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Inicia as obras de restauração da 
Escola Municipal do Campo José de Alencar 

 
----------------------------------------------------------------------------- 

Escola participa de projetos 
 
Horta, Jardim e Arte na Escola 

Para valorizar o meio ambiente os alunos e 
professores elaboraram um projeto propondo 
pequenas mudanças, revitalizando e 
aproveitando espaços da escola. 

 

 
Projeto Ecoviver 
O Ecoviver é um projeto educativo e artístico  
que tem como objetivo mostrar e estimular a  
conscientização ambiental nas comunidades  
e em alunos do Ensino Fundamental. 

           
 
Meio ambiente  
 

A natureza precisa da 
 nossa ajuda!                                                                                 

                                                                                        Entretenimento  
                                                                                                                   Divirta-se e aprenda!                                                                                                                             
 

(Maycon Bartzik do Nascimento – Danielly Garcia dos Santos) 
 



Nossa História 

 
 

 
A região do Espigão Azul, era formada por floresta de araucárias e outras espécies 

nativas e foi ocupada por colonos vindos de outras regiões do Estado do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. 

A comunidade nasceu às margens do caminho que dava acesso ao Rio das Antas, 

antiga estrada Cascavel-Toledo. Após o asfaltamento da rodovia, muitas coisas mudaram. Foi 

instalado o distrito administrativo de Espigão Azul, o que trouxe muitas melhorias para a 

comunidade. 

 

A Escola do Distrito 

 

Aqui no Espigão Azul necessitava da construção de uma escola para atender as crianças, 

então no ano de 1964 a Escola Municipal do Campo José de Alencar foi fundada com a colaboração 

de moradores que aqui se instalaram desde 1953. Onde era para ser a construção da igreja católica, 

por fim, depois de uma longa busca junto as autoridades políticas da época, ficou decidido que aquele 

terreno seria destinado para a construção da escola. 

A escola ficou neste terreno até o ano de 1972, quando uma família da região doou um terreno 

para a construção definitiva da escola. 

 Com o passar dos anos o prédio foi ficando velho e, com isso a comunidade novamente se 

mobilizou e em 1982, inaugurou-se o atual prédio que está até hoje, mas necessitando de nova 

reforma. 

A escola está localizada no Km 15 da PR 486, Distrito de Espigão Azul, Município de 

Cascavel – PR   

(Rafaely Dalgalo Zorek – Jadiel Itamar Weiss – Renato da Silva Tenfen ) 



A reforma da escola 

                              

Depois de 7 meses de espera, conseguimos que a reforma da escola se iniciasse. O 
prazo para entrega é de 5 meses. Então até fevereiro deverá ficar pronta. Esperamos que 
seja cumprido o prazo. 

Será refeito o piso das salas, o forro, a pintura de todo o prédio, a reforma dos 
banheiros e a construção de uma nova cozinha. 

Precisamos da escola nova, pois onde estamos instalados dá para estudar, mas é 
muito apertado, não podemos nem nos mexer. 

Gostaríamos que terminasse ainda este ano, pois no próximo ano não estudaremos 
mais aqui e queríamos curtir a escola nova. 

 

 

(Heric Roberto Dal Galo – Gabriel Koelzer Minikoski) 



Nossas ações 

Meio ambiente 

Precisamos da natureza para sobreviver. E cuidar dela é nossa obrigação. 
Para cuidar do entorno da nossa escola, além de trabalharmos os conteúdos em sala de aula, 
montamos projetos para construção de uma horta onde estamos cultivando algumas verduras 
e vamos, após a reforma da escola montar um canteiro de plantas medicinais. Também após 
a reforma faremos o jardim em frente, utilizando pneus para fazer alguns canteiros, 
trabalhando assim a reciclagem que aprendemos durante as aulas de Ciências. Também 
participamos de um projeto promovido pela Ecorodovias, o Ecoviver. Trabalhamos temas 
ligados a sustentabilidade e produzimos um teatro. Dia 25 de setembro vamos a Cascavel ver 
a mostra final dos trabalhos. Aprendemos muito sobre o destino do lixo. 
 As pessoas precisam se conscientizar da necessidade de cuidar do meio ambiente. A 
destruição da natureza prejudica muito a nossa vida. Dependemos de tudo na natureza, então 
temos que cuidar dela. 
  A seguir selecionamos um texto sobre a preservação do meio ambiente produzido pela 
aluna Rafaely Dalgalo Zorek, após algumas discussões feitas sobre o assunto. 
 

Preservando a natureza 
Num dia muito lindo, meu avô me pediu para ir buscar o jornal lá na banca da esquina. 

