
 

1ª EDIÇÃO 

JORNAL DA TRINTA 

Dos mesmos criadores de “A Era do Gelo”- Luís 
Felipe Mello, Pedro Martins, Mateus Pratti, Pedro 
Henrique Maciel, Bernardo Tonini, Isabela 
Zanandréa, Maria Clara Tesch, Ana Lívia Neto, 
Sofia Walker, Maria Vitoria Barbosa e Victoria 
Neri. 
 

Por meio deste jornal nós todos vamos exibir as principais notícias 

da escola e do mundo.  

Esperamos que todos apreciem e gostem. 

Um agradecimento especial aos nossos 

patrocinadores: 

“Futebol na Blobo, aqui é emoção!!!” 

Julho Amarelo – Contra o câncer ósseo e a 

hepatite viral. 

 

 

 

Manchetes: 

 

Este ano não 

começou tão bem 

quanto o 

esperado. Saiba o 

que aconteceu 

aqui. P.1  

 

Melhores Piadas 

do Mês. 

P. 2 

 

Devido a 

Manifestação 

cultural, as 

quadras são 

interditadas. 

Causando      

revolta nos 

alunos. P.3 
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2019-UM ANO QUE NÃO 

COMEÇOU TÃO BEM. 

Eventos trágicos e lamentáveis que ocorreram 
no ano de 2019. 

JANEIRO: Rompimento da barragem em Brumadinho- Ocorreu no dia 25 de 

janeiro de 2019, e liberou 11,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos de 

mineração, e matou muitas pessoas e animais. Além dos impactos muito fortes 

no meio ambiente. 

FEVEREIRO: Incêndio no Ct do Flamengo- O fogo atingiu o alojamento dos 

atletas das categorias de base do clube na madrugada. Dez morreram e três 

ficaram feridos. 

MARÇO: Massacre em Suzano- Duas pessoas encapuzadas efetuaram 

disparos dentro de uma escola em Suzano, matando ao menos oito pessoas. Os 

dois atiradores cometeram suicídio, totalizando em dez o número de mortos na 

ação. 

ABRIL: Incêndio em Notre Dame- O incêndio na catedral que se encontra em 

Paris, atingiu grande parte do telhado do monumento e destruiu a flecha 

central. 

MAIO: Morte de Gabriel Diniz- O cantor estava em um avião de pequeno porte 

indo para Sergipe, comemorar o aniversário de sua namorada. Mas infelizmente 

o avião acabou caindo e todos faleceram. 

 JULHO:  Falecimento de Cameron Boyce- O ator morreu na madrugada do 

dia 07, devido a problemas médicos não esclarecidos. Ele tinha apenas 20 anos 

e já havia estrelado “Gente Grande”1 e 2 a série “Jessie” que fez muito sucesso, 

Descendentes 1,2 e agora sairá o 3 que será uma espécie de despedida para os 

fãs. 

 

 

 6 EVENTOS  

EM 7 MESES 

 

No total, quase 

500 mortes 

 

1 monumento 

da humanidade 

destruído 

 

2 incêndios 

 

 

2 celebridades 

mortas 

 
  

  
REDES SOCIAIS: 

Como 2019 está 

sendo um ano com 

muitas tragédias, 

vários influencers 

sociais estão 

lançando a 

#cancela2019. 

 

  



 

07/2019 

MELHORES PIADAS 

DO MÊS. 

As piadas mais engraçadas do mês. 

1- Qual é o nome da população de um país em que toda 

ela é encanadora? 

2- Qual é o estado do rio Amazonas? 

3- Qual é a piada do fotógrafo? 

4- É seu, mas são as outras pessoas que usam? 

5- Qual é o casal que nunca se encontrou? 

 

 

Respostas: 

 

1- os 

MEXICANOS! 

 

2- o estado 

Líquido!!! 

 

3- Ninguém 

sabe, ela 

ainda não foi 

revelada!!! 

 

4- o seu 

NOME! 

 

5- a NOITE e o 

Dia! 

  

 

A Palavra do 

Especialista: 

Contar piadas é 

sempre bom pois elas 

deixam a pessoa com 

ânimo e feliz 

fazendo-a sentir-se 

bem e disposta. 

 

 



 

28 E 29/06/2019 

MANIFESTAÇÃO 

CULTURAL DO 

INFANTIL E FUND. I: 

IRRITAÇÃO. 

Alunos não gostaram da interdição das quadras. 

A Manifestação cultural ocorreu no dia 28 de junho. Durante a 

semana inteira, a quadra grande e a nova foram ocupadas com 

ensaios e decorações. A falta de quadras atrapalhou tanto os 

recreios quanto à educação física. Os alunos diziam que entendiam 

a situação, mas queriam as quadras para poder se divertir. 

Mas no final acabou valendo a pena esta semana sem quadras, pois 

as apresentações foram maravilhosas. Muitos alunos dando seu 

melhor para trazer uma experiência inesquecível a quem os assistia. 

 

 

Sobre a 

Manifestação 

cultural: 

 

Cerca de 460 

alunos 

apresentaram. 

 

Mais de 30 

turmas estavam 

envolvidas. 

 

Mais de 8 

danças. 

 

Mais de 800 

pais. 

 

 

Parabéns a 
todos os 

envolvidos!  
 

 

 

 


