
M I C R O S O F T  

A Copa Recreio na 
nossa escola foi 
show de bola! Boa 
ideia do professor 
Ricardo de Educação 
Física, para dinami-
zar os intervalos das 
aulas nas quartas-
feiras. Além de pro-
mover o intercâmbio 
entre as turmas, tam-

bém envolveu professores e até o Núcleo Gestor e 
ainda identificou potenciais atletas das modalidades 
masculino e feminino. Parabéns! Esporte é vida! 
 

                                                                     By Jo Pinheiro 

 

 

 
“Foi cansativa, me deu 

dor de cabeça, mas 
gostei mais da prova 

de matemática”. 
 (Lygia - 3º Ano B) 

Você sabe o que é fanzine? 

Este termo surgiu da contração das palavras ingle-
sas fanatic (fã) e magazine (revista). Esse neologis-
mo foi usado pela primeira vez em 1941 por Russ 
Chauvenet, para designar as publicações alternati-
vas que surgiam então nos Estados Unidos, com 
textos de ficção científica e curiosidades. Tinham 
pequena tiragem, eram distribuídos pelo correio e 
circulavam de mão em mão. O termo fanzine con-
sagrou-se como designação de um certo tipo de 
publicação relacionada às artes, cinema, música, 
quadrinhos, poesia, literatura, etc. Graças à popula-
rização da informática e ao barateamento da im-
pressão e da xérox, hoje os fanzines se tornaram o 
veículo de comunicação alternativa ideal para aque-
les que não tem acesso à grande imprensa. 

By Bira Câmara 

Veja como ficou a participação de  
nossa escola no ENEM 2012 

 

Alunos do 2º ano: 18,6% 
Alunos do 3º ano: 77,9% 

“Gostei da prova objetiva.  
Só não gostei muito da  

redação...” 
 (Renato - 3º Ano B) 

 

“É uma oportunidade das  
pessoas entrarem na universidade  
e se não tiver passado nesse ano 

serve de experiência para o  
próximo ano” 

(Viviane Alcântara - 3º Ano A)  
 

“A redação me desconcentrou 
para a prova do 2º dia. Gostei 

mais da primeira prova.” 
(Vitória Régia - 3º Ano B) 

 

FALA AÍ GALERA! 

Nossa Escola foi con-
templada com o Proje-
to Jovem de Futuro – 
PJF (projeto do Go-
verno do Estado em 
parceria com o UNI-
BANCO que visa me-
lhorar o desempenho 
da escola). Desde o 
mês de setembro des-
te ano a Diretora Gra-
ça Bispo, o professor 
Obergne e a professo-
ra Núbia estão partici-

pando de reu-
niões para im-
plantação do 
Projeto a partir 
do próximo 
ano aqui na 
Escola. O lan-
çamento foi no 

Marina Park em Forta-
leza e aqui na escola 
também foram feitas 
reuniões para apre-
sentação do projeto 
aos alunos e pais. Já 
na apresentação do 
Grupo Gestor aos pro-
fessores e funcioná-
rios teve dinâmica e 
até coquetel. Aguarde 
mais notícias do PJF 
nas próximas edições! 

 

By Claudia Mota  

Aluno da EEM  
Manuel Barboza  

Maciel é  
Jovem de Futuro! 

A gente tá  

brincando,  m
a
s
 é

 s
é
r
io

! 

Copa Recreio 2012 

“O tema da redação foi 

inesperado, nada a ver; 

achei muito  ruim.”  

Silvano—3º Ano B 

www.eemmanuelbarboza.blogspot.com            Facebook: manuel barboza maciel - missi 
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Onde está a sua vaga? 
A presidenta Dilma Rousseff 
sancionou no dia 29 de agosto 
a lei que regulamenta o siste-
ma de cotas raciais e sociais 
nas universidades públicas 
federais em todo o país. (...) A 
reserva das vagas será dividi-
da meio a meio. Metade das 
cotas, ou 25% do total de va-
gas, serão destinadas aos 
estudantes negros, pardos ou 
indígenas de acordo com a 
proporção dessas populações 

em cada Estado. (...) Os outros 
25% das cotas serão destina-
dos aos estudantes que te-
nham feito todo o Ensino Mé-
dio em escolas públicas e cu-
jas famílias tenham renda per 
capita até um salário mínimo e 
meio.  Pelo bem ou pelo mal 
continua existindo a separação 
racial e de classe... 
                                 
