com aquelas rodas de pau 

Puxado por um boi manso 

Com uma cara de mau. 

Na frente da casa o jardim 

Com rosas, cravos e jasmins,  

Dispostas espalhando vidas 

E aquelas flores queridas 

Já até minha mãe conheciam, 

Pois as manhãs todas se viam 

Para trocar de bom dia. 

Mas, a maior diversão 

Era o caminha do rio. 

Todos muito pequenos 

Mas, também muito traquinos 

Íamos nós todos meninos 

Se banhar no Urumajó. 

Minha vó muito atenta 

Logo chamava a atenção: 

- Tomem cuidado, crianças,  

Não vão lá pro fundo não! 

Enquanto isso meu vô, 

Os meus tios e o meu pai 

Já preparavam os cerões. 

O cavalo, a cangalha e os cambitos 

Já era quase um rito 

Era a cultura da região. 

Minha mãe lá no rio 

Se divertia a pescar,  

Traíras, aracus, anujás. 

Não sentia nem calafrio,  

Do matapi ou de anzol 

Fizesse chuva ou sol 

Ela estava da prontidão. 

Tempos bons aqueles 

Lá no Alto Urumajó. 

Saudades da vó Margarida 

Saudades do vô João. 

 

(Wilson Quadros) 

Thayane Ferreira 

(24/06) 

Priscila Dutra 

(25/06) 

Marlon Brendo 

(26/06) 

PARABÉNS!!! 

Amigas Alana e Letícia 
(201) Sem vocês não sou 

nada. Valeu amigas 
Larissa Rocha—202 


