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EDITORIAL
Caro leitor, bem-vindo, welcome, bienvenido!

Esta nova edição traz uma história diferente: ela faz parte de
um projeto maior que é o Blog da Biblioteca. Nesse espaço virtual, há
uma seção permanente do Almanaque Plural que vai sendo alimentada
ao longo dos trimestres com as produções realizadas pelos estudantes do
Ensino Fundamental 2 do CONSA. Nesta edição, selecionamos alguns
desses textos para compor o Almanaque. Essa não foi uma tarefa fácil,
porque os textos estavam muito bons e mereciam ser lidos por muita
gente! Por isso, se vocês quiserem ver mais, entrem no Blog, porque não
economizamos espaços. Tem texto para todos os gostos!
O Almanaque continua sendo organizado em seções
temáticas. A primeira seção, de caráter mais social, promove reflexão
sobre temas de relevância para adolescentes e jovens nos dias atuais.
Os textos dessa edição são: ARTIGO DE OPINIÃO, VOCÊ SABIA QUE,
DISSERTAÇÃO ESCOLAR, INFOGRÁFICO, RELATO DE MEMÓRIA e
RESENHA CRÍTICA.
A seção seguinte destaca-se por deixar, no nosso leitor, um
gostinho de "quero mais". Ela traz um tom mais artístico para nosso
almanaque, com textos literários sobre temas variados. São eles:
AUTOBIOGRAFIA, BIOGRAFIA, BIOGRAPHY, CANÇÃO ILUSTRADA,
CANCIÓN, CARTA PESSOAL, CONTO, CONTO DE ENIGMA, HQ,
MITO,

MISTERY

STORY,

POEM,

POEMA,

RELATO,

RELATO

HISTÓRICO e TEXTO DRAMÁTICO.
A terceira seção, de Entretenimento, é uma diversão atrás da
outra. Vejam o que espera por vocês: ANECDOTE e QUIZ.

Por fim, o Almanaque apresenta a seção Miscelânea, uma porta

sempre aberta para que novos textos e gêneros possam ser contemplados.

Nesta edição, há os textos: ARTICULO DE OPINIÓN, BOLETIM DE
OCORRÊNCIA,

CARDÁPIO,

DESCRIPCIÓN

ANIMAL,

FOLDER,

INFOGRÁFICO, INFOGRAPHIC, RELATO DE MEMÓRIA, RELATÓRIO,
RESPOSTA DISSERTATIVA, TEXTO DESCRIPTIVO e TEXTO DESCRITIVO.

Aproveite! Enjoy! Buen provecho!

Marina Ribeiro de Almeida

Orientadora das Línguas Inglesa
e Espanhola

Eliane Aguiar

Orientadora de Língua Portuguesa
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Artigo de opinião
Os jovens e as DSTs
Hoje em dia, muitos jovens estão sendo infectados
pelas DSTs (doenças sexualmente transmissíveis). Mas por que
será que isso acontece? Isso acontece por causa da falta de
prevenção.
Quando os jovens não usam o preservativo, além de
poder engravidar, eles podem contrair as DSTs, como por
exemplo, sífilis, AIDS, clamídia e tricomona. Se as doenças não
forem diagnosticadas e tratadas corretamente, alem do
processo infeccioso, elas podem levar á infertilidade, ao
surgimento de outras doenças e, em alguns casos, até à morte.
Os jovens também podem ter influencias para não se
prevenirem na hora do sexo. Uma pesquisa feita em São Paulo
mostra que aproximadamente 46,2% dos entrevistados
concordam comigo.
As influencias podem vir da internet, dos amigos, das
series de TV ou de filmes. Eles podem influenciar na falta de
prevenção porque, por exemplo, um personagem não usou o
preservativo e depois não aconteceu nada com ele. Outro
exemplo também é quando os amigos desse jovem já tiveram a
experiência, e nela, não usaram o preservativo e não obtiveram
consequências. Assim muitos jovens acabam sendo
influenciados a não usarem preservativo e contraem as DSTs em
muitos casos.
Então, se na hora do sexo você achar que nada vai
acontecer, você esta completamente errada, pois você pode sim
contrair as DSTs. Por isso, para sua segurança, use o
preservativo.
Bárbara Huang
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Você sabia que

Irish superstitions

I think diversity it’s important and we must celebrate
it, because it can spread culture for all over the world. I am
going to write about Ireland, it’s an amazing country and it has a
lot of strange superstitions, which ones I am going to talk about
now. Read my text to know more.
In Ireland they have a lot of different superstitions of
death, of animals and other things, I’ll write some of them here.
They believe that if you trip and fall in a graveyard you will most
likely die by the end of the year. And if you stand up and your
chair falls over you’re in for bad luck.
Do never kill a robin redbreast, if you do that you will
never have any good luck ever again. And when you are washing
the dishes, make sure you won’t get your shirt wet, if you do
that you will marry a drunk.
If you are on a trip and you meet a magpie, a cat or a
woman with a limp you’ll have bad luck.
Be careful, these things can happen to anyone, I am
warning you! Thank you for reading my text and be safe.
Ana Beatriz de Mendonça
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Dissertação escolar

Uma sociedade mais volátil do que álcool

A beleza é um conceito extremamente relativo que
foi sendo alterado com o passar dos anos. Hoje, mais do que
nunca, a beleza está adquirindo um caráter fundamental e
vantajoso para quem a possui. Esse culto ao corpo extrapola sua
função a partir do momento em que passamos a buscar um
corpo perfeito (que não existe), baseando-nos em padrões de
beleza, que, na maioria das vezes, não são compatíveis com a
realidade. É certo que os cuidados com a aparência são
necessários, no entanto, devemos dar a ela sua devida
importância, sem submetermos nosso corpo a processos
prejudiciais a nossa saúde física e mental.
A interferência da mídia nesse arquétipo de beleza é
facilmente percebida ao observarmos mais atentamente
revistas, propagandas e filmes, em que os personagens, usando
e abusando de maquiagem e efeitos especiais, transmitem uma
ideia de perfeição. Essa técnica de omitir os defeitos faz com
que muitos (às vezes, sem ao menos terem consciência disso)
cobrem demais de si mesmos por meio de comparações sem
fundamento.
Esse novo conceito de beleza, tão sintético e
computadorizado, induz as pessoas a comprarem cosméticos
caríssimos, pílulas “milagrosas” de emagrecimento, entre outras
infinidades de produtos. Desse modo, é fácil concluir que a
parte da população com maiores recursos é a que mais aparenta
se “enquadrar” nessas concepções de beleza, que fogem tanto
da naturalidade. Assim, essa “idolatria visual” seria apenas mais
uma forma de divisão social.
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Infelizmente, práticas extremamente invasivas – e,
muitas vezes, não seguras – realizadas em função dessa
“obsessão” são mais do que comuns em nosso dia-a-dia. “Um
jovem de 18 anos morreu na noite desse sábado (25), em
Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), após injetar hidrogel no
pênis...”, de acordo com reportagem da Folha de S. Paulo. O caso
desse jovem é apenas um dentre milhares de pessoas que,
preocupando-se mais com a estética do que com a própria
saúde, rendem-se a processos químicos e cirúrgicos pouco
confiáveis, com o objetivo de atingir um modelo que foi imposto
como o ideal.
Basicamente, os concursos de beleza, os desfiles de
moda e, essencialmente, a mídia, supervalorizando o físico e
ignorando a real essência das pessoas, alcançam seus objetivos
ao nos depararmos com uma população tão facilmente
manipulável e reforçam as bases que sustentam os princípios de
nossa sociedade atual: um povo fútil, consumista e com uma
preocupante falta de valores. Agora, diante de todas as
consequências apontadas, fica a questão: beleza é realmente
fundamental?
Cristina Machado
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Dissertação escolar
As doenças da beleza
A sociedade atual está em uma busca desenfreada
pela beleza, pelo corpo perfeito, alto, definido, sem flacidez ou
rugas, que é imposto pela mídia. Essa busca pode trazer bons
resultados, mas eles quase sempre vêm acompanhados de
efeitos colaterais, os quais não são encarados de forma séria, e
sim irresponsável.
De acordo com Táki Cordás, médico, psiquiatra e
professor de Psiquiatria na Universidade de São Paulo (USP), as
duas “doenças da beleza” que mais atacam são a anorexia e a
bulimia. A anorexia consiste em um emagrecimento acentuado.
Nela, as vítimas jejuam, vomitam, usam moderadores de apetite,
porque têm uma grande distorção de sua imagem, acham que
nunca estão magras o suficiente. Já na bulimia, a vítima sente-se
culpada por ter comido e força o vômito. Ambas as doenças
podem trazer sérias consequências, como o câncer de esôfago e
a desnutrição, o que pode levar à morte.
Além das enfermidades físicas e psicológicas, surgem
também os problemas sociais, como o bullying, que pode ser
causado pela magreza extrema ou por qualquer outra
característica física de uma pessoa que sofre de algum desses
distúrbios. Essa opressão feita pela sociedade infelizmente pode
resultar em depressão ou até mesmo em suicídio.
Diante de tudo o que foi relatado, é possível concluir
que a busca pela beleza pode se tornar uma doença capaz de
culminar na morte do indivíduo. Para que isso não aconteça, é
necessário que a pessoa tenha e siga o seu próprio padrão
estético, independentemente da mídia.
Caroliny Saifi
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infográfico

Infográfico Ahorrar el agua, de Julia Azevedo e Juliana Carbone
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Infográfico

Infográfico Ahorrar el agua, de Camila Silva e Rafaella Fortuna
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infográfico

Infográfico Ahorrar el agua, de Isabela Maluly e Maria Bartiloti
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Infográfico

Infográfico Ahorrar el agua, de Sofia Pimazzoni
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infográfico

Infográfico Ahorrar el agua, de Fernanda Vieira, Giulia Todero,
Luísa Tanaka e Luiza Raposo
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Infográfico

Infográfico Ahorrar el agua, de Luisa Ramos e Maria Eduarda
da Costa
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infográfico

Infográfico Ahorrar el agua, de Marcela Costa
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Infográfico

Infográfico Ahorrar el agua, de Maria Luiza Caeiro
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infográfico

Infográfico Ahorrar el agua, de Rafaella Bento, Isabela Silva,
Raquel Moraes e Giulia Fanzin
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Infográfico

Infográfico Violencia de genero de Julia Fonseca e Julia Aoun
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infográfico

Infográfico Violencia de genero de Amanda Rayes e Lissa Saboia
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Infográfico

Infográfico Violencia de genero de Maria Clara Setti
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infográfico

Infográfico Violencia de genero de Giovanna Gomes, Lucas
Brandini e Pedro Dal Mas
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Infográfico

Infográfico Violencia de genero de Gabriela de Aguiar e
Matheus Bastos
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Folder Discapacidades de Anna Del Nero, Ana Fontes e
Nicole Camargo
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infográfico
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Folder Discapacidades de Valentina Guida, Isabella Delorenzo,
Iara Fernandes e Victoria Araujo
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Folder Discapacidades de Eduarda Alves, Carolina Zago,
Matheus Xavier e Allan Favorito
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Relato de memória

La historia de ellos...
El abuelo de mi padre le había contado que los
primeros inmigrantes de su familia a llegar en Brasil fueron su
bisabuelo, Albino, y sus padres. En la época él era joven. Ellos
vinieron de los Estados Unidos, pero eran austriacos y salieron
de Austria por la Segunda Guerra Mundial.
Vinieron a Brasil para encontrar un trabajo en el
sector de construcción civil y esa fue la forma de su sustento.
Después de un tiempo lograron comprar una casa mejor y un
coche para trabajar. A pesar de haber pasado muchas
dificultades, después de un tiempo, pasaron a tener mejores
condiciones de vida, pero eso ocurrió fuera de su tierra natal.

