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Professoras e 

funcionárias falam 

sobre feminismo, 

machismo e 

feminicídio 
 

 

 

 
Nesta segunda edição da 
Gazeta D.O. iremos tratar 
assuntos relacionados aos 
direitos das mulheres e 
feminismo, além do mais, dia 
8 de março é comemorado o 
dia internacional das 
mulheres! 

 

 Nesta edição o Jornal Dom Orione foi feito 

pelos alunos do 9º ano B, com a monitoria da 

Professora Cristiane Erbs (ciências) e a ajuda 

da Professora Maria Cristina (arte), sendo os 

diretores de redação os alunos Juan Pablo 

Timóteo, Renan Fernando Menitchuba e 

Gabriela Teixeira Lima. É de fundamental 

importância relatar que nós, alunos(as) do 

9ºB somos gratos(as) a participação de cada 

professor (a) que colaborou conosco neste 

extraordinário projeto.  

  
          

  

 

 

 

 

Foto bolsa literaria,  

Por Aliandra Vitoria 

de Ramos 

Sacola Literária: 
entenda mais sobre 
este novo projeto. 

 

  

 

 

 

A Sacola Literária é um novo 

projeto proposto pela escola, 

objetivando que cada aluno 

reserve um tempo durante a 

sua semana para ler os 

diferentes gêneros literários,, 

tais como livro, gibi, revistas, 

charge, poesia e jornal. 

O ideal é que toda a família 

seja envolvida nesse processo. 

A Bolsa Literária será 

emprestada para cada  

estudante em ordem 

alfabética, e deverá ser 

devolvida no prazo de uma 

semana com resgistros.  
  

  

Mês das 
Mulheres 
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Entrevistas 
                                                                                                                            

Fabiano Salles de Andrade, tem 43 anos e gosta da palavra "Honestidade". Fabiano Salles, 

mas conhecido como "Tio Fabiano", é o rosto responsável pela produção de nossas provas e 
bilhetes. 

Ele relata  que nas horas vagas trabalha como motorista de aplicativo para obter  renda extra. 
Fabiano é pai e casado. E além de tudo isso, ele ajudou na criação das cédulas D.O. 

 

 

 Adriana Bruginski, tem 45 anos e relata que enfrentou muitos desafios no decorrer da vida. Ela diz "Tive que provar ter a mesma capacidade que os homens". 

Ela afirma que ja sofreu machismo no trânsito e no condomínio onde vive. Adriana  é 

pedagoga e trabalha com isso há  27 anos. Ela diz que há alguns anos atrás chegou a estudar 

nesta escola do 6° e 9° ano. Sua frase favorita ela: "Não deixe para o amanhã, o que pode  

fazer hoje”. 

 

 

 

Luciane Carvalho, é professora das disciplinas de Português e Inglês, mas relata que já se  

"aposentour" do inglês, e segue apenas língua portuguesa. Luciane conta  que sempre fez 

amizade com seus alunos, e que às vezes até encontra seus estudantes antigos na rua. 

Sobre o machismo, ela relata que jamais sofreu na escola, mas na rua (trânsito) confirma 
que sim. 

Como frase ela diz: -"Fazer o bem sempre, e nunca o mal"- 

 

 

 

 

 

Franciely do Vale Antunes, atualmente  é professora de matemática. Como desafio ela 

considera  o fato de lidar com muitas coisas, como filhos, casa e trabalho. Ela afirma que 

nunca sofreu machismo. Ela  diz  que se apaixonou pela escola desde quando fazia estágio, e 

diz que desde e o início quis trabalhar aqui. Sua frase "Não fazer para os outros o que não quer 

que façam com você" 

    

 

 

 

 

  

Ana Marilene Crovador, tem 53 anos, casada e mãe,  ela relata que sempre gostou de 

trabalhar em escolas e ama  o que faz. No dia 23 de março, Ana completará 10 anos em 

nossa escola. Como frase ela diz "Buscar sempre fazer o bem, e ser feliz". 
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Filmes   em   Cartaz 
Escrito por João Pedro, Marcos e Eduardo 

Indicações 

de Livros 
 

 

 

 

Dr. Dolittle 

 

O Dr. Dolittle vive 
com uma variedade 
de animais exóticos e 
conversa com eles 
diariamente. Quando 
a jovem rainha 
Victoria fica doente, 
o excêntrico médico 
e seus amigos 
peludos embarcam 
em uma aventura 
épica em uma ilha 
mítica para encontrar 
a cura. 

 

 

Maria e João 

 

 

Desta vez, as migalhas 
nos guiam por um 
caminho muito mais 
sombrio e perturbador. 
Durante um período de 
escassez, Maria e seu 
irmão mais novo, João, 
saem de casa e partem 
para a floresta em 
busca de comida e 
sobrevivência. É 
quando encontram 
uma senhora, cujas  
intenções não são boas. 

