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CURIOSIDADE 

 

Responsáveis: 
Professores: Josiane Rocha 
                       Julis Salviato 
                       Patricia Rodrigues Marques 
Alunos: 3º anos A, B e C; 1º termos A e B; 2º termo C. 

  BOLETIM INFORMATIVO:  

      JORNAL ESTUDANTE EM ALERTA 
 

Data: 25 a 27/10/2011       ANO I 

 

IX MOSTRA DE INTERATIVIDADES 
 

A escola Dr. Domingos de Magalhães realiza no ano de 2011 a IX MOSTRA DE INTERATIVIDADES 

com os temas Nas Linhas do Cordel, Prevenir é não remediar e Experimentoteca. 

Nas linhas do Cordel tratará de temas focados no nordeste, quando alunos apresentarão teatros, cantigas, 

danças e exposições em salas de aula. 

Prevenir é não remediar, apresentará temas focados em alimentação sadia, prevenção de doenças dentre 

outros temas que focam a saúde. 

A Experimentoteca mostrará, na quadra esportiva coberta da escola, experimentos que buscam a interação 

com pais, alunos e a comunidade presente. 

As atividades foram orientadas pelos Professores Coordenadores da Oficina Pedagógica de Jaú, 

Professoras Salete, Adriana e Neusa, com o apoio constante dos Professores Coordenadores da Escola Professor 

Cosme e Professora Leila. 

A direção da escola esteve sempre com Professor Washington, Vice-Diretor e com a Professora Cecília, 

diretora da escola. 

Os editores do Boletim Informativo do Jornal “Estudantes em Alerta” agradecem a todos, desejando-lhes 

SUCESSO!!! 

 

“Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem 

para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce 

dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.” 

Rubem Alves 

 

Movidos pelo desejo de oportunizar aos estudantes da EE Dr. Domingos de Magalhães desafios que os 

fizessem avançar no desenvolvimento das habilidades/capacidades imprescindíveis para a vida moderna, 

realizamos a IX MOSTRA DE INTERATIVIDADES, incentivando nossos alunos a desenvolver posturas 

críticas, realizar julgamentos e tomadas de decisões fundamentadas em critérios objetivos e baseados em 

conhecimentos compartilhados com a comunidade escolar.  

Somos gratos a todos que colaboraram: à Diretoria de Ensino de Jaú que proporcionou a sustentação de 

nossos projetos, aos Professores Coordenadores da Escola e à Comissão Organizadora da Mostra, cujos incentivo 

e engajamento foram fundamentais. Aos professores da Magalhães, nosso agradecimento mais especial, por terem 

tornado, mais uma vez, realidade o “encorajamento do voo”, verdadeiros co-protagonistas de todos os processos 

que envolvem o ensino e a aprendizagem. 

Maria Cecília Capellini Perez 

Diretora da Escola Domingos de Magalhães 

            
Convite IX MOSTRA DE INTERATIVIDADES                 
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ENSINAMENTOS DE STEVE JOBS 

O QUE NÓS PODEMOS APRENDER DA GENIALIDADE DE STEVE 

JOBS EM MATÉRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAS? 

 

PROCURANDO DOADORES NO BRASIL 

DADOS DO SUS MOSTRAM A FILA DE DOADORES DE ÓRGÃOS NO BRASIL E A 

QUEDA NO ESTADO DE SÃO PAULO.  

O Governo Brasileiro pretende alcançar, até 2015, a taxa de 15 doadores de órgãos para cada 

milhão de habitantes. Atualmente o índice de doadores é de 11,1% para cada milhão de pessoas. 

O objetivo, de acordo com o Ministério da Saúde, é conscientizar os brasileiros sobre a 

importância da doação de órgãos para aumentar o número de transplantes no Brasil. 

Em 2010, 1.896 órgãos foram doados, a projeção para este ano, segundo o Ministério, é que o 

número passe para 2.144, um aumento de 13% de total de transplantes no país, 95% é feito pelo 

SUS (Sistema Único de Saúde). 