Leonardo Frank
La historia de mi madre.
Mi madre nació en Cabo Verde, una isla en África,
pero cuando tenía trece años ella y mis abuelos se fueron a
Brasil. Cuando ella llegó al país se fue a vivir en la ciudad de
san pablo. Cuando mi madre salió de su casa ella se había
puesto muy triste porque había dejado a toda su familia y a sus
amigos, tuvo que aprender más sobre el portugués de Brasil,
etc.
El primer trabajo de mi madre en Brasil fue de
maestra en una escuela para niños pequeños. Después de
algunos años ella ya se había acostumbrado a la vida brasileña,
hasta que en el año de 1993 ella conoció a mi papá. Después
de nueve meses ellos se casaron y comenzaron a crear una
vida juntos.
Victoria Araujo
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Relato de memória
La historia de Carmella.
Carmella Capilletti Canella nació el 1898, en Italia. Ella
inmigró hacia Brasil con su marido huyendo de la guerra mundial. Ella
llegó a Santos, más tarde se mudó para San Pablo y vivió en el barrio Bom
Retiro. Después de unos años se fue a vivir a trabajar en la ciudad de
Votorantim, cuyo dueño era José Ermírio de Moraes, que fue sucedido
por su hijo, Antonio Ermírio de Moraes, a quien Carmella admiraba y era
muy agradecida ya que se había quedado viuda muy temprano. Por
trabajar en la fábrica ella podía vivir en la villa de operarios y crear sus
seis hijos: Amelia, Paulo, Antonieta, Ermínio, Oswaldo y Maura.
Carmella siempre bebía una copa de vino con la comida y
falleció lúcida a los 97 años de edad. Incluso llegó a conocer su bisnieto y
a verlo casarse. En esa época vivía en el barrio Agua Fria, en San Pablo,
con su hija más joven, Maura, hasta sus últimos días.
Giovana Velotta

Japón.
Mi familia es de origen japonesa, por parte de mi madre.
La inmigración japonesa en Brasil comenzó a inicios del siglo
XX, como un acuerdo entre el gobierno japonés y el brasileño, pues Japón,
desde fines del siglo XIX, vivía una crisis demográfica.
Mi bisabuelo, Eizo Ugadin, y mi bisabuela, Sumiko Harada,
llegaron debido a la segunda guerra mundial, de navío.
El primer navío que llegó a Brasil con inmigrantes japoneses
fue el Kasato Maru, el 18 de junio de 1908, que atracó en el puerto de
Santos. Traía consigo 165 familias.
Eizo Ugadin conoció Sumiko y se casaron. Por un tiempo mi
bisabuelo trabajó en una compañía de periódicos, llamada “Shimbum SP”,
mientras ella trabajaba en su casa.
Ocurrió una grande expansión de la etnia japonesa a otros
lugares del mundo, y vemos su cultura en Brasil en los alimentos, por
ejemplo, comemos fresas, tomamos té y comemos arroz a menudo en
nuestro cotidiano.
FÍN

Isabella Borsato
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Relato de memória

El origen de mi familia
Mi abuelo paterno es un inmigrante italiano. Él
nasció en 1940, en Pompeya, en la región de Nápoles. Es la
misma ciudad que fue destruida por el Vesúvio, en 79 d.C.
La Italia pasó por una guerra muy grande. Por esto,
la tierra europea tuvo una crisis financiera y de desempleo.
Por este motivo, mi abuelo y su familia vinieron para
el Brasil. Llegaron a Santos, en 1957, cuando mi abuelo tenía
solo 17 años.
Ya que él había estudiado hasta la secundaria, él
consiguió empleos de mecánico y mozo. Más adelante, él fue
un jefe de producción de una grande empresa canadiense. Él
fue muy pobre, pero después de un tempo en Brasil, mi abuelo
ganó dinero y trabajó en su propia empresa de mármol.
Además, este mi abuelo, llamado Mario, viajó para
la ciudad de San Pablo. Fue donde, en 1959, él conoció mi
actual abuela, llamada Neusa. Elles empezaron un noviazgo.
Hasta hoy, los dos están juntos. Ellos tuvieron tres
hijos y después, tres nietos. No tengo casi ningún pariente que
vino para el Brasil junto con Mario, pero yo sé que fueron
muchos. Mi abuelo visita siempre que puede su tierra en
Nápoles, pero a él le gusta más Brasil, pues tiene su familia y en
el período que vivió en Europa hubo muchas guerras,
desempleo y falta de dinero.
Isabela Vitiello
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Relato de memória

Los inmigrantes de mi familia.
Todas las familias tienen una historia distinta entre sí. Las
diferencias vienen de las raíces de las familias, siendo muy importantes para la
comprensión de la familia en la actualidad.
En mi familia, por parte de mi padre, el primer inmigrante a llegar
en Brasil fue mi bisabuelo. Él nació en un pequeño pueblo de Portugal, llamado
Tor, donde trabajaba como agricultor. En busca de mejores condiciones de vida,
vino a Brasil con solo 18 años (por sí solo) y se estableció en San Pablo. Su tío
ya vivía aquí, pero volvió solo 2 semanas después de la llegada de su sobrino.
Aun así, dejó para él un trabajo en una compañía de electricidad.
Trabajó colocando cables eléctricos en las carreteras por muchos
años. A lo largo de los años, tuvo muchos trabajos diferentes. Fue trabajar en
una panadería, donde entregaba panes en su carreta. Algunos años después,
abrió un pequeño bar de esquina, que no duró mucho gracias a la grande
competencia rival próxima.
Se casó con mi bisabuela y la ayudó con su pequeño comercio de
flores, que luego se transformó un gran proveedor de marcas mucho mayores,
como las “Lojas Americanas”. Después de más algunos años, empezó un
trabajo como taxista licenciado y consiguió ahorrar plata para comprar 5
coches. Cuándo perdió su licencia por tener la presión muy alta, encontró un
hombre que conducía los coches como taxista y entregaba una parte de los
lucros para él. Murió de un ataque cardíaco algunos años más tarde.
Por su vez, mi bisabuela nació en Argentina. Sus padres fueron
dueños de una gran marca de cigarrillos, hasta el día que hicieron una
propaganda que enfureció a la iglesia y ellos fueran obligados a venir a Brasil.
Ella casi tuvo que quedarse allá, pero convenció sus padres a dejarle ir
también, junto a sus 2 hermanas.
Llegó aquí con solo 5 años y se estableció en Minas Gerais. Ellos
se quedaron muy pobres y tuvieron que vivir de la agricultura. Algunos años
después, ella y su familia encontraron una casa, donde el dueño permitió que
se quedasen allí por un tiempo con una condición: no sacar las patatas de la
tierra. Algunos minutos después del dueño voltear su espalda, ella y sus
hermanas sacaron todas las patatas y tuvieron que trabajar para pagar el
perjuicio.
Cuando creció, empezó a trabajar y consiguió plata suficiente
para ir a San Pablo, donde conoció mi bisabuelo y abrió su comercio de flores.
Y así, ¡empezó la línea familiar de mi familia en Brasil!
Rodrigo Guerreiro
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Relato de memória
El origen del apellido Cappello y Soares.
La inmigración de los abuelos de mis padres empezó em Italia.
Su bisabuelo estaba pasando por dificultades y decidió venir para Brasil.
Su nombre era Osvald Cappello. Él fue para Santos y encontró
Alzira Almeida, abuela de Daniel, padre de Mariana. Cuando llegó en Santos,
fue comerciante y después de casarse, abrió una cantina italiana con su
esposa.
Osvald y Alzira tuvieron un hijo, Edson Cappello que también
tuvo um hijo, Daniel Cappello. Después, Daniel se casó con Juliana Ruiz
Soares, padres de Mariana. Este fue el origen del apellido Cappello.
El origen del apellido Soares empezó en España. El abuelo de
Juliana llamaba Horácio Oliveira Soares Júnior y la abuela de Juliana se
llamaba Celene Fleming. Él era portugués y ella nació en Inglaterra. Con 22
años, Celene fue para Rio de Janeiro y Horácio también. Se conocieron y
casaron. Tuvieron 3 hijos, Maria Regina Machado Soares, Horácio Oliveira
Soares Neto y Sérgio Oliveira Soares.
Sérgio se casó con Angela y tuvieron 2 hijos, Juliana Ruiz Soares
y Francisco Ruiz Soares. Este fue la origen del apellido Soares.
Mariana Capello

El español João Ruiz.
Mi tatarabuelo se llamaba João Ruiz. Él vino de España con
dieciocho años, solo, para Avaré, en interior de São Paulo. El decidió venir
para Avaré porque él quería una vida mejor.
En Avaré, el trabajo en la labranza. Con veinte años, João se casó
con Virgulina Leite, una brasileira, con quien él tuvo cuatro hijos.
João Ruiz consiguió una vida mejor, una óptima casa y una
óptima familia, y no quiso volver a España nunca más, ni mismo para visitar su
familia.
Pero cuando João estaba con cincuenta años, su esposa
Virgulina falleció. Él sintió mucha tristeza, entonces él decidió salir de Avaré
en São Paulo, capital.
En São Paulo, João consiguió un trabajo en una fábrica de
zapatos y también consiguió una buena casa. Él vivió con mucha felicidad,
pero no se casó más.
Él falleció con ochenta años en São Paulo.
Julia Alves
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Relato de memória
Los primeros inmigrantes de la familia Sadalla.
Los primeros inmigrantes de la familia Sadalla que llegaron a
Brasil eran mis bisabuelos. Sus nombres eran: Julia Najem Sadalla y Feres
Sadalla. Ella tenía 17 años y él 22 años. Llegaron de Líbano, que se encuentra
en Medio Oriente, de la ciudad de Ibsous. Casados y con el hijo primogénito
Michel. Salieron de navío hacia Brasil en octubre de 1926. Desembarcaron en
el puerto de Santos y fueron a Guariba, donde vivía un tío de Julia llamado
Salim Chartuni.
Feres Sadalla comenzó a vender naranjas en un caballo y luego
compró un coche para poder transportar más mercancías. Arrendó tierras y
plantó arroz, frijoles, patatas y maíz. Más tarde fue a comprar naranjas para
revenderlas. Se ha especializado en los cítricos y se mantuvo en este negocio
hasta morir a los 53 años.
Al fallecer tenía tres granjas de alto rendimiento. Tuvo 8 hijos.
Felipe Sadalla

Familia Gabrich.
Nuestra historia comienza con mi tatarabuelo Geoge Gabrich que
huyó de la primera guerra mundial para el Rio de Janeiro con su esposa.
Después fue para Petrópolis, en 1929 y en 1930 compró una casa para vivir con
su familia y allá tuvo 3 hijos. Trabajó como operario en obras de la ciudad y
trabajando para la soberanía real.
En esta misma época la familia real de Portugal estaba viviendo
en Petrópolis , cuando mandó construir una ferrovía que conecta la ciudad a la
capital y mi tatarabuelo ayudó a construirla. El principal objetivo de las
ferrovías era facilitar el transporte de las personas y más tarde quedó como el
principal medio de transporte de las personas a Petrópolis.
Su hijo, José Nicolau Gabrich fue el papá de mi abuelo Valdir
Gabrich. Nicolau se casó con Umbertina Gabrich y tuvo ocho hijos: Albertina,
José, Valdir, Elsa, Edineia, Wanda, Orlando, Sergio y Jorge. Él era agricultor y
vivió en el barrio de Ingheilheim, en Petrópolis.
Mi abuelo tuvo tres hijos y se casó con María do Carmo, mi
abuela. Los nombres de sus hijos son: Clarice, Leonardo y Leticia. Letícia es mi
madre y ya me contó muchas historias sobre la vida de mi abuelo. Muchas
veces él no tenía lo que comer y tuvo que trabajar desde muy temprano para
ayudar en la casa. La realeza hizo un obelisco como forma de hacer un
homenaje a todos los inmigrantes que allá llegaron y ahí está escrito el nombre
de mi familia.
Ana Fontes
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O caso das merendas: entenda por que e como
foram as manifestações e sua resolução
Estudantes de escolas e faculdades estaduais se
manifestam pelo direito de merenda decente e exigem as
assinaturas para C.P.I da merenda
Por Gabriela Lustre, Isabela Vilela, Felipe Azevedo e Wagner Braz
Desde o fim do ano de 2015, estudantes de escolas
estaduais vêm sendo afetadas pela falta de merenda. Isso porque o
governo não está utilizando a verba destinada à merenda de forma
adequada, usam o dinheiro para benefício próprio e as escolas não
conseguem servir as crianças adequadamente. Esse ato ficou
conhecido como Máfia das Merendas, e causou revolta entre alguns
estudantes.