Eu fui e chegando lá peguei o jornal, voltei, entreguei o jornal para meu avô e fui brincar.  
Quando meu avô foi dormir eu fui ver o jornal e tinha uma notícia assim:  
_” Extra! Extra! A natureza está acabando”!  
Levei um susto quando vi aquele título. Sentei e comecei a ler com atenção. 
“A floresta está sendo destruída, o lixo está em toda parte, nas ruas, rios, lagos, 

florestas e bueiros. Daqui alguns dias não teremos mais peixes, tudo está acabando, o 
oxigênio está escasso, não tem mais árvores, o fogo está por toda parte, os animais não têm 
para onde ir, e a fumaça vai afetar a camada de ozônio, vamos fritar minha gente! “ 
 Precisamos fazer alguma coisa! Vamos mudar nosso futuro! Temos que pensar o que 
fazer com o lixo. A reciclagem é muito importante. São necessários projetos que cuidem da 
natureza. E o mais importante é que cada um faça sua parte. É necessário ter atitude! 
 

(Rafaela Campos de Souza – Kaike Vinicius dos Santos Silva)) 

 

 



Cultura e arte 

A arte é capacidade humana de criação e sua utilização com vistas a certo resultado, 
obtido por diferentes meios. (Aurélio Junior). A arte é o meio de ver e sentir o belo com os 
olhos e sentir com o coração. As aulas de arte aqui na escola nos ensina a apreciar a cultura 
por meio da participação em vários tipos de trabalhos como desenhos, técnicas de pinturas, 
colagens, alguns trabalhos manuais, músicas e dança. 

Na nossa comunidade temos algumas pessoas que gostam muito de fazer arte, fazem 
lindos trabalhos manuais. 

Fizemos uma entrevista com a senhora Zelmira Salete Taglieber, uma moradora do 
Distrito de Espigão a 38 anos. 

1- Quando a senhora começou a fazer trabalhos manua is? 
Comecei a fazer trabalhos manuais quando estava na escola. Aos nove anos aprendi a fazer crochê e 
bordar. E assim fui desenvolvendo e sempre quando tinha oportunidade fazia cursos para aprender 
novas técnicas. 
 

2- A senhora já fez muitos trabalhos? 
Já fiz bastante. Mas o que mais desenvolvi foi o crochê, a pintura e as flores em E.V.A. 
 

3- A senhora faz este trabalho por diversão ou para  ganhar dinheiro? 
Um tanto é para diversão, pois ajuda a gente crescer e desenvolver a mente. 
Quando precisava fazia muitos trabalhos para ajudar no orçamento da casa. Fazer trabalhos manuais 
nos valoriza, nos ajuda a preencher o espaço vazio que ás vezes nos livra até da depressão. 
 

4- Você faz este trabalho todos os dias? 
Quando fazia para vender tinha que trabalhar todos os dias. Aproveito todo tempo que posso, não 
desperdiço nada. Além disso cuido da casa. Agora não faço mais tanto para venda, mas para distração. 
 

5- Que trabalhos já fez? 
Fiz crochê, bordados, pintura em tecido, tela, flores em papel e E.V.A, tapetes de retalhos, e fuxico. 
 

6- Você gosta de artes? 
É maravilhoso. Vocês, tanto meninos como meninas, podem fazer arte e sobreviver com isso. Tudo 
aproveitamos. 
 

7- Que trabalhos mais gosta de fazer? 
É difícil dizer. Aquele que estou fazendo no momento eu faço com muito carinho. 

 
 

(Adriel Luiz Ecco - Rian Cardozo) 



Gastronomia 

A alimentação é necessária e importante! 

Receitas escolhidas pelos alunos 

Bolinho da mamãe  

• Tomates 

• Cebola 

• Cebolinha  

• Salsinha 

• Caldo de galinha 

• Sazon 
•  Dentes de alho 

• 2 ovos 

• Queijo ralado  

• Farinha de trigo até o ponto

Modo de fazer 

Pique tudo e misture, vá colocando a farinha 

até ficar uma massa homogênea.  

Coloque óleo na frigideira e com a colher e faça 

bolinhas e frite.

Gelatina cremosa 

• 1 caixa de gelatina da sua escolha  
• 1 caixa de creme de leite 

• 1 caixa de leite condensado 

Modo de fazer 

Bata tudo no liquidificador e coloque em taças, 

leve ao refrigerador até endurecer.  

 
 

(Rafaely Dalgalo Zorek – Otávio Henrique de Oliveira Figueiredo – Jadiel Itamar Weiss)

 



Entretenimento 

Encontre no conjunto de letras abaixo os nomes dos componentes do solo. 

A M U Y H U M U S A R L G 

R T J G D K R A N G P H S 

E J C A L C A R I O A R F 

I A R G H U Y G H J K V Z 

A R G I L A Ç O F B S V E 

A H U M A R G K E D T A S 
 

O que é, o que é? 

• O que é que tem coroa, mas não é rei, tem escama, mas não é peixe? 
• Por que a loira subiu no coqueiro? 

 

 

 

(Bruna Campos de Souza – Gabriel Pacífico) 

 

 

01- Animal vertebrado amigo do homem 
02- Animal invertebrado que fornece o 

mel 
03- Animal selvagem 

04- Animal vertebrado, mamífero, útil ao 
homem 

05- Animal que nos fornece a lã 
06- Animal invertebrado, nocivo ao 

homem 
07- Animal anfíbio 

08- Animal mamífero roedor 
09- Animal réptil 

10- Animal aquático com muitos 
tentáculos 

 

 

 

 