Homem Invisível 

 

 Depois de forjar o 
próprio suicídio, um 
cientista enlouquecido 
usa seu poder para se 
tornar invisível e 
aterrorizar sua ex-
namorada. Quando a 
polícia se recusa a 
acreditar em sua história, 
ela decide resolver o 
assunto por conta 
própria. 

 

Duas semanas atrás, a 

estudante de direito 

Becca Eckersley foi 

brutalmente assassinada 

em uma casa. Filha de um 

poderoso advogado, 

Becca estava no auge de 

sua vida. Atraída 

Instintivamente pela 

notícia, a repórter Kelsey 

Castle vai até a cidade 

para investigar o caso. 

Um romance intenso 

sobre a difícil arte de 

crescer em um mundo 

que nem sempre parece 

satisfeito com a nossa 

presença.Pelo menos é 

desse jeito que as coisas 

têm acontecido para Jack 

Baker. A Segunda Guerra 

Mundial estava no fim, 

mas ele não tinha 

motivos para comemorar. 

Sua mãe morreu e seu 

pai... bem, seu pai nunca 

demonstrou se preocupar 

muito com o filho. Jack é 

então levado para um 

internato no Maine, onde 

embarca numa 

emocionante aventura. 

Séries 
 

The Act 
 
A história de Dee Dee Blanchard e sua filha Gypsy, uma 

jovem que tenta se livrar do relacionamento 

superprotetor que tem com a mãe, enquanto descobre a 

verdade sobre seu estado de saúde. 

 

 
The Big Bang Teory 

  
Os melhores amigos e companheiros de 

apartamento Leonard e Sheldon são físicos que 

trabalham no Instituto Tecnológico da Califórnia 

(Caltech) e são capazes de explicar a todo mundo 

mais do que gostariam de saber sobre física 

quântica, mas superar as situações sociais mais 

básicas, especialmente aquelas envolvendo 

mulheres, os deixa completamente perdidos. 

Anne with na E 

Depois de treze anos sofrendo no 

sistema de assistência social, a orfã 

Anne é mandada para morar com 

uma solteirona  e seu irmão. Munida 

de sua imaginação e de seu intelecto, 

a pequena Anne vai transformar a 

vida de sua família adotiva e da 

cidade que lhe abrigou, lutando pela 

sua aceitação e pelo seu lugar no 

mundo. 
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                                                                             Nas Alturas 
 

                                            A década dos exageros trouxe uma tendência e tanto: as plataformas e suas mais variadas 

formas. Com um quê de Spice Girls, os solados altos ganharam sandálias e tênis dos esportivos aos casuais. Por aqui, 

virou xodó!  

* Spice Girls: Spice Girls é um girl group de pop britânico criado originalmente em 1994, que se destacou pelas suas 

musicas e figurinos. 

 

 

Esportes 
 

Por Douglas de Jesus e Gustavo Souza 

 

 

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro é um futebolista português que atua 

como extremo-esquerdo ou ponta de lança. Atualmente joga pela Juventus e 

pela Seleção Portuguesa.  

Nascimento: 5 de fevereiro de 1985 (idade 35 anos), Hospital Dr. Nélio 

Mendonça, Funchal, Portugal 

Altura: 1,87 m 

Salário: 31 milhões EUR (2019) 

Companheira: Georgina Rodríguez (desde 2017) 

Filhos: Alana Martina dos Santos Aveiro, Eva Maria Dos Santos, Cristiano 

Ronaldo Jr. 

Times atuais: Juventus Football Club (#7 / Atacante), 

Tem 5 bolas de ouro além 

 

 

Lionel Andrés Messi Cuccittini, mais conhecido como Messi, é um 

futebolista argentino que atua como atacante. Atualmente joga pelo 

Barcelona e Seleção Argentina, onde é capitão por ambos.  

Nascimento: 24 de junho de 1987 (idade 32 anos), Rosário, Argentina 

Altura: 1,7 m 

Salário: 40 milhões EUR (2016) 

Cônjuge: Antonella Roccuzzo (desde 2017) 

Medalhas de ouro: Futebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, mais 

Times atuais: Futbol Club Barcelona (#10 / Atacante) 

Tem 6 bolas de ouro 

 

 

 

 

 

Por Letícia e Isabelle 

 

 

          A Moda nos Últimos Anos 
 

 Neon x Pastéis 
 
Nos anos onde os extremos se encontram, um quê de anos 80 e 90, trouxeram pra moda, ao mesmo 
tempo, cores que passearam dos fluorescentes aos tons pastéis. Que aliás, são super destaque na nossa 
coleção de alto verão! 
 