Merenda inadequada servida aos alunos.

Os estudantes, revoltados, ocuparam o Centro Paula
Souza, lugar que administra as escolas e faculdades técnicas de São
Paulo. O estudante Emerson Mendes, 16, que estuda em uma escola
estadual que não passa por esse problema, apoia as manifestações,
pois já viu crianças sendo alimentadas somente com alimentos
industrializados. “É inaceitável. Está certo.” disse em entrevista.
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Estudantes se manifestando no Centro Paula Souza.

Antes de desocuparem o local, os estudantes exigiram
assinaturas de deputados para conseguir a C.P.I da merenda. Mas
nem todos os deputados aceitaram assinar como mostra o gráfico
abaixo:

25%
Assinaram
Não assinaram

75%

Disponível em <http://www.brasil.elpais.com> Acesso em 10 mai 2016.

A C.P.I investiga a corrupção da Máfia das Merendas e
com mais de 50% das assinaturas ela pôde começar. Mas além da
investigação das autoridades, também há atitudes que a
Comunidade Escolar deve tomar.
Nelma Danizeth, 42, é psicóloga e acredita que a
Comunidade Escolar deve fiscalizar a merenda que chega e deixa de
chegar junto aos órgãos competentes. “[...] pra onde está indo o dinheiro,
a verba destinada á merenda, prestar contas também, porque a escola
tem que prestar contas do que ela está recebendo e do que está faltando
[...]”, disse em entrevista.
Em síntese, os estudantes conseguiram a abertura da C.P.I da
merenda, apesar da falta da merenda decente não ter se encerado
totalmente. Sobre as ocupações, em entrevistas, foram sugeridas algumas
soluções. “Eles poderiam formar uma comissão, os pais dessas crianças
que gostariam de integrar essa comissão deveriam participar, também, ter
orientações para ser um trabalho bem feito.” Disse Nelma.
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Entrevistada Nelma Danizeth.

Por outro lado, o estudante Emerson Mendes, 16,
pensa que as ocupações foram boas. “Porque se não for assim não
tem como mudar.” Disse. Até hoje os deputados vêm fazendo
reuniões, abertas para mídia, sobre como proceder com o tema.
Essa falta de merenda está afetando muitas crianças de
uma maneira absurda, pois muitas delas vão para a escola apenas
para se alimentar, o que não está ocorrendo. Já as ocupações feitas
pelos adolescentes foi uma ótima iniciativa, mas apenas esse
movimento não vai solucionar um problema tão grande.

41

Resenha crítica

10 coisas que eu odeio em você
O filme 10 coisas que eu odeio em você é um filme
ótimo para quem quer ver algo leve e divertido. A história se
passa nos anos 90, é um filme adolescente clássico, retratando
de outra maneira a obra de Shakespeare A megera domada.
O enredo conta sobre as duas irmãs, Katarina, a irmã
insuportável, e Bianca, a irmã mais nova e mais amável; e como
um garoto, em seu primeiro dia de aula, se apaixona por Bianca,
não sabendo que existe uma regra para poder namorá-la: ela só
poderá sair se Kat também sair com algum rapaz.
Então, Cameron, apaixonado por Bianca, tenta de
tudo para achar alguém para Kat e tenta negociar com, talvez o
único menino que sairia com ela, o misterioso Patrich,
interpretado por Heath Ledger, nosso eterno Coringa.

Marcela Andreosi
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Boca rosa
A peça dirigida por Luigi Costa, Boca rosa, é baseada
na vida de Bianca Andrade, uma blogueira/vlogueira carioca,
que possui muitos fãs na internet, hoje em dia. Bianca é uma
menina de origem simples até os dias de hoje, que se tornou
famosa e tem muitos fãs seguindo-a no blog.
Porém, seu grande problema é quando ela é
chamada para fazer uma peça e o dia de estreia está chegando,
mas ela não possui texto para apresentar. Com a ajuda da
pesquisadora Betina, de seu namorado Nando e sua mãe
Mônica, Bianca começa a ter muitos sonhos para colocar no
palco.
A peça é interessante, pois Bianca conta sua história
cheia de alegrias, emoções, superações e otimismo, o que
surpreende a todos e inspira, fazendo a plateia acreditar, ao
final da apresentação, que tudo é possível.

Bárbara Scurciatto
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As doenças da beleza
Uma garrafa no mar de Gaza: palestinos e
israelenses - conflitos entre as comunidades
A obra Uma garrafa no mar de Gaza é um romance
dramático que trata da vida de dois jovens, Tal e Naim, que,
apesar de terem culturas diferentes, possuem algo em comum:
o histórico de conflitos entre seus povos que se prolonga até os
tempos de hoje. Enquanto Tal tem 17 anos, é judia e mora em
Jerusalém, Naim tem 20 anos, é palestino e mora em Gaza.
Tal precisava desabafar com alguém sobre os fatos
que a estavam incomodando; por isso, ela decidiu escrever uma
carta dizendo seus sonhos, medos, desejos, sua história, enfim,
seus pensamentos, e depositar suas palavras em uma garrafa.
Logo, ela entregou a carta para seu irmão Eytan, um
soldado a serviço de Israel na fronteira com a Faixa de Gaza,
para que ele lançasse a garrafa ao mar. O objeto foi encontrado
por Naim, que, ao contrário de Tal, já não acreditava mais na
paz, então ele se comportou de forma negativa e até zombou
dela, chamando-a de "Miss Peace". Mesmo assim, Tal não
desistiu de manter contanto com o novo “colega” palestino.
As mensagens trocadas pelos protagonistas, além de
retratarem a realidade de Israel e Palestina, fazem com que,
aos poucos, os jovens se tornem amigos e alimentem a
esperança de que um dia haverá paz entre esses dois povos.
No livro, há, inclusive, um trecho em que Tal diz esperançosa:
"Cresci com a ideia de que entre os palestinos e nós poderia
haver outra coisa além de corpos dilacerados, sangue e ódio”.
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Tanto o livro quanto o filme são obras que fazem o
leitor refletir sobre a própria vida e pensar nos seus valores
como ser humano. Em ambos, algo que parece impossível
acontece: o diálogo pacífico entre um palestino e uma
israelense. Porém, existem algumas diferenças entre esses dois
suportes: por exemplo, no livro de Valérie Zenatti, Tal não é
francesa e o final é totalmente diferente (porém, é de arrepiar
em ambos! ). A linguagem do livro é fácil e bastante clara, talvez
com o objetivo de alcançar um público mais juvenil, próximo às
idades dos protagonistas. O filme, por sua vez, dirigido por
Thierry Binisti, dá ênfase ao romance impossível do casal e é
menos detalhado do que o livro.
Referências bibliográficas:
ZENATTI, Valérie. Uma garrafa no mar de Gaza. São Paulo:
Seguinte, 2012.
Uma garrafa no mar de Gaza. Adaptação cinematográfica de
Thierry Binisti, 2012 (Brasil).

Juliana Heluany
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Uma garrafa no mar de Gaza: comparação de obras
homônimas
Os conflitos entre judeus e árabes resultam na ocupação da
antiga Palestina, a partir do final do século XIX. Esse confronto se
intensificou na medida em que os imigrantes judeus entravam em
território palestino. Em 1974, a ONU tentou acabar com os conflitos,
dividindo os territórios. No ano seguinte, Israel se tornou independente,
gerando uma sequência de guerras contra o Estado judeu.
Neste contexto, Valérie Zenatti lançou o livro Uma garrafa
no mar de Gaza e Thierry Binisti lançou o filme Une boutille a la mer.
Para entender essas duas obras, é necessário conhecer minimamente o
conflito entre Israel e Palestina.
O filme é baseado no livro, porém não é uma boa
adaptação, apesar de a autora ter acompanhado a sua direção. O livro
conta detalhes e destaca partes da história que não aparecem no filme.
Ambas as obras são sobre uma menina chamada Tal Levine,
que vive em Israel e constantemente vivencia atentados. Ela quer se
comunicar com alguém da Palestina através de ‘e-mails’, para saber se
eles sofrem como ela.
Apesar de o livro não conter imagens ilustrativas, ele
expressa a história com mais emoção e congruência, de uma forma que
o filme não consegue alcançar, pois as cenas estão desconexas, o que
até é compreensível pelo fato de o filme ser mais curto do que o livro.
No entanto, algumas cenas da versão original poderiam ter sido
abordadas na obra adaptada, como o assassinato do primeiro ministro
de Israel, Rabin.
Em poucas palavras, o livro é melhor do que o filme, mas vale a pena
assistir à adaptação cinematográfica também, para ter uma noção de
como são os personagens e de como são os lugares alvos de conflitos.
Referências bibliográficas:
Zenatti, Valérie. Uma garrafa no mar de Gaza. São Paulo: Seguinte, 2012.
Une boutille a la mer. Adaptação cinematográfica de Thierry Binisti, 2012
(Brasil).
Lissa Saboia
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Resenha comparativa entre livro e filme: Uma garrafa no mar
de Gaza
Judeus e palestinos sempre tiveram um conflito étnico por
conta da disputa pela terra sagrada de Jerusalém. A ONU, criada após a
Segunda Guerra Mundial, sugeriu a proposta de dividir a Palestina,
território onde viviam os árabes, com os judeus, o que gerou a
insatisfação por parte dos palestinos. Nesse contexto, foi criado o
romance epistolar Uma garrafa no mar de Gaza, que se passa em 2003,
durante o conflito mencionado.
A israelense Tal Levine, comovida com a rivalidade entre
seu o Estado e a Palestina, escreveu uma carta com o objetivo de
receber uma resposta de um palestino desconhecido. Naim encontra a
carta e, então, inicia-se uma amizade ‘’secreta’’ entre os protagonistas.
O livro, escrito por Valérie Zenatti, e o filme, dirigido por
Thierry Binisti, apesar de apresentarem a mesma história, possuem
algumas diferenças. Na primeira metade do filme, as cenas, além de
demorarem para acontecer, são retratadas de forma muito lenta, o que
o torna cansativo. Além disso, o romance epistolar não foi tão bem
aplicado à adaptação cinematográfica, até porque poucos dos ‘e-mails’
foram narrados.
A escrita e a linguagem do livro é mais fluida e simples, ou
seja, não é cheia de palavras complexas, visto que representam um
diálogo entre adolescentes.
Se compararmos a história do livro com a do filme,
poderíamos encontrar diferenças, como o modo que Naim encontra a
garrafa e as ações de Tal, que é mais rebelde no filme, por exemplo.
Pode-se considerar, portanto, que o livro é melhor do que o filme, não
só por sempre deixar o leitor curioso no final de cada capítulo, mas
também por apresentar o romance epistolar de forma mais adequada.
Referências bibliográficas:
ZENATTI, Valérie. Uma garrafa no mar de Gaza. São Paulo,
Editora Seguinte, 2012.
Uma garrafa no mar de Gaza. Adaptação cinematográfica de Thierry
Binisti, 2012 (Brasil).
Júlia Aoun
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Uma garrafa no mar de Gaza: uma adaptação talvez
não tão bem adaptada
Vivemos em um mundo onde guerras e conflitos são
constantes, sendo causados pelos mais diversos motivos. Um desses
conflitos é a guerra entre Israel e Palestina, que teve início no fim do
século 19 e se estende até hoje. A rivalidade entre esses povos foi
causada por uma questão territorial, quando ocorreu a ocupação de
partes da Palestina por judeus. Isso não foi bem aceito pelos árabes,
o que causou uma série de confrontos.
Nesse contexto, foi escrito o livro Uma garrafa no mar
de Gaza, por Valérie Zenatti. Alguns anos depois, foi lançado o filme
homônimo, cujo título original é Une bouteille á la mer. Tanto o livro
quanto o filme tratam da história de Tal Levine, uma garota francesa
de família judia, que mora em Jerusalém. Lá, atentados são
frequentes, por conta do conflito entre Israel e Palestina.
Um dia, acontece um ataque que não sai da cabeça de
Tal, fazendo com que ela tenha vontade de se comunicar “com o
outro lado”. A garota, então, escreve uma mensagem e a coloca em
uma garrafa, pedindo a seu irmão (que é do exército) para jogá-la no
mar de Gaza. Tal espera que a garrafa seja encontrada por uma
garota palestina, com idade próxima à sua e que tenha uma visão
sobre a guerra parecida com a que ela apresenta. No entanto, a
pessoa que encontra a mensagem é Naim, um jovem palestino, que
não tem exatamente essa descrição.
Apesar de o livro não conter imagens como o filme, ele
consegue expressar muito bem – até melhor do que o filme – os
sentimentos das personagens sobre a guerra e em relação um ao
outro.
Isso acontece por conta dos ‘e-mails’ trocados entre os
jovens, que, no livro, são mais detalhados e cheios de sentimentos.
Na obra literária, o leitor fica mais próximo das personagens, pois a
vida delas é descrita melhor, enquanto, no filme, a relação do
espectador com as personagens é mais distante, já que os detalhes
são escassos e os sentimentos dos protagonistas não ficam muito
claros para ele.
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Trocando em miúdos, o filme não prende a atenção do
espectador como o livro, que é mais rico em detalhes e retrata a
história de uma maneira única.
Apesar dessas ressalvas, vale muito a pena ler o livro e,
em seguida, conferir a adaptação fílmica, até porque esta ajuda a
compreender a realidade destoante entre os israelenses e os
palestinos em meio aos atentados vividos na região.
Referências bibliográficas:
ZENATTI, Valérie. Uma garrafa no mar de Gaza. São Paulo: Seguinte,
2012.
Uma garrafa no mar de Gaza. Adaptação cinematográfica de Thierry
Binisti, 2012 (Brasil).

