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Com projeto, colégio 
foca leitura e escrita

Escola de período integral 
com foco em projetos 
que estimulam a escrita, 

a FourC atingiu uma média de 
766,67, em uma escala cujo 
máximo é 1.000, na redação do 
Enem do ano passado. Inclusi-
ve, o colégio foi “campeão” 
neste quesito, se comparado 
com as demais instituições de 
ensino de Bauru.

Mantenedora da FourC, 
Sara Margaret Hughes de-
monstrou entusiasmo diante do 
desempenho dos 12 alunos do 
3.º ano do Ensino Médio, a pri-
meira classe da escola a fazer 
o Enem. Segundo ela, o foco 
da FourC está em incentivar a 
visão de mundo, a leitura e a 
escrita dos estudantes.

No primeiro caso, desde 
o 4.º ano do Ensino Funda-
mental, ou seja, aos 9 anos, os 
alunos desenvolvem projetos 
individuais, em que escolhem 
pesquisar sobre qualquer um 
dos nove temas propostos pela 
escola. A cada três meses, um 
assunto, como comunicação e 
poder, é selecionado. Os pro-
jetos, então, são apresentados 
a uma banca, em duas línguas: 
português e inglês. “Com isso, 
os estudantes adquirem conhe-
cimento de tudo o que ocorre 
além dos muros da escola”.

NA INFÂNCIA
Quando se trata de leitu-

CINTHIA MILANEZ

FourC tirou 766,67 
e foi a ‘campeã’ da 
redação do Enem 
2015 em Bauru

ra, desde o Ensino Infantil, 
ou melhor, a partir de um 
ano e meio, cada criança 
passa a ler um livro por dia, 
mas com o auxílio dos pais. 
Já em relação à escrita, desde 
o 1.º ano do Ensino Funda-
mental, ou seja, aos 6 anos, 
os alunos participam de ati-
vidades em grupo. “Eles 
produzem um brainstorming 
e trocam ideias com os cole-
gas. Depois, organizam tudo 
em parágrafos e dão início 
ao primeiro dos três rascu-
nhos do texto. O objetivo é 
fazer com que eles entendam 
que a escrita é um processo 
e não dá para escrever bem 
sem praticar”, acrescenta.

Luana Franciscato Borto-
letto, de 18 anos, começou a 
estudar na FourC aos 11. Ela 
foi uma dos 12 estudantes 
da escola a prestarem, pela 
primeira vez, o Enem, no 
ano passado. Luana também 
contribuiu para que a média 
da redação do colégio fosse 
a “campeã” entre as demais 
instituições de ensino de 
Bauru, já que tirou 940, de 
um total de 1.000. 

Embora sempre tenha gos-
tado de escrever, a jovem con-
fessa que passou a fazê-lo com 
mais afi nco após ser estimula-
da na FourC. “Eu escrevia em 
casa, por conta própria”, relata.

Julia Segala, de 16 anos, 
está no 2.º ano do Ensino 
Médio da FourC e fará a pro-
va do Enem no ano que vem. 
“Costumo ler, pelo menos, um 
livro a cada mês. Além disso, 
passei a aplicar a metodologia 
do brainstorming em ativida-
des do meu dia-dia, não apenas 
dentro do colégio”, fi naliza.

Julia Segala: “Costumo ler, pelo menos, um livro a cada mês”

Malavolta Jr.

Motociclismo perde um de seus ícones
Presidente do motoclube bauruense ‘Eu amo segunda-feira’, José Antonio Meirelles, o Jamanta, morreu na madrugada de ontem, aos 50 anos

Meirelles sofreu um mal súbito e caiu na calçada de sua casa

Reprodução/Facebook

A saudação “yes”, que se 
tornou marca registra-
da do geólogo José An-

tonio Meirelles sempre que 
chegava a uma confraterniza-
ção, não será mais ouvida por 
seus amigos e familiares. Na 
madrugada de ontem, Meirel-
les, conhecido como Jaman-
ta, faleceu após sofrer um 
mal súbito em sua residência, 
no Núcleo José Regino.

Presidente do motoclube 
“Eu amo segunda-feira” e um 
dos ícones do motociclismo 
bauruense, ele tinha 50 anos 
e sofria de hipertensão e dia-

betes. Segundo o relato de 
amigos, por volta das 4h de 
ontem, Meirelles sentiu-se 
mal e acionou o Samu.

Como vivia sozinho, abriu 
o portão da residência para 
aguardar a chegada da equi-
pe, quando acabou perdendo a 
consciência e batendo a cabe-
ça no chão. Até o fechamento 
da edição, a possibilidade de o 
trauma ter causado sua morte 
não havia sido confi rmada pelo 
Instituto Médico Legal (IML).

“Quando o Samu chegou, 
ele já estava sem vida, na cal-
çada. É uma perda grande. Ele 
tinha uma presença marcante, 
era bem-humorado e muito 

querido”, comenta o padre Ed-
son Roberto Codato, que parti-
cipou de muitos encontros do 
motoclube durante os anos de 
convivência com o amigo.

O sacerdote conta que o 
motoclube “Eu amo segun-
da-feira” foi fundado há cinco 
anos a partir dos encontros rea-
lizados em todo início de se-
mana no escritório de geologia 
de Meirelles. “Os motociclis-
tas se reuniam, sempre tinha 
uma banda tocando. Era muito 
animado”, comenta.

De acordo com o amigo de 
longa data Luiz Fernando Vi-
dal, 48 anos, Meirelles já havia 
sido internado no início deste 

ano devido a seus problemas 
de saúde, que já eram conhe-
cidos. Quando recebeu alta, 
decidiu mudar hábitos de vida.

“Ele tinha parado de fumar 
e beber, então todo mundo foi 
pego de surpresa. Os amigos 
estão tristes e planejam fazer 
uma homenagem em razão de 
sua partida”, completa.

ADEUS
O corpo de Meirelles 

está sendo velado na sala 
2 do Centro Velatório Ter-
ra Branca e será cremado 
no Crematório Regional 
Jardim dos Lírios às 16h30 
de hoje. Ele deixa um fi lho.

TISA MORAES

Ofertas válidas para Bauru e Pederneiras
Central de Atendimento: 0800 131331

Não esqueça 
sua embalagem 
reutilizável
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Ofertas válidas somente para 19/10/2016 ou enquanto durarem os estoques. Vendas a varejo. Reservamo-nos o 
direito de limitar a quantidade dos produtos ofertados artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor         
(Lei nº8.078./90). As fotos existentes neste anúncio são meramente ilustrativas.

BEBA COM MODERAÇÃO

É PROIBIDA A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE IDADE.

20/01
com juros

09/12
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cadastre-se no site: institucional.confianca.com.br