Pochete pra tudo! 
 

No começo, ainda rolava uma dúvida se a pochete seria um item bacana ou não nos visuais por aí. Mas 

não deu outra, a moda pegou de vez nessa década! A tendência que veio lá dos anos 90 é super versátil 

e confortável, né? 
 

O Lenço de Caveira 
É difícil esquecer o icônico cachecol com estampa de caveira de Alexander McQueen. 

Ele foi visto frequentemente enrolado no pescoço de suas celebridades favoritas, 

amarrado nas alças das melhores bolsas de grife e estava disponível em mais cores do 

que se podia contar  
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   Re l  í q u i a s   da   E s c o l a 
Escrito por Juan Pablo 

Bandeiras 
As duas imagens 

se tratam da 

primeira e atual 

bandeira da 

escola. A 

primeira delas foi 

confeccionada 

em 1967 com as 

cores azul e 

branco. A atual 

podemos 

encontra-la 

localizada no              

palco do saguão 

da escola. 

Pirógrafo 

 

A palavra pirografia é a arte de decorar madeira ou outros 

materiais com marcas de queimadura resultantes da 

aplicação controlada de um objeto aquecido, como o 

Fireplace poker. É também conhecido como 'pokerwork' ou 

'wood burning'. De origem grega, a palavra significa 

“escrita”. 

 

 

 

 

Segundo a Siomara do Rocio,  responsável por 

nos mostrar as relíquias nesta edição, esse foi o 

primeiro som adquirido pela escola. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este foi o primeiro espelho e cabideiro da escola, a 

funcionária Siomara relata que ele era usados pelos 

professores para pendurar guarda-chuvas, hoje ele  

se encontra na sala dos professores. 

 
 

Este foi o primeiro projetor multimídia da 

escola, lembrando que um projetor multimídia 

é um aparelho óptico mecânico capaz de 

produzir imagens, como fotos, vídeos, filmes, 

planilhas, slides, etc. 
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Mulheres que fizeram 
história ao redor do 
mundo. 

 
 Escrito por Lucas Assis 

 

 

 

 A escocesa Mary Somerville conseguiu, 

 no século 19, um feito impressionante:    

 traduziu obras científicas e escreveu 

 um livro abarcando diversos campos  

da ciência, explicando de forma 

 simples e compreensível as 

 partes mais complicadas da física,  

da química, da astronomia. 

 

 
Mary Someville 

 

 

 

 

Katherine Coleman Goble Johnson foi uma 

matemática, física e cientista espacial norte-

americana. Ela fez contribuições fundamentais para 

a aeronáutica e exploração espacial dos Estados 

Unidos, em especial em aplicações da computação 

na NASA 
 

 
Katherine Coleman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentina 

Vladimirovna 

Tereshkova é a 

primeira cosmonauta 

e a primeira mulher a 

ter ido ao espaço, no 

dia 16 de junho de 

1963, na nave Vostok 

6. Ela nasceu em 6 de 

março de 1937 (idade 

82 anos) 

 

 

Madre Teresa de 

Calcutá ou Santa Teresa 

de Calcutá, foi 

uma religiosa católica de 

etnia albanesa naturalizad

a indiana, fundadora da 

congregação das 

Missionárias da Caridade, 

cujo carisma é o serviço 

aos mais pobres dos 

pobres, assim ganhando o 

Premio Nobel da Paz. 
 

Projetos da Escola 
Por Aliandra, Emilly e Alisson 

 

Na escola Dom Orione temos projeto diferentes em sala de aula como 

na disciplina de ciências com a professora Cristiane , os alunos fazem 

experiências dentro da sala como forma de enriquecer o aprendizado e 

ampliar os conhecimentos, utilizando materiais de fácil acesso e 

realizando apresentações para os colegas,  tambem utilizam o 

microscópio para identificação de microrganismos, células e estruturas 

de animais e plantas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projeto de Artes  

 

E também na disciplina de artes , junto com 

a professora Maria Cristina fazem um 

projeto de reciclagem , o objetivo deles é  

sensibilizar sobre a importância da 

reciclagem de materiais. 

Madre Teresa de Calcuta 

Valentina Vladimirovna 

Projeto de Ciências 
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Desenhos Sobre  

Dia das Mulheres 
Os alunos David Reginato e Erick Oliveira fizeram desenhos 

referentes ao Dia das Mulheres, confira:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pai, oque é machismo” 

“Machismo  é a ilusão que algumas pessoas tem que...” 

“Não se mete! Isso é papo de homem!” 

.   Caso você tenha um anuncio de venda ou troca, entre em contato com a equipe    do 9º ano C,assim poderá 

ser divulgado na.nova edição! 
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