Amanda Rayes
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AUTOBIOGRAFIA
Minha Autobiografia
Me chamo Manuela Pupp Abada. Nasci em 09/06/2005,
em São Paulo, no Hospital Santa Catarina, em uma família de classe
média. Éramos eu, meu pai, minha mãe, minha irmã (por parte de
pai) e a cachorra do meu pai, a Onda.
Era a segunda filha, porém já tinha muitos primos.
Cheguei a morar com dois deles na casa da minha avó.
Só saí da casa de minha avó quando a minha mãe
engravidou do meu irmão Felipe. Viemos morar no apartamento em
que vivemos até hoje. Quando meu irmão nasceu, eu tinha um ano e
onze meses. Éramos dois bebês, na verdade, e por isso nunca tive
ciúme dele e sempre nos demos bem. Nessa época, estudávamos no
Colégio Maria Montessori.
Sempre fomos uma família que gosta muito de viajar.
Meu pai adora aventuras e minha mãe também, então eu e meu
irmão aprendemos com eles. Por causa disso, já conhecemos muitos
lugares diferentes. Fomos desde São Roque até Havaí. O que gosto
mesmo é de viajar e de preferência em boa companhia.
Minha avó paterna e minha tia moram na Califórnia e
meus avós maternos são meus vizinhos no Bairro. Todos são
imigrantes ou filhos de. De verdade? Minha família é uma
“mistureba”. Tem italianos, poloneses, austríacos, iraquianos e
espanhóis.
Sou uma menina que gosta de música e arte. Faço aula
de dança e comecei a fazer aula de teatro no grupo infantil Celia
Helena. Lá, faço interpretação, aula de circo, artes e brincadeiras.
Não sei ainda se vou ser atriz, mas estou adorando essas aulas.
Por enquanto sou só uma estudante do 6º ano do Colégio CONSA
que ama matemática, português e artes, conhecendo novos amigos
que espero levar para a vida toda. E é aqui no CONSA que tenho bons
momentos. Tive e tenho momentos e histórias engraçadas, viagens
inesquecíveis e professores que marcaram a minha infância.
Manuela Abada
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Minha vida feliz e alegre
Olá! Meu nome é Karina, nasci em um belo dia de verão,
21/2. Toda minha família veio me ver no Hospital São Luiz; pelo visto, foi o
melhor dia de minha vida!
Minha família nunca esteve toda reunida, apenas em meu
nascimento todos estavam juntos. Ou estavam viajando, estavam
trabalhando, enfim, é difícil.
Adoro minha família, me respeitam, e adoro quando me dão
presente de fora. Nunca viajei de avião, é meu maior sonho! Não gosto
desse fato de nunca viajar pelos ares, fico remoendo isso dentro de mim.
Entre todos os acontecimentos de minha vida, os mais
importantes e marcantes foram: minha primeira viagem para Ilha Bela, em
2007; em 2010, quando fiz minha formatura e minha irmã nasceu; quando
participei da melhor Copa do Mundo de minha vida, em 2014; em 2015,
quando ganhei o 2º lugar no Testando Conhecimentos de minha escola; e
quando fui para o local de minha primeira viagem novamente, em 2016
(este ano).
Todas as minhas viagens de carro são muito agitadas. Meus
pais sempre correm para arrumar as malas de todos. Mas entre 2009 e
2010, não tive este problema, meus pais não estavam apressados como
antes.
Nessa viagem, fui para Monte Verde e conheci um cavalo,
cujo nome era Malhado. Quando montei nele, acabei comendo um
pedaço de galho da árvore, pois o galopar dele era tão forte, que ele
saltou até uma árvore!
Lá também vi alguns esquilos e dei muitas nozes para eles.
Eles adoravam quando eu fazia isso, na janela ou na porta da pousada, a
janela dava direto para a árvore deles.
Na pousada, havia uma cama feita de madeira, mas não usei
muito, fiquei a maior parte do tempo na cama de meus pais, minha irmã
estava na barriga de minha mãe durante essa viagem.
Por enquanto, esses são os onze anos de minha vida, espero poder
contar mais daqui alguns anos.
Karina de Santo
53

AUTOBIOGRAFIA
Minha vida no papel
Eu sou Giovanna Alves Pantaleoni. Nasci no dia 12 de junho
de 2005. Se vocês estiverem pensando: “Nossa! Ela nasceu no dia dos
namorados!”, vocês estão certos. Há apenas uma coisa boa em nascer
neste dia: você comemora em dobro (é claro, se você tiver um
namorado!).
Moro com a minha mãe, Juliane, meu pai, Arnaldo, e minha
cachorra, Meg.
Agora vou contar algumas curiosidades e fatos importantes
sobre mim.
Em 2006, comecei a frequentar a escola. Estudava na
Harmonia, que é da minha Dinda e do meu Dindo. Todos os finais de
semana e feriados eu ia para Ibiúna. Meu avô paterno tinha uma casa lá.
Infelizmente ele a vendeu. Em 2008, saí da escola Harmonia e fui para a
Lourenço Castanho.
Em 2009, ganhei a Meg de Natal. Foi um momento que
marcou a minha vida, pois tinha acabado de voltar de viagem com os
meus avós maternos e havia uma cachorrinha pequenininha dormindo
em uma cestinha embaixo da árvore de Natal. Fiquei com medo dela, mas
depois, me acostumei.
Em 2011, comecei a fazer aulas de inglês em uma escola
chamada Gaia. De terça e quinta, fazia street dance, e aos sábados, tinha
aula de tênis.
Em 2014, mudei de escola de inglês, fui para o Red Balloon,
fiz catequese e Jazz. O ano seguinte foi o melhor da minha vida, mas o
mais triste também, pois foi minha última série na Lourenço Castanho.
Em 2016, mudei-me para o Consa (Colégio Franciscano Nossa
Senhora Aparecida). Atualmente, faço apenas inglês de segunda e quarta.
Hoje em dia, eu não gosto do meu nome, (apesar de ele estar
famoso por causa da Giovanna Antonelli). Fico triste em pensar que
poderia me chamar Júlia ou até Isabella. Mas meu pai queria Giovanna, e
ainda com dois “NS” para ficar mais italiano (ele é italiano).
Este ainda é o começo de minha autobiografia. Ainda tenho
muito a colocar no papel.
Giovanna Pantaleoni
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Meu primeiro show!
Meu nome é Sofia Oliveira Godoi e eu nasci no dia 26
de julho de 2005. Eu nasci depois das 6 horas da tarde e fui
batizada em 2005, mais para o mês de novembro.
Meu pai nasceu em 1968 e a minha mãe nasceu no dia
10 de julho de 1971. Meu irmão nasceu no dia 12 de setembro de
2007, quando eu tinha dois anos.
Quando eu entrei na escola, conheci as minhas
melhores amigas, que são: a Melissa, a Gabriela, a Flávia e a
Giovanna. Meu amigo é super legal, ele se chama Matheus.
Em 2012, fui para a Disney e fiquei em um hotel
chamado Liki-Tiki, no quarto desse hotel tem uma cozinha. Em
2014, fui novamente para a Disney e fui para o mundo de Harry
Potter (minha série favorita).
Mas em 2014, eu cortei a testa na escola no dia do
aniversário da minha amiga, e tive que levar 15 pontos.
Em 2015, encerrei o Fundamental I e fiz uma viagem incrível para o
Rio de Janeiro, no dia do aniversário em que eu
completei 10 anos. E no final do ano, meu tio se casou pela 2° vez!
Em 2016, eu completarei 11 anos e comecei o
Fundamental II com a melhor professora de português do mundo!
Planejo ir para Porto Seguro no meu aniversário e vou no show da
banda chamada Maroon 5, e vai ser o meu 1° show da vida!
Além de estudar, faço aula de violão, de futebol, de
inglês e de ballet. O que eu mais gosto de fazer é a aula de futebol,
porque eu adoro correr.
Minha vida mal começou, tenho muitas noites para
dormir e muito chão pela frente!