Segundo dados do SUS, o número de pessoas aguardando um órgão, atualmente, é de 36 mil. 

Esse número poderia ser menor, se as pessoas soubessem como agir. A doação precisa ser 

autorizada pela família do doador sem a necessidade de um documento assinado pela pessoa que 

faleceu. Porém no caso do rim, medula óssea, pâncreas, fígado e pulmão, existe a possibilidade de 

que se realize o transplante com doadores vivos. 

Foi observado que o número de doadores em São Paulo caiu 5% neste ano, segundo balanço 

da Secretaria da Saúde. Depois de um recorde histórico de doares no ano passado no estado. 

O “Serviço de procura órgãos” vem dando resultados positivos, essas pessoas, que fazem 

parte de uma equipe, procuram orientar os familiares sobre a doação nos hospitais. 

Segundo a lei 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, 

tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante, as manifestações de vontade à doação de 

órgãos deviriam constar na Carteira Nacional de Habilitação, no entanto perdeu a sua validade a 

partir de 2000. Isto significa que hoje esse processo deve ser autorizado pelos familiares, portanto é 

importante que a pessoa que deseja ser uma doadora comunique as pessoas próximas. 

 
 

Gerir além da técnica – 

conhecimentos técnicos são exigidos hoje 

para muitas áreas de atuação, mas sob o 

olhar de Jobs não tínhamos apenas uma 

gestão técnica, tínhamos a preocupação 

em cada detalhe, era a busca constante e 

disciplinada pela proximidade (ou 

exatidão) da perfeição. 

Pensar além do pensamento – isso 

pode ser redundante, porém Steve Jobs 

tinha a capacidade de pensar nas coisas 

que poderiam ser melhoradas, existia nele 

uma inquietação constante pela inovação. 

A empresa além do homem – Jobs 

pensou a Apple e a Pixar (empresas em 

que foi co-fundador) para anos além "do 

hoje", projetou e realizou feitos que, 

apesar de sua figura emblemática e de sua 

genialidade, pudessem ser geridos, 

desenvolvidos e mantidos ao longo do 

tempo, mesmo sem a presença dele, 

estabelecendo uma cultura forte e raízes 

firmes que podem ser desenvolvidas pelos 

seus sucessores. 

O homem além da empresa – apesar 

de ser dedicado, conforme muitos dizem, 

"48 horas" por dia ao seu trabalho, sua 

vida privada era respeitada e sempre 

oculta da mídia e dos holofotes que 

voltavam-se para a Apple a cada 

lançamento de um novo produto. 

 

Visão sistêmica – Como um bom 

administrador, Steve Jobs tinha a função de 

ser sistêmico. Ele não permitia o acúmulo de 

problemas, estava sempre lá para encher a 

paciência de todo mundo e analisar os 

problemas corretamente e encontrar a 

melhor solução. 

Gerir pessoas – uma frase que se adere 

bastante ao estilo do Steve Jobs é "Se 

consegui enxergar mais longe é porque 

estava apoiado sobre ombros de gigantes." 

(Isaac Newton). Mesmo sendo um gênio ele 

estava amparado por pessoas extremamente 

competentes a sua volta e com as quais geria 

com cobranças, de forma firme, mas 

necessária para a continuidade dos projetos 

da empresa. A gestão não é uma questão de 

ser bom ou ruim para as pessoas, é uma 

questão de ser justo com elas. 

Steve Jobs foi além da Apple e muito 

mais além que seus produtos. Não é por 

simpatia que o mesmo foi comparado a 

Tomas Edson e a Henry Ford, mas por 

competência. 

Jobs era um mestre, em combinar as 

ideias, tecnologia, designer e arte de suas 

equipes e com maestria coordenar a 

conjunção disto no que conhecemos hoje 

como o futuro... Se pudéssemos escolher ser 

um de seus produtos, não escolheríamos um 

IPhone, nem IPad, nós gostaríamos de ser 

um IJobs... 

 


