
 Sei que isso parece impossível ! Mais real-

mente aconteceu... Atualmente os esportes em Santo André (como por exemplo o Futebol) 

estão em decadência , só que nem sempre foi assim.  

Antigamente o time de futebol, conhecido como Ramanhão, o atual  ESPORTE CLUBE SANTO 
ANDRÉ era  uns dos principais times paulistas, dono de vários títulos .... Em 1984, pela 1º vez o 

Santo André  participou da primeira divisão do campeonato brasileiro e fez campanha termi-

nando em 10º lugar.   

Mas sua maior conquista veio em 20 anos depois! Após eliminar times poderosos como: Atléti-

co MG e Palmeiras, o time do GRANDE ABC, chegou à final da copa do Brasil e conquistou o 

titulo ao derrotar o Flamengo no Maracanã! Bom, existem temporadas que não saem da memo-

ria do torcedor Andreense.... Com sua ótima campanha na década de 80, em 1984 o técnico do 
Santo André foi chamado para uma vaga na seleção brasileira olímpica . Então em junho de 84, 

para auxiliar a preparação da seleção , foi realizado um jogo no Morumbi, que terminou em 

Sto André 3x3  Brasil  

Sto André   1x1  Corinthians 

Sto André  2x0  Flamengo  

Sto André  4x4  Grêmio  

O Futebol em Santo André  

Mais  Esportes: Voleibol   

Geração de Prata é como ficou 

conhecida a seleção brasileira 

de vôlei na década de 80, e que 
ao Brasil a sua primeira meda-

lha olímpica nesse esporte. Isso 
se deve ao time Pirelli, que foi  

criado pela própria  empresa 
com  o intuito  de proporcionar 

a oportunidades de um futuro 

melhor as novas gerações. O 

Vôlei masculino Santos André/

Pirelli, marcou época  e con-

quistou vários títulos entre 

eles um Campeonato Mundial! 
A  cidade deixou de ter um 

time profissional. Isso por-

que, houve conflitos entre 

jogadores da época que pre-
judicou a equipe. O fato é que, 

após a derrota para  os EUA, 

passaram por diversas cri-
ses que acabaram com a  

geração de Prata. “Minha ma-

goa é nenhuma administração 

de Santo André  até hoje ter 
pedido apoio para mim e ou-

tros jogadores. Será que com 

tanta experiência , não tínha-

mos como contribuir?  Pior 
para o vôlei da cidade, que 

esta do jeito que esta...” - Diz 

William jogador da época .  

 

Você já Imaginou?  

INFORMAÇOES ATUAIS:  

 FUNDAÇÃO     1967 

MASCOTE RAMALHÃO 

ESTÁDIO JOSÉ DANIEL 

TORCEDOR ANDREENSE 

NACIONAIS  1 

ESTADUAIS  5 
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Frações, números decimais, álgebra... 

Se para alguns já é difícil saber o valor 

de 0.823 na forma de fração, como 

s aber  de  on de  is s o  s urg iu ? 

 

As Frações 

No Egito antigo, eram divididos alguns 

p e d a ç o s  d e  t e r r a  p a r a  o s 

“privilegiados”. Qual era o privilégio? As 

terras ficavam nas margens do Rio Nilo 

e, todo ano, em julho, a enchente do rio 

inundava e fertilizava o solo. Porém, em 

setembro, as águas baixavam e as 

terras de cada um eram remarcadas 

As pessoas que faziam isso eram os 

‘esticadores de cordas’, que como o 

nome já diz, esticavam uma corda 

com marcações e calculavam o nú-

mero inteiro de vezes da unidade de 

medida. Foi por isso, que no governo 

Sesóstris, por volta de 3000 a.C., 

surgiu o número fracionário.  

 

C o m p l i c a n d o  T u d o . 

Os egípcios tinham seu próprio 

sistema de numeração: os hieró-

glifos. Eram vários símbolos, e 

cada um significava um número. As 

frações eram complicadas, pois 

havia um símbolo parecido com 

uma oval como numerador e outro 

símbolo como denominador.  

Felizmente, os hindus criaram o 

Sistema de Numeração Decimal, 

em 300 a.C., para facilitar a escri-

ta das frações e nos ajudar com os 

diferentes cálculos  matemáticos.  