Sofia Godoi
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MY LIFE MY BEING
Eu nasci no dia 09/11/2004, ás 11h40 da manhã. Meu
nome é Ana Luiza Kuchiniski Kakuda, tenho onze anos e moro em
São Caetano do Sul, SP.
Moro com os meus pais, Andrea e Sandro, que são dois
professores. Ainda tenho minha bisavó que tem oitenta e seis anos e
é japonesa.
Em 2005, fui batizada em 25 de fevereiro e, neste mesmo ano,
comecei a andar três dias antes do meu aniversário de um ano.
No ano seguinte, entrei no Consa no Infantil 2, junto com
o Nicolas, o Luís, a Marcela e o Luigi.
Em 2008, viajei para Florianópolis (SC) sozinha, a fim de
visitar a minha família por parte de mãe.
No ano de 2009, iniciei o Fundamental I, foi uma
experiência muito diferente, começamos a ter notas de classe,
conheci novas pessoas, como a Larissa, a Melissa e a Sofia Godoi,
todas ainda estudam comigo.
Quando viajei para Caldas Novas, em 2011, descobri que
tenho muito medo de pedalinhos, mas foi uma viagem incrível, acho
que nunca me diverti tanto.
Em 2013, fiz minha primeira comunhão, com uma
preparação de dois anos, e me despedi da minha melhor amiga,
Amanda, que foi para Cotia.
Espero que o sétimo, o oitavo, o nono e o médio sejam
mais fáceis, pois o sexto ano está começando a complicar. Sei que é
muito precoce, mas já penso no meu vestibular. Acho que vou bem,
porque todos dizem que sou uma boa aluna, vou fazer uma
faculdade pública lá em Florianópolis, onde toda a família da minha
mãe mora.
Ainda tenho muito o que contar, minha vida só está
começando, então, caro leitor, aproveite sua vida ao máximo, cada
segundo dela, pois o tempo passa voando.
Ana Luiza Kakuda
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José de Anchieta
Em 19 de março de 1534, na ilha de Tenerife, no
arquipélago dos Canárias, nasce José de Anchieta. Filho de família
próspera, tendo como pais Juan López de Anchieta e de Mência Diaz de
Clavijo e Ilarena.
Ao entrar na adolescência foi para Coimbra, em Portugal,
para estudar no Colégio das Artes. Lá, recebeu uma educação
renascentista, principalmente filosófica e literária.
Em 1551, aos 17 anos, logo após o período acadêmico,
entrou para a Companhia de Jesus.
Chegou ao Brasil ainda novo, em 13 de Junho de 1553. Veio
com a segunda leva de jesuítas, junto com a esquadra de Duarte da
Costa, segundo governador do Brasil. A pedido do padre Manuel da
Nóbrega, teve como tarefa catequizar os indígenas brasileiros.
Em 1554, participou da fundação do Colégio da Vila de São
Paulo de Piratininga, núcleo da futura cidade que receberia o nome de
São Paulo, Anchieta também foi professor. Exerceu o cargo da
provicional ?? entre os anos de 1557 a 1587.
Escreveu cartas, sermões, poesias, a gramática da língua
mais falada na costa brasileira do Teatro Jesuítico no Brasil. Sua obra
pode ser considerada como a primeira manifestação literária em terras
brasileiras.
Uma de suas conquistas foi quando guerreou contra os
franceses, que se estabilizaram na França Antártica, que é localizada na
Baía de Guanabara.
José de Anchieta ganhou vários títulos, como: “apóstolo do
Novo Mundo”, “curador de almas e corpos”, entre outros.
O padre faleceu na cidade de Retiriba (atual Anchieta), na
Capitania do Espírito Santo, em 9 de julho de 1567.
Ele é homenageado, por meio de várias esculturas no Brasil
e pela Rodovia Anchieta. Sua participação na fundação de São Paulo foi
essencial, pois ajudou a catequizar os indígenas brasileiros.
Maria Beatriz Ventura
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Borba Gato
Manuel de Borba Gato (1628 – 1718) nasceu em São
Paulo. Era filho de João Borba Gato e Sebastiana Rodrigues, e casouse com Maria Leite, com quem teve três filhas.
Obteve reconhecimento devido a uma expedição de
riquezas, especificamente diamantes (1674 – 1681) sendo
considerado desbravador de sertões. Ela teve início no Vale do Rio
Paraíba e foi até Taubaté. Em seguida, eles foram para o Norte,
explorar os sertões mineiros com a morte de seu sogro, a expedição
foi encerrada.
Um ano após o término desta, ele foi responsável pelo
assassinato do Rodrigo de Castel Blanco (administrador geral das
minas), um importante fidalgo. Pelo crime, tornou se um foragido da
lei e mudou-se para o sertão onde continua sua busca por minérios.
Ele encontra ouro na região de Sabará e em outros dois vales Grande
e Sapucaí.
Por sua causa, ocorreu o ciclo do outro, que durou cerca
de 40 anos, um impulso na mineração de Minas Gerais,
principalmente. Com essa descoberta, Borba Gato é perdoado pela
coroa em 1700.
Durante dois anos, recebe algumas terras e, finalmente,
funda o arraial de Sabará. Dezesseis anos depois, quando ocupava o
cargo de juiz ordinário, na mesma cidade, ele faleceu. Seu
sepultamento é indefinido, pois não se sabe ao certo o local da
morte, talvez na Capela de Santo Antônio ou na Capela de Santana.
Por ser considerado um herói, na cidade de São Paulo, foi
construída uma estátua em sua homenagem, inaugurada em 1963,
na comemoração do IV Centenário de Santo Amaro, que pode ser
vista até os dias de hoje na Avenida Santo Amaro, que é mantida pelo
Departamento do Patrimônio Histórico.

Valentina Alcoba
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A biografia de Manoel da Nóbrega sob meu olhar
Manuel da Nóbrega foi um padre português, enviado ao Brasil
como chefe da primeira missão jesuítica, com o objetivo de converter, civilizar e
educar os indígenas e povoar as terras brasileiras. Nasceu em 18 de outubro de
1517, na região do Minho, ao norte de Portugal e morreu aos 53 anos, em
1570, no Rio de Janeiro, na mesma data de seu nascimento. Quando jovem,
estudou na Universidade de Salamanca, na Espanha, entre 1534 e 1538.
Depois, acabou transferindo-se para Coimbra, onde se tornou bacharel em
direito canônico, em 1539.
Em 1544, Manuel entrou para a Companhia de Jesus, recémfundada por Inácio de Loyola. Depois de cinco anos de permanência, foi
designado pelo provençal dos jesuítas de Portugal para acompanhar Tomé de
Souza ao Brasil. Lá, desenvolveu trabalhos missionários, chegando a ser
considerado, além de jesuíta, o primeiro bandeirante, por ajudar a fundar o
colégio do Planalto de Piratininga, em terras ainda desconhecidas, onde se
desenvolveu São Paulo. O colégio é um dos principais monumentos que
preservam sua memória hoje.
O trabalho de conversão indígena começou com crianças, e entre
trocas culturais, aprenderam com elas a língua da terra. Com os adultos, iam
contra a poligamia e a antropologia, e para isso, buscavam o apoio de brancos
da Bahia. Para muitos jesuítas, o maior problema dos indígenas era a nudez,
mas não para Manuel. Ele tinha medo que seus ensinamentos fossem mal
vistos, pois havia homens que não se confessavam e outros que tinham muitas
mulheres.
O texto mais famoso que escreveu foi “Diálogo da conversão do
gentio”, de 1556/57. Como era o provençal dos jesuítas no Brasil, ele solicitou
muitas vezes que o governador geral proibisse a antropofagia e reunisse os
indígenas em missões da Coroa, mas ele não foi atendido. Irritado como estava,
escreveu o “Diálogo”. Ficou seriamente doente depois. Mesmo após sua morte,
um crítico literário, Alfredo Bosi, disse que esse texto é “um documento
notável pelo equilíbrio com que Manuel apresenta os aspectos ‘positivos’ e
‘negativos’ do indígena, do ponto de vista de sua abertura à conversão.”
Não se pode considerar que Manuel da Nóbrega tenha sido bem
um herói nem um vilão. Eu acho que ele foi uma pessoa comum, fazendo o
trabalho dele, o que a Bíblia dizia e o que era considerado certo sem eu tempo.
Mesmo tendo descoberto novas terras, ajudado a fundar São Paulo e
catequizado os indígenas, ele foi como qualquer outra pessoa de sua época.
Nicole Camargo
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My grandma
Maria do Carmo was born in Viana on march
30,1993, she has participated in Mathers Club , guided by
Europe missionary Catholic. the group was founded a maternity
hospital, located in countryside clear decision came from the
economy of his municipality the city was isolated we thout any
medical care there were only two techniques of pharmacist.
The project makes a difference and it was very
important to the city , because the maternity was founded and
thus can meet several women in labor safely .
The ideia was just hers , but it helped from others
people who could her financially and socially. The bishop Dom
Helio, gave the land . She was the leader of the project gat help
from people on the city. The project, was success, and it helped
many people!!
Maria do Carmo was my grandma, but she was died
in 2010 of cancer.

Ana Clara de Souza
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My uncle Ricardo

Ricardo Alexandre Barbosa was born in Natal, RN in
September 14th 1976. He is a doctor from the navy.
“I choose to do medicine because my father is a doctor and he
owns a clinic in Natal. I always liked medicine” – he said. That’s why
he studied medicine at Universidade de Campos in Rio de Janeiro
and after that, he became a successful doctor. He is not just a
doctor now, he serves the navy also.
Ricardo was inspired to go to the navy because since he was a kid,
he wanted to know the world from the water. He always liked the
ocean and he wanted to see other countries from a ship.
In 2015 Ricardo volunteered to spend 10 months in
Lebanon, cause Brazilian Navy was supposed to replace a ship
called União that was there in a peace mission from ONU.
He did it because it would be a great opportunity to know other
cultures and places, besides saving people from the warand
theIslamic State (mostly Taliban) that is attacking people that don´t
follow the Islamic religion from Siria.
They have saved 220 immigrants from a small boat that
were injured in the war. The navy went to the coast of Libano on
board of Corveta Barroso to help people who escaped from Siria
trying to reach the coast of Europe.
Ricardo said that if needed he would do it again. If he had not
helped that people, they would have died. His action was very
important for some people.
He didn’t won any prizes but he improved some skills,
learned more about some subjects and helped people, so for him it
was an achievement.
Gabriela Adm
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The Franciscan Sister
Sister Thereza was born on January 25th,1967 In
Barra ao Rio Azul, Rio Grande do Sul. Her parents we're
Immigrations that came from Poland and Russia. At that
time,they had not resources and they had to fight to get what
they wanted.
Thereza often moved the place to live,she went to:
Minas Gerais, Iguaçu, Parana and others. As a child, she lived
away from school and it was necessary to walk 2 kilometers
everyday. In rainy days it was complicated.
At 15 years, she has been a Franciscan Sister because
she wanted to know what it was. Thereza did catechesis,
prayed, visited schools and helped needly people. She sad: “All
of my family supported me to do that. The day I go back home
I’ll be welcome”.
Years later, Thereza met other sisters that came from
differents places. They have kept schools with the institution
“Mantenedora”, such as: Santa Isabel, Santa Clara, Santo Inacio
and Sao Francisco. They also have given supplies to the parish
of Moema.
Most of the people she has helped are children and
teenagers who have in socially vulnerable situation, but study
for free and have their lives transformed through education and
social assistance. She told “I felt very good when more people
are getting better conditions”.
Sophia Wang
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Canção ilustrada

Ilustrações feitas para a música “Aquarela”.

Numa folha qualquer eu desenho um sol
amarelo,
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um
castelo...
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma
luva,
E se faço chover com dois riscos tenho um
guarda-chuva...
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul
de papel,
Num instante imagino uma linda gaivota a voar
no céu...
Vai voando contornando a imensa curva Norte e
Sul,
Vou com ela viajando o Havaí, Pequim ou
Istambul,
Pinto um barco a vela, um barco navegando, é
tanto céu e mar num beijo azul...

Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião
rosa e grená,
Tudo em volta colorindo com suas luzes a
piscar...
Basta imaginar e ele está partindo, sereno e
lindo,
Se a gente quiser ele vai pousar...
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Numa folha qualquer eu desenho um navio de
partida,
Com alguns bons amigos, bebendo de bem com
a vida,
De uma América a outra eu consigo passar num
segundo,
Giro um simples compasso e num círculo eu
faço o mundo...
Um menino caminha e caminhando chega no
muro,
E ali logo em frente, a esperar pela gente o
futuro está...
E o futuro é uma astronave que tentamos
pilotar,
Não tem tempo, nem piedade nem tem hora de
chegar...
Sem pedir licença muda a vida e depois convida
a rir e a chorar

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver
o que virá,
O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde
vai dar...
Vamos todos numa linha passarela,
De uma aquarela que um dia enfim
descolorirá
Numa folha qualquer eu desenho um sol
amarelo (Que descolorirá!)
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um
castelo (Que descolorirá!)
Giro um simples compasso, num círculo eu
faço o mundo (Que descolorirá!)

Ilustrações feitas por Gabriela Moscatelli
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Canção ilustrada

Ilustrações feitas para a música “Aquarela”.

Numa folha qualquer eu desenho um sol
amarelo,
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um
castelo...
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma
luva,
E se faço chover com dois riscos tenho um
guarda-chuva...
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul
de papel,
Num instante imagino uma linda gaivota a voar
no céu...
Vai voando contornando a imensa curva Norte e
Sul,
Vou com ela viajando o Havaí, Pequim ou
Istambul,
Pinto um barco a vela, um barco navegando, é
tanto céu e mar num beijo azul...

Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião
rosa e grená,
Tudo em volta colorindo com suas luzes a
piscar...
Basta imaginar e ele está partindo, sereno e
lindo,
Se a gente quiser ele vai pousar...

