
Today News de Hoje 
O Jornal útil... Na terra do nunca 

Frase do Dia: O amanhã será tomorrow 

 

Lucas Laure, o traidor. 

O Lucas Laure tentou copiar nosso 

título, mas ficou parecendo o 

Corinthians: sem título. (matéria de 

Fábio) 

Lucas na imagem abaixo: 

 

Pessoas estão fazendo pesquisas com 

alunos para ver qual rede social é mais 

usada pela sala. Estão tentando fazer 

um Jornal tão bom quanto o nosso. 

Detalhe: Não conseguirão!

 

 

Matéria de Hoje (16/11/2011) 

Catharina pergunta para nós (eu e 

Fábio) sobre homens e mulheres. Veja 

as respostas na página seguinte. 

Dom Bosco e suas 

promessas... 

Dom Bosco promete ano que vem, nos 

dar apostilas novas e com menos 

conteúdos. (matéria completa na pag. 

2) 

Festa, festa! 

Muitas comemorações! Muitas festas! 

O João Victor começou a usar lentes! 

Ok isso foi inútil. E também só para 

lembrar 1+1=2. 

Bullying 

Assunto Polêmico: Mamilos! 

Brincadeira, nessa matéria iremos falar 

sobre Bullying. 

Apple ou Microsoft? 

Essa é a pesquisa mais útil até agora. 

Pedro e sua turma estão pesquisando 

qual sistema operacional é melhor. 

 

 

 

 



Today News de Hoje 
O Jornal útil... Na terra do nunca 

Frase do Dia: O amanhã será tomorrow 

 

 

Homens e mulheres, difícil 

relação. 

Estávamos trabalhando pacientemente 

em nossos devidos lugares e nossa 

querida amiga Catharina aparece e nos 

questiona sobre o que achamos.  

Temos que te agradecer por nos dar 

um assunto tão legal para se discutir, 

além de ser importante, ou não. 

Você, qual a sua opinião, homens são 

difíceis ou as mulheres? Para mim, não 

tem um melhor que o outro, mas sim, 

cada ser tem sua personalidade. 

(Gabriel) 
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Esportes 

 

Nós, fizemos uma pesquisa sobre os 

times que os alunos do 8º ano torcem, 

Palmeiras e Corinthians estão 

empatados com 9 torcedores e logo 

depois vem São Paulo seguido de 

Santos e de Outros. (Fabio) 

Corinthians pode ser campeão de 

maneira antecipada do Campeonato 

Brasileiro de Futebol, basta ganhar o 

jogo contra o Figueirense e o Vasco da 

Gama perder seu próximo jogo. 

(Gabriel) 

E na F1 Sebastian Vettel foi campeão 

de maneira antecipada, com 374 

pontos e 1 corrida para acabar a 

temporada 2011 ele está garantido na 

liderança, à frente de Jason Button que 

pode chegar ao máximo 280 pontos. 

(Fabio) 

Ontem (22/11/2011), o Santos foi 

campeão brasileiro de Futsal, ocorreu 

pela primeira vez um time paulista ser 

campeão de uma liga nacional.  

A conquista não foi fácil, com Falcão, 

principal jogador do time, expulso, o 

jogo terminou 3 a 2 e foi para os 

pênaltis, onde o Santos ganhou por 7 a 

6 com uma defesa de barriga do 

goleiro. Parabéns jogadores! (Fábio) 

 

 

Times do 8º 
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