Terra. E é nisso em que a 

astrologia se baseia, ela 

permite observar as rela-

ções entre as posições 

dos planetas no céu e os 

acontecimentos aqui na 

Terra.  

 

 

 

Astronomia é considerada 

uma ciência, ela estuda o 

universo. Os astrônomos a 

partir da observação, do 

levantamento de hipóteses 

e conjecturas, formulam 

teorias sobre a origem do 

universo.  

Em tempos passados, os 

astros eram considerados 

perfeitos, eternos, por 

isso o próprio Kepler (que 

foi um astrônomo, mate-

mático e astrólogo alemão 

e figura-chave da revolu-

ção científica), mantinha 

dúvidas sobre se o que 

estava nos céus determi-

nava o que acontecia  na 
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Astrologia e astronomia: qual a  diferença?  

A Matemática: Muita história pra “contar”!  

“Não existe 

nenhum 

caminho 

lógico para a 

descoberta 

das leis do 

universo - o 

único 

caminho é o 

da intuição” 

-Albert 

Einstein  



Aplicativos:  

O What tPad  é  um app, onde é  possí-

vel baixar livros grátis! É um ótimo 

entretenimento e  motivação para a 

leitura ao jovens.  

Site: A Khan Academy é uma ONG edu-

cacional criada e sustentada por Sal-

man Khan. O site é considerado o me-

lhor site para se aprender matemáti-

ca do mundo.  

Página 3 Volume 1, edição 1 

Entretenimento:  Indicações  

Cultura  

Livro:  A Teoria de Tudo  

"A Teoria de Tudo é uma história ex-

traordinária e edificante de uma das 

maiores mentes vivas do mundo, o 

renomado astrofísico Stephen Haw-

king, e de duas pessoas desafiando 

as mais profundas adversidades 

através do amor. “ 

 

Show de Fábio Júnior 

 Clube Atlético Aramaçan 

Vila América - Santo André/SP 

28 de Novembro às 22:00 

  www.clubearamacan.com.br/  caa@aramacan.com.b 

(11) 4972-8200 

Rua São Pedro , 345 

Ingressos: R$180,00 a R$200,00 

 

Show  Klau  Evangelista,  Adriano  Porto e  André  Ferrei-
ra . No  Teatro  Municipal de  Santo André  

Praça IV  Centenário, Centro  de Santo André .   

Entrada Franca 

4433.0789/ 28 de Setembro de 2015 ás 20:00 

 

Pinacoteca Santo André  

O local mantem um acervo de 815 obras. Perfeito para os  
amantes da arte.  

Endereço: Praça IV Centenário, S/N° - Prédio da Biblioteca 
-2° Andar – Centro – Santo André – SP. Horario de funcio-
namento: Segunda a Sexta-feira, das 09h as 18h sábado 
das 09h as 13h.  



Estudar pode ser algo cansativo, mas é necessário. Criar uma rotina de estudos é primordial para que bons resultados se-

jam alcançados  e todo o trabalho realizado se torne compensador. Porém, isso não é fácil. Regras e procedimentos devem 

ser estabelecidos e seguidos à risca para se alcançar os objetivos. 

Com base nisso, reunimos  algumas sugestões de como estudar. Veja abaixo: 

1- Buscar complementos adicionais ao conteúdo estudado em outras fontes como sites, livros, apostilas e vídeo-aulas. 

2 - Realizar anotações durante os momentos de estudo para poder consulta-las em outros momentos. 

3-Desligar todos os aparelhos eletrônicos e ficar distante de distrações na hora de estudar. 

4-Criar uma rotina diária de estudos é essencial. Estudar para provas e avaliações um dia antes da prova compromete o 

preparo e impossibilita a retirada de dúvidas com o professor. 

5-Manter pausas regulares entre os estudos. Descanso e lazer são fundamentais e contribuem para a melhora 

do rendimento escolar. 

A partir das sugestões foi realizada uma pesquisa com alunos que cursam o Ensino Fundamental II sobre quais 

são os procedimentos adotados por eles na hora de estudar. Veja o gráfico. 

Gráfico  
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Dicas de Estudo  
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