65

Numa folha qualquer eu desenho um navio de
partida,
Com alguns bons amigos, bebendo de bem com
a vida,
De uma América a outra eu consigo passar num
segundo,
Giro um simples compasso e num círculo eu
faço o mundo...
Um menino caminha e caminhando chega no
muro,
E ali logo em frente, a esperar pela gente o
futuro está...
E o futuro é uma astronave que tentamos
pilotar,
Não tem tempo, nem piedade nem tem hora de
chegar...
Sem pedir licença muda a vida e depois convida
a rir e a chorar

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver
o que virá,
O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde
vai dar...
Vamos todos numa linha passarela,
De uma aquarela que um dia enfim
descolorirá
Numa folha qualquer eu desenho um sol
amarelo (Que descolorirá!)
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um
castelo (Que descolorirá!)
Giro um simples compasso, num círculo eu
faço o mundo (Que descolorirá!)

Ilustrações feitas por Gustavo Endo
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Mi viaje por las Américas.
Vamos viajar para las Américas
Vamos, vamos, vamos…
Vamos viajar para las Américas.

Ya viajé para la Argentina, comí parrilla y asado.
Una carne rica y muy famosa del lugar.
Ya bailé tango, un ritmo argentino muy famoso.
Ya viajé para el Chile.
Caminé por los Andes.
Conocí las playas y la gente de allá.
Los bailes de allá son alegres,
Conocí chicas hermosas,
Lo que ellos hacen nos encanta.
Ya viajé por Bolivia.
Caminé por las montañas,
Una costumbre del lugar.
Comí majao, humintas y salchipapas.
Una comida exquisita y muy rica.
A mi me gustan las Américas.
Una gente amigable y hospitalera.
Llena de amor y simpatía.
Ana Clara de Souza e Lucas Brandini
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Viajé por la América Latina.
Viajé por la América Latina.
Un lugar que me gustó fue Argentina.
Allá tiene la Casa Rosada y el Caminito.
Todo me pareció muy bonito.

Viajé por la América Latina.
Otro lugar que me gustó fue Bolivia.
Allá hay el Lago Chichicaca y la cordillera de los
Andes
No había visto nada como esto antes.
El mundo es perfecto.
Tenemos mucho lo que aprender
Sobre lo que el mundo tiene a ofrecer.
Maria Clara Setti, Marcela Ferreira e Catarina
Pinto
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Te ver o morir.
Mi corazón busca sin parar
Una estrella en este mar.
Me gustas tanto
Que hasta mismo prefiero ocultarlo.
No puedo aceptar
Este amor desafortunado
Mi corazón está vacío
Y mi vida sin sentido.

Si no puedo más verte
No quiero más vivir
Mi amor será eterno
Voy a morir por ti
No puedo aceptar
Este amor desafortunado
Mi corazón está vacío
Y mi vida sin sentido.
Isabella Ceroni e Laura Pagnard
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La América Latina
Ya fui a muchos lugares,
Jamaica, Venezuela y Tahiti.
Pero lo que no conseguí
Fue llegar a tus labios.
Ya fui a cada lugar…
Pero cuando te veo ni siquiera puedo hablar.
¡Oh, chica! No te puedes imaginar
Como a tu boca me gustaría besar.

Bolivia, Brasil y Argentina
Tú no sabes lo cuanto me fascinan
Yo quiero más que todo viajar
Creo que a un destino voy a llegar.
México, honduras y Salvador
Todo lo que quiero es tu amor
Chile, Cuba y Venezuela
Lo que realmente quiero es estar con ella.
Mateus Cravo, Bruno Galera, Bruno de
Gouveia e Lucas Henrique
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Carta pessoal
São Paulo, 28 de setembro de 2016.
Oi, Ranlely,
Que saudades, amiga! Estou mandando esta carta para contar sobre a
viagem que fiz com a escola, de que tanto comentei.
Conforme te falei, fomos para a cidade de Paraty, RJ. A arquitetura do
lugar é colonial, no centro histórico as ruas são calçadas por pedras grandes, há
sobrados antigos e igrejas históricas como: Santa Rita, Nossa Senhora da Penha,
Nossa Senhora dos Remédios, e outras. Devido a estrutura antiga, as igrejas são
pequenas, parecem capelinhas! Além disso, na cidade também tem casas, meios de
transporte, como pequenas embarcações e uma ponte que liga a praia com o centro
histórico.
As ruas são feitas de pedras graças ao desenvolvimento trazido pelo
Ciclo do Ouro. As pedras eram necessárias porque as tropas de mulas, carregadas de
ouro ou café, faziam grandes atoleiros nos dias de chuva e nuvens de poeira nos dias
de sol.
As construções foram realizadas acima do nível da rua por conta da
invasão das águas das marés, previstas para entrar e inundar a cidade.
Podemos afirmar que o clima da cidade é o tropical litorâneo, pois
contém temperaturas quentes e úmida, com chuvas constantes.
Já o relevo é bem diferenciado em relação ao de São Paulo que, na
verdade, é um planalto, enquanto Paraty fica em uma planície litorânea e a Serra do
Mar contém relevo irregular.
O tipo de vegetação da cidade é composta de Manguezais, Restingas e
Mata Atlântica.
Em Paraty, há um forte histórico no Morro da Vila Velha. É o Forte
Defensor Perpétuo, ele foi construído com o objetivo de proteger a cidade de
invasões piratas. Este forte é feito de pedra e é possível encontrar vestígios de
canhões. Foram construídas sete fortificações na baía de Paraty.
A importância da cidade no passado colonial era, principalmente o
comércio e a exportação do ouro, que era transportada pelo conhecido Caminho do
Ouro.
O Caminho do Ouro é uma estrada construída pelos escravos nos
séculos XVIII e XIX, a partir de trilhas feitas pelos índios Guaianazes. Está bem
preservado atualmente, pois se encontra envolto pela exuberância da Mata Atlântica
do Parque Nacional de Bocaína e passa por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
Então foi isso amiga! Espero que minhas explicações tenham sido
claras: da próxima vez você vem comigo, vai ser muito legal!
Beijos,
Rafaella
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Carta pessoal
São Paulo, 21 de setembro de 2016.