 

 Fonte: Assessoria de Imprensa do  
Governo do Estado do Ceará 

TÁ?! 
“Vendo a preocupação da 
diretora e dos professores 
com o ENEM fiquei pensan-
do: no tempo que eu fiz o 
ENEM, só servia pro Governo 
avaliar o nível de aprendiza-
gem dos alunos do Ensino 
Médio, não valia nem a nota 
das disciplinas na escola. 
Quando a gente ganhava um 
transporte pra ir, era pra ser 
feliz. Almoço, merenda e tudo 
era por conta da gente. Tinha 
que ir fazer em Sobral, cada 
um num colégio diferente, 
sem conhecer a cidade pra 
andar, quando terminava era 
o jeito ficar lá esperando o 
ônibus vir buscar. E pra aca-
bar de completar,  toda a pro-
va era num dia só e acontecia 
no último domingo de agosto 
e nós aqui do Missi, ou perdia 
a festa tradicional ou ia de 
ressaca e era difícil o aluno 

que dei-
xava de 
fazer o 
ENEM. 
Agora o ENEM vale vaga nas 
melhores Universidades do 
país, o governo dá todo tipo 
de incentivo, a SEDUC e a 
CREDE fazem simulado, dão 
kit de lanche, caneta, a escola 
faz merenda reforçada, faz 
festa, cartaz, divulga a foto 
dos alunos na internet, a pre-
feitura manda transporte e os 
alunos fazem o ENEM ali 
mesmo em Irauçuba e mes-
mo assim ainda tem aluno 
que não valoriza, não partici-
pa, nem com toda essa adula-
ção.” Ainda bem que tem 
mais alunos que fazem do 
aqueles que não querem fa-
zer... mas era pra não faltar 
ninguém!  

Depoimento de Marlina Oliveira  
Merendeira da escola 

ENEM: quando não valia  

nada, todo mundo valorizava, agora 
que vale nem todos se interessam... 

Você escreve! 

04/12-Stefany - 1º C 

04/12-Joiciane - 2º A 

05/12-Renato - 3° B 

07/12-Isnaldia - 2º B 
07/12-Raimunda Pereira - 1º B 

08/12-Marcela - 2º B 

09/12-Maria das Dores Cordeiro - 3° A 

15/12-Alan - 2º A 

16/12-Antonia Mesquita - 3° A 

16/12-Francisco Maciel - 1º C 

20/12-Kelly Pinto - 1° C 

21/12-José Felipe - 1° C 

23/12-Pedro Braga - 2° B 

25/12-JESUS CRISTO - Salvador do Mundo 
25/12-Alessandra - 1° A 

25/12-Maria Aparecida - 2º B 

26/12- Elizete - 1º B 

26/12-Cleidiene Almeida - 2º B 

29/12-Antonio de Sousa - 3° A 

“Niver’s do Mês” 

Como assim?  
É isso mesmo! O Açude da 
Caiçara está correndo sério 
risco de arrombamento por 
causa das grandes erosões 
na parede e muitos formi-
gueiros. Um dia desses, a 
SEMACE veio fazer uma 
vistoria para avaliar os im-
pactos. Não ter chovido nes-
te ano foi ruim, mas não 
muito, pois estamos sofren-
do com a falta d’água, mas 
dá para escapar. E se tives-
se chovido forte e o açude 
tivesse levado nossa escola 

tão bonita recém-
construída? E o pior: com a 
gente dentro? Se está pra 
arrombar sem água, imagine 
se chovesse!!! É porque o 
açude fica logo atrás da Es-
cola Manuel Barboza. É por 
isso que eu digo: Tem cer-
tas coisas que seria cômico 
se não fosse trágico! Vam-
bora cuidar do açudinho, 
meu povo, enquanto não 
chove! É tão bom dá uns 
cangapés dentro dele quan-
do está cheio!         

                                 By Claudia Mota 

               
    “Quem tem a leitura como hábito dificilmente terá as drogas como vício” 

Açude seco corre o risco  
de arrombar 

Quem foi que fez??? 

 

 

 
 

 
 

FANZINE DA ESCOLA é uma publicação da 
Escola Manuel Barboza Maciel com o 
objetivo de incentivar a leitura e divulgar 
ações e projetos desta instituição escolar. 
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