Cara Rosiane,
No período dos dias 18 a 20 de agosto, nós, estudantes do 7º ano do
CONSA, visitamos a cidade de Paraty, uma cidade litorânea de planície no Estado do
Rio de Janeiro. Escrevo essa carta para contar um pouco sobre a viagem e a história
da cidade.
Durante o século XVIII, no auge do descobrimento do ouro no Brasil,
em Minas Gerais, os portugueses precisavam de uma cidadã litorânea para levar o
ouro até Portugal. Paraty, que é uma baía, foi escolhida por ser litorânea e próxima de
Minas Gerais.
Quando chegaram à Paraty, os portugueses se depararam com uma
área habitada por índios guainás, que por ter uma área mais elevada, onde era
possível observar quem chegava ao mar, a usaram para construir um forte. Nele se
encontram até hoje três canhões que, na época, eram usados para enviar sinais de
um forte para outro, até o Rio de Janeiro, para avisar sobre possíveis invasões. No
forte também pode ser encontrada uma casa que era utilizada como quartel, havia
um escritório e duas celas, uma masculina e uma feminina.
O ouro vinha de Minas Gerais, seguia até Paraty através do Caminho do
Ouro, uma trilha aberta pelos índios, a qual os portugueses passaram a utilizar para
transportar o ouro e outras riquezas vindas de Minas Gerais. Atualmente, o
calçamento do caminho é o mesmo feito pelos portugueses, conhecido como pé-demoleque, mas só se encontra esse caminho por lá, porque historiadores retiraram a
terra que o cobriu com o tempo. O caminho fica na Mata Atlântica, uma formação
vegetal com biodiversidade enorme e solo argiloso.
Além da Mata Atlântica, em Paraty também se pode encontrar a Mata
de Restinga, que tem solo arenoso e vegetação de pequeno porte, devido ao
desmatamento. Ademais, há o manguezal, o berçário de animais marinhos.
Falando em manguezal, durante a viagem, fomos a uma igreja que foi
construída em um local onde havia um manguezal, a Igreja Nossa Senhora dos
Remédios, que era só para homens “brancos”. Não só as igrejas, mas o centro
histórico refletem características do final do século XVIII. Inclusive, algo muito
interessante é que os mosaicos na fachada de algumas casa não eram apenas
decoração, indicavam um grupo secreto de maçonaria existente em Paraty
antigamente.
Paraty é uma cidade litorânea, as casas são construídas para impedir a
maré de entrar. Também por isso o clima é tropical litorâneo, faz calor por lá o ano
todo, até no inverno, quando fomos, não faz frio. Chove com certa frequência, chuvas
orográficas, por conta da Serra do Mar que “contorna” Paraty.
Bem, a viagem foi incrível, aprendi muito sobre a cidade e nós nos
divertimos muito. Espero que você possa ter uma experiência como essa e também
que tenha gostado do meu resumo da viagem e do que aprendi durante ela.
Abraços,
Gabriela Lustre
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A morte não é o fim.
Era uma noite escura, apesar da lua cheia. Estávamos eu,
Isabelle, Makenna, Issac e Kyle, meu melhor amigo, acampando em uma
pequena floresta de árvores finas e altas, em Lowrence, Kansas, nos Estados
Unidos. Eu, Johnnie, resolvi escrever um diário sobre os fatos daquela noite
e, antes de começarem a lê-los, quero que saibam que foi tudo real.
Eram quase dez horas da noite de uma sexta-feira. Estávamos
sentados ao redor de uma fogueira, em frente a duas barracas:
— Vamos fazer alguma coisa! – exclamou Makenna.
— Humm... Você conhece a lenda do poltergeist vingativo? —
começou Kyle.
— É! Dizem que é um espírito vingativo que assombra uma
casa aqui perto – disse Isaac, apontando para trás de mim – depois daquele
morro alto. Diz a lenda que a família que morava lá foi morta por um
incêndio, mas o pai foi o único que sobreviveu para se vingar de quem
queimou a casa. Parece que ele mata todos que tentam entrar naquele
lugar.
Apesar de Isabelle e eu discordarmos da ideia, começamos a
nos dirigir àquela casa, após os outros três terem implorado tanto. Subimos
o pequeno morro, de onde já avistamos a construção. Kyle tentava assustar
Isabelle, enquanto Isaac o encorajava:
— Vamos! É só entrar e dar uma olhada! Nenhum “poltergeist”
vai nos matar! — zombava ele.
A casa estava em péssimo estado. Era feita apenas de madeira,
restante do incêndio, e partes de cimento, que deixavam a construção ainda
de pé.
— Makenna abriu a porta da frente, entramos, e eu peguei a
minha câmera para fazer alguns vídeos engraçados de “terror”.
— Olha que quadro bizarro, Johnnie! — Kyle me chamou.
Entrei no quarto em que meu amigo se encontrava, enquanto
as meninas e Isaac andavam pelo corredor. Isabelle não parava de repetir
que deveríamos sair de lá. Voltei para a sala principal.
— Nossa! A Isa ficou mais de um minuto sem reclamar! — disse
Isaac olhando para trás, onde ela não mais se encontrava. Isabelle!? Haha...
Agora está tentando me assustar?
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Houve um breve silêncio até um grito agudo o romper. Vinha
do andar de cima. Corremos pela escada até lá, quando encontramos
marcas de sangue recentes na parede. Kyle e eu começamos a enlouquecer;
Isabelle não estaria brincando com a gente daquele jeito. Isaac continuou
andando pelo corredor, passando por inúmeras portas de quartos e salas,
até parar, de repente, e dar um grito de susto e terror.
Fui até lá com a câmera na mão, a ponto de ver a garota estirada no chão,
com os olhos arregalados e com metade dos órgãos para fora. Olhando pela
câmera, no entanto, pude ver certo líquido fosforescente ao seu redor. Era
ectoplasma! Saímos correndo em direção à sala por onde havíamos entrado,
mas, descendo as escadas, deparei-me com uma figura quase transparente
que sumiu em fração de segundos. Liguei novamente a câmera para
procurar a saída, pois o ambiente, de algum modo, ficara mais escuro.
— Mika! – ouvi o berro na voz de Kyle, enquanto encontrava o
corpo de Makenna pendurado no teto por uma corda.
Nesse intervalo, Isaac achara a saída e chamara-nos. Olhei para
Kyle, que chorava desesperadamente, e puxei-o, indo em direção a Isaac,
quando a figura monstruosa apareceu logo atrás dele. Foi tudo muito
rápido! Passamos pela porta, vendo o corpo de um grande amigo na altura
de meus pés. Corremos para o morro. Já havíamos nos afastado um pouco,
mas, como se não bastasse, o fantasma apareceu a um metro de mim. Parei
subitamente, quando ele levantou sua mão; no mesmo segundo, Kyle entrou
na minha frente. Seu corpo caíra sobre mim, e seu último suspiro definiu a
partida do poltergeist. Eu, Johnnie, fui o único sobrevivente daquela noite,
mas perdi todos com quem me importava.
Gabriela Adm
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A cabana
Era uma tarde de inverno, Lucas e João estavam planejando
fazer uma viagem para uma cabana, que ficava em uma pequena cidade
bem distante, onde seu amigo, Gabriel, morava.
Gabriel morava em Psiringuina, em uma casa com seus pais,
que, na época de escola, adoravam João e seu irmão, Lucas. Os amigos
não se viam fazia muito tempo, então, quando Gabriel recebeu a notícia
de que os irmãos iriam viajar para aquela cidadezinha, ele saiu aos pulos
de alegria.
João e Lucas terminaram de arrumar suas malas no dia após
darem a notícia. Os dois, sem muita demora, colocaram as bagagens no
carro e partiram em direção a Psiringuina. Após duas longas horas
dirigindo, Lucas pediu para que João continuasse a viagem em seu lugar.
Lucas estava exausto, mas João, por ser o mais novo, estava empolgado
para chegar e também para poder dirigir um carro, já que tinha tirado sua
carteira de motorista poucos dias antes.
Após mais duas horas de viagem, os irmãos finalmente
chegaram à pequena cidade. Foram direto para onde iriam ficar, pois já
estava anoitecendo. Chegando à frente da cabana, eles estacionam o
carro, descem, pegam suas malas e vão em direção à porta. Tocam a
campainha, que faz um barulho amedrontador e, então, esperam,
esperam muito, e nada. Decidem ligar para a dona da cabana para saber
onde ela estava.
Assim que ligam pela quarta vez, eles veem um carro bem
antigo estacionar na frente do local, de onde uma senhora sai e pede
desculpas pela demora, dizendo que havia ido ao mercado. A cabana
estava em situação semelhante à senhora: ambos estavam velhos, mal
acabados e fedidos.
Passaram-se cerca de quarenta minutos e os garotos ainda
estavam terminando de arrumar suas coisas nos quartos. Ao acabarem,
trancaram as portas com autorização e foram em direção à casa de
Gabriel, que ficava a apenas quatro quadras da cabana; por isso, foram a
pé.
Chegando à casa de seu amigo, os pais de Gabriel convidaram
João e Lucas para jantarem com eles. Sem a intenção de parecerem rudes,
os irmãos aceitaram o convite e se divertiram, conversaram sobre futebol,
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No final da pequena “reunião”, João e Lucas voltaram
bêbados para a cabana e não souberam se comportar adequadamente.
Estavam gritando e cantando, caíam e levantavam diversas vezes até a
velha se irritar, fazendo com que os dois fossem mandados embora da
cabana naquela mesma noite.
Como seu quarto ficava no segundo andar, João ficou
enfurecido e empurrou a senhora da escada, fazendo-a cair de nuca no
chão da sala, com muita força. Foi quando João se desesperou com o que
tinha feito e pediu ajuda ao seu irmão mais velho, que, rapidamente, sem
tanto desespero, ligou para uma ambulância dizendo que a senhora havia
caído da escada. Quando a ambulância chegou, os paramédicos disseram
que era tarde demais para a pobre proprietária da cabana. João tinha
matado uma inocente senhora por culpa do álcool, e a viagem, que tinha
tudo para ser perfeita e divertida, acabou em tragédia e remorso.
Caio Dias
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Uma noite no museu
Todos os alunos da turma do 6º ano estavam em um passeio
escolar, em um museu. Depois de visitarem todas as salas daquele lugar, a
professora começou a organizar os estudantes para irem embora. Bruno,
no entanto, um aluno muito interessado na época medieval, distraiu-se
enquanto passeava pela sala dos guerreiros templários, ficando para trás.
Todos já estavam entrando no ônibus para voltarem para
casa, exceto Bruno. Ninguém se deu conta de que ele não estava lá, então
o ônibus partiu.
No momento em que os funcionários estavam revisando as
salas para fechar o museu, Bruno estava no banheiro. Saindo de lá, ele
percebeu que as luzes estavam acesas apenas em alguns pontos.
— Luís! Ricardo! Lucas! – gritou Bruno, chamando pelos
colegas, mas não houve resposta.
Correu para a saída, mas a porta estava trancada. Foi nesse
momento que Bruno percebeu que estava sozinho naquele museu
assustador.
— O que eu faço agora? – perguntou Bruno para si mesmo.
Pensou em ligar para a sua mãe ou seu pai, mas, como eles
eram ausentes e não se importavam muito com o filho, não iriam
atender.
De repente, ouviu-se um barulho. Ele se assustou.
Bruno ouviu algumas vozes:
— Vamos para a sala de joias, conforme o nosso plano –
disse uma voz grave – Você já pegou a sua sacola?
-- Sim, já está tudo pronto – disse outra voz.
Bruno, curioso, decidiu seguir as vozes, quando viu dois
homens colocando objetos valiosos do museu na sacola. Eles eram
ladrões.
“Vou ligar para a polícia!”, pensou Bruno.
Ele pegou o celular e ligou:
— Polícia! Venha para o museu, por favor! Tem dois homens
roubando joias aqui! – disse Bruno, baixinho, com medo de que os
ladrões o ouvissem.
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O menino iria se esconder em algum lugar para que os ladrões
não o vissem, mas, sem querer, derrubou um vaso no chão. Ele saiu
correndo.
— Tem alguém aqui, Jeferson! – disse um dos ladões.
Eles começaram a procurar pelo menino, até que o
encontraram:
— Eu vou te pegar, moleque! – disse um dos ladrões.
Bruno saiu correndo mais uma vez e conseguiu despistá-los.
Ele se escondeu atrás de uma estátua e torceu para que a polícia chegasse
logo.
— Coloquem as mãos para cima! – ouviu Bruno.
Eram os policiais. Bruno estava salvo.
— Olhem as sacolas! Eles roubaram – disse o menino para os
agentes.
— Fique tranquilo, menino. Eles vão ser presos pelo que
fizeram. E quanto a você, garotinho, vamos levá-lo para casa! – disse o
policial.
Karine Rizoti
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Onde está Alícia?
Tudo começou em uma manhã fria de outono quando minha
esposa, Alícia Ferreira Torres, foi ao mercado comprar leite, ovos e suco e
ela nunca mais voltou, mas eu estou determinado a mudar isso. A polícia
investiga o desaparecimento a 3 semanas e descobriu o possível local
onde poderia ter ocorrido o sequestro por conta de vários objetos
suspeitos. Obtive as informações por telefone e disse ao policial que
queria resolver esse caso com as minhas próprias mãos.
Era uma segunda-feira, dia 10 de maio de 2016, eu
caminhava lentamente, porém preocupado, até o beco onde a polícia
acreditava ter ocorrido o sequestro. Enquanto andava, tirei do meu bolso
direito uma caixinha branca com detalhes em dourado, de onde tirei um
cigarro e, pegando meu isqueiro prateado, o acendi e levei-o a boca.
Finalmente cheguei ao beco, andei calmamente até aquele local escuro,
então comecei a procurar pistas sobre o crime e os objetos considerados
suspeitos pela polícia. Meu olhar detectou um objeto familiar escondido
atrás das latas de lixo, era a bolsa vermelha escarlate com um feixe
dourado que tinha dado para a minha esposa pelo nosso aniversário de
namoro. Ao lado da bolsa, encontrei sua lista de compras daquele dia. Do
outro lado do beco, estava escondido um taco de beisebol, um pedaço de
saco de lixo ensanguentado e um bilhete com um endereço. Deduzi
imediatamente que Alícia andava em direção ao mercado quando foi
golpeada na cabeça pelo taco de beisebol e, deixando suas coisas para
trás, foi levada para esse endereço.
Após alguns minutos, já estava na porta de uma pequena e
sombria casa, número 2319, na Rua Torres Gêmeas, que li no papel. Entrei
no jardim da frente e toquei a campainha, porém não houve resposta.
Para minha sorte, levantei o tapete em frente a porta onde havia a frase
“Bem-vindo” e encontrei a chave da casa; entrei rapidamente e fechei a
porta, fui diretamente para os quartos, porém todas as portas estavam
trancadas. Caminhando pela sala, vi um bilhete queimado perto da lareira.
Apesar das chamas, ainda era legível.
Com as informações em mãos, entrei no meu carro e segui
para o endereço. Por sorte, conhecia o interior de São Paulo, dispensando
o GPS. Após 3 horas de viajem, cheguei ao local. Sai do carro e acendi um
cigarro. Observei o galpão cinza, malcuidado, sujo e pichado por um
tempo, então corri até sua porta e, chutando-a, ela se abriu. Vi minha
amada no centro daquele lugar escuro, ela estava amarrada em uma
cadeira e com um leve ferimento na cabeça:
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— Jorge! — Ela gritou.
Então corri para acudi-la. Os nós eram muitos e fortes, porém
estava conseguindo soltá-la, quando de repente, surgiu das sombras uma
figura misteriosa. Era um homem loiro e alto, seguido de outro rapaz mais
baixo de cabelos castanhos. O rapaz loiro começou a bater palmas
sarcasticamente:
-Ora, ora, ora... — Começou ele — Olha quem está aqui! Você
caiu bem na nossa armadilha.
Ele tirou do bolso uma pistola e atirou em minha barriga, cai
de joelhos, forçando contra a mesma em busca de aliviar a dor.
— Sou Luke- Continuou o mesmo — Eu era casado com Alícia,
porém cometi erros graves em nossa relação que causaram a nossa
separação. Os sentimentos de Alícia sobre isso a levaram a se apaixonar por
você, porém depois do casamento de vocês, ela percebeu que na verdade
ainda me amava, e como sentia o mesmo, começamos um relacionamento
sério escondidos. Um dia, percebi que para ter Alícia só para mim, precisava
efetuar um plano para eliminar você. Assim, contratei esse pateta do
Michael para me ajudar.
Luke atirou na cabeça de Michael, o rapaz de cabelos
castanhos caiu morto no chão.
— Bem, por que haver testemunhas? — Continuou — Ele era
apenas um insignificante novato na área. Nem arma ele tinha, por isso
concordei que utilizasse meu taco de beisebol, porém tomando o cuidado
de protegê-lo com um saco de lixo para que não sujasse de sangue.
Ele, então, desamarrou Alícia e os dois se beijaram. Ela pegou
a pistola e, indo em minha direção, disse:
— Eu realmente nunca te amei. Hasta la vista baby!
Apenas vi a bala indo em direção à minha cabeça.

Carolina Zago e Eduarda Alves
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De salto alto
Meu nome é Mr. James, eu fui contratado para investigar o
caso “De salto alto”. De noite, estava na minha sala, pensando na minha
vida pessoal, até que meu telefone tocou:
— Alô, quem é?
— Olá Mr. James, acabei de ficar sabendo que meu filho
acabou de morrer, me ajude, me ajude por favor! Me encontre no
colégio Eagle High School.
— Desculpe, mas quem está falando?
— Blare Smith, lembra de mim? Fizemos faculdade juntos,
caso você não lembre, a “esperta” da turma!
— Ah sim, claro que lembro! Já estou a caminho.
Peguei meu carro e fui direto para o local.
Quando cheguei lá, estava cercado de policiais, e no meu da
multidão, a sra. Blare.
Blare pegou em meu braço e me levou até a cena do crime.
Lá vi um homem alto e forte, que parecia ser o mais popular da escola,
pelo o que Blare havia me contado.
Examinei a vítima rapidamente, e percebi que havia um furo
na garganta, pareciam marcas de ferramentas, mas, depois andei pelo
corredor e vi um salto pequeno de um sapato feito de ferro e vermelho,
cheio de sangue, mas a outra parte do salto alto, não estava lá. Voltei à
vítima e percebi que havia uma marca de injeção em seu pescoço,
mandei seu sangue para a autópsia.
Então fui a sra. Blare perguntar se havia alguma mulher que
tinha raiva de seu filho. Ela respondeu:
— Sim, talvez sua ex-namorada, Justin brigou a um tempo
com ela, pois a havia traído e tiveram uma discussão, e sua amante, que
Justin havia abandonado.
Fui levar Blare a sua casa, e comecei a investigar o caso no
dia seguinte.
Logo cedo, fui à casa da primeira suspeita, que era sua exnamorada. Mas para a minha surpresa a casa estava vazia, com uma
placa escrito aluga-se.
Então fui em busca de informações. Na casa do lado,
conversei com uma mulher chamada Marry, ela me contou que Jolie (exnamorada) havia se mudado a dois meses atrás para Miami.
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Já descartei esta suspeita, pois não estava na cidade no dia
que ocorreu o crime.
Peguei meu carro e fui para a próxima suspeita, a amante.
Cheguei na casa dela e a interroguei:
— Ontem à noite, onde a senhorita estava?
— Estava no shopping South América, e eu tenho provas de
que eu estava lá. - disse a moça.
Então ela me mostrou uma foto sua em uma rede social, que
foi postada às 9:46, quando ocorria ainda o assassinato. Também percebi
que o pé da moça era muito maior que o tamanho do salto alto.
Fui embora em direção ao meu escritório.
Estava dirigindo, pois ainda não tinha achado o assassino.
Quando me ligaram da autópsia e disseram que havia saído o resultado.
Então fui para lá.
Descobriram que ele havia sido envenenado, liguei para a
escola, para ver no histórico se existia alguém que era perita em química
na época da escola dele. Eles disseram que sim, Emma Linch, uma garota
que sofria bullying pelo próprio Justin Smith.
Liguei para a sra. Blare e ela disse que ela teria razões para tê-lo matado.
Peguei meu carro novamente e fui até suspeita, na casa dela.
Quando cheguei lá, ela já estava de saída com várias malas.
Parei-a e falei:
—Emma Linch, gostaria de fazer algumas perguntas: Onde
você estava ontem à noite?
— Aqui na minha casa. – disse ela.
— Você tem provas?
— Não, mas posso te mostrar uma coisa.
Enquanto ela saia do cômodo, vi uma parte de um sapato
atrás da porta, cheio de sangue e vermelho, que com certeza completava a
outra parte encontrada na cena do crime. E fui vasculhando a casa dela,
quando vi dentro de uma caixa, uma agulha de injeção e mercúrio dentro
de um pote, que só tinha um resto.
Quando ela voltou mostrei o que eu achei e falei;
— Emma Linch, você está presa em nome da lei. E levei as
provas e ela para a delegacia.
Bianca Pires e Sofia Matsui
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HQ Tribus Urbanas, de Luiza Raposo e Victória Senziani
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HQ Tribus Urbanas, de Maria Eduarda Bartilotti e Isabella
Maluly
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HQ Tribus Urbanas, de Gabriel Belo e Thiago Bittar
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HQ Tribus Urbanas, de Hugo Yaacon e Pedro Verdous
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HQ Tribus Urbanas, de Felipe Azevedo
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HQ Tribus Urbanas, de Enzo Rodrigues e Rodrigo Azank
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Fabiana Francisco, Gabriel Alves, Giovanna Trifiletti e Paulo
Henrique Santos
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Ana Clara Fernandes, Carolina Dardis e Roberto
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O unicórnio tem a ver com o arco-íris
Em um belo dia, o unicórnio, que era o bicho
de estimação dos deuses, a pedido de seus donos,
desceu a um planeta chamado Terra, mas ele estranhou
o céu do planeta, pois o céu de onde ele vinha tinha
gatos espaciais.
Achando o céu muito chato, o unicórnio foi à
casa de sete pessoas, pedindo para que elas
comprassem tinta das cores: vermelha, laranja, amarelo,
verde, azul claro, azul escuro e violeta. As pessoas se
assustaram com o unicórnio, mas ele disse que era um
pedido dos deuses e então eles obedeceram.
Depois das tintas compradas, o unicórnio, com
suas asas, pintou o céu e com a ajuda dos deuses é que o
arco-íris ficou tão bonito. Ele pintou o céu para não ficar
tão chato.
Todos ficaram encantadas com a obra, e
fizeram até uma festa comemorando o céu colorido e
alegre. O unicórnio, todos os dias em que havia um arcoíris, via sua obra naquele planeta, a Terra.
Sofia Godoi
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Um beijo azul
Há milhões de anos, existia ao invés do mar e
do céu, a Celestina, que foi o nome dado a junção
desses dois fenômenos naturais, que estavam ligados
por um fio impartível, que era chamado de Linha do
Horizonte.
Esse planeta era habitado por dois povos de
deuses diferentes, os Cuicuis, de indígenas, e os
Abtodos, de gregos, além de animais, plantas e pessoas.
Os Cuicuis achavam que a Celestina deveria se
separar, porque era algo de tão grande imensidão, que
depois não caberia no planeta. Já os Abtodos diziam
que aquilo era algo bom, já que quanto maior, mais
poder teriam.
No meio de uma noite fria, os deuses
indígenas decidiram cortar a linha, então foram até lá.
Seus inimigos já esperavam por isso e estavam de
prontidão.
Lutaram por horas, até que, em seu último
suspiro, o cacique cortou a linha, com sua espada de
ferro, dando origem ao mar, ao céu e à linha do
horizonte.
Infelizmente, ambos não sabiam que ali um
amor floresceria, dessa forma, o mar e o céu cruzam o
horizonte para um beijo azul eterno.
Juliana Santos
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Como surgiu a Lua
Há muito tempo, em uma tribo, o Cacique
tinha uma filha chamada Lua, que adorava caçar. Ela
caçava todos os dias. Seu pai odiava isso, porque achava
muito perigoso para uma menina tão jovem, mas como
nunca acontecia nada, nem ligava tanto como antes.
Um dia, Lua estava caçando sozinha e já devia
ter voltado.
O Cacique ficou preocupado e decidiu ir atrás
de sua filha Lua.
Quando ele a achou, a viu deitada no chão
quase morrendo, pois havia acontecido um ataque de
lobos. Então ela disse:
— Pai, eu sempre gostei do céu e o que tem
nele, por isso, quando eu morrer, irei para lá.
Depois de muito tempo, tudo estava
ocorrendo normalmente, até que em uma noite
apareceu uma bola branca no céu e o Cacique fez uma
homenagem a sua filha e chamou essa bola de Lua.
Manuela Abada
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O surgimento da água
Muito tempo atrás, o mundo era seco, todos
os seres vivos morriam de sede e calor, e o único que
tinha água era o leão, rei dos animais. Para obter a
água do leão, os animais tinham que cumprir todas as
ordens dele, fazendo isso, ganhavam uma pequena
quantidade de água para beber.
O gato já estava cansado de fazer tudo que o
leão queria, assim como o cachorro e o rato, então,
todos eles decidiram roubar a água do leão e distribuila igualmente para totó o mundo.
Quando anoiteceu, os três saíram de fininho
até a toca do leão, onde o rei dormia tranquilamente,
então, eles pegaram a água e saíram correndo, mas o
cachorro, sem querer, deixou a água cair, causando um
dilúvio por todo o mundo, assim, criando oceanos,
mares, lagos, rios, afluentes...várias coisas!
O ruim é que o cachorro deixou a água cair
na areia, o que transformou a em água salgada, mas
uma parte da água não foi atingida, por sorte. E foi
assim que os três pequenos animais fizeram surgir a
água.
Gustavo Endo
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Mar cintilante
Há muito tempo, quando o mundo ainda era
“novo”, havia uma moça chamada Luh. Num mundo
cheio de escuridão, onde o céu era tão iluminado como é
hoje, Luh “enfeitiçava” a todos com sua bondade
radiante.
Quando adulta, conheceu Mah. Mah era um
rapaz alegre, com um coração puro. Apenas por se
verem, sentiram o amor no ar: era paixão.
Anos se passaram e se tornaram marido e
mulher, vivendo um “sonho”. Para aumentar aquela
alegria, Luh ficou grávida de trigêmeos, que quando
nasceram foram chamados de Esth, Rei e La.
A aldeia onde viviam, infelizmente, entrou em
uma súbita guerra, fazendo o chefe obrigar todos os
homens e crianças a largarem suas famílias e irem para a
batalha, deixando Luh sozinha.
Anos depois, ela estava deitada em seu lindo
jardim, pensando sobre a família, quando o mensageiro
veio, ofegante, e lhe contou sobre a morte dos seus
entes queridos. Arrasada, correu para a mais alta
montanha da aldeia e se suicidou. Zeus, emocionado
com a atitude, tornou Luh a Lua, Esth, Rei e La as
estrelas, e Mah o mar, para eternizar aquele esplêndido
amor radiante.

Heloísa Elias
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A Lua e o Sol
Há milênios, havia um menino chamado Sol e
uma menina chamada Lua. Eles eram amigos e se
gostavam muito. Costumavam falar sobre seus futuros.
O Sol dizia que iria ser um pescador e a Lua dizia que
iria ser uma mãe dedicada.
Quando eles fizeram 15 anos, a Terra estava
para acabar. O dia e a noite não existiam mais. Era
somente uma escuridão que não dava para ver nada. O
Deus Hélio falou para Sol e para Lua:
— Vocês, Sol e Lua, virem estrelas da manhã
e da noite.
Então, eles disseram:
— Por quê?
— Para salvar o mundo inteiro desse
apocalipse, meus filhos.
Conformados, eles concordaram:
— Tudo bem.
— Oh, meus filhos, você vão ser lembrados
para sempre!
Assim, o Deus Hélio transformou o Sol em
uma estrela luminosa laranja e a Lua em também uma
estrela, só que não luminosa e branca.
O Sol passou a iluminar de dia e a Lua de
noite.
Ayumi Tateyama
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A história de Son e Mon e o surgimento da chuva
Milênios atrás, a deusa Lua, Mon, se
apaixonou pelo deus Sol, Son, e o mesmo aconteceu
com Son por Mon.
Son é um deus bonito, forte e cintilante. Mon
é uma deusa jovem, pequena, porém muito bonita.
Um anjo mal, Fênico, ficou com muita inveja
do amor dos dois e, para separá-los, lançou sobre eles
uma maldição: Son poderia apenas aparecer de dia e
Mon só à noite, separando-os para sempre.
Quando os dois deuses descobriram, ficaram
furiosos. Toda vez que Mon chora, caem muitas gotas de
água, formando a chuva, e quando Son relembra dessa
maldição, fica muito bravo, lançando luminosos traços,
formando, assim, os raios.
Beatrice Baptistella
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Mito do surgimento das constelações
Égua de ouro
Zeus tinha uma égua, a quem era muito apegado. A
égua o ajudava nas guerras, batalhas etc.
Até que um dia, Zeus não a encontrou, então,
desesperado, continuou a procura. De tanto procurar, achou a
égua morta no meio da floresta, como Zeus é muito apegado a
ela, resolveu banhá-la de ouro ao ser enterrada.
Vendo o estado de Zeus, os deuses transformaram
a égua em uma constelação. A égua aparece no verão (época
de chuva), pois foi quando, infelizmente, faleceu.
Ana Carolina Oliani
A espada da tristeza
Sr. Tumur era um imperador, que lutava pelo seu
reino com sua espada de vários diamantes. O principal
diamante de sua espada tem o nome de sua amada, Srta.
Gattai.
Um dia, enquanto estava lutando, Sr. Tumui foi
morto, representando seu reino. Então, Srta. Gattai pediu para
o deus das constelações transformar sua espada usada
naquela luta, em uma constelação, para que ele fosse
lembrado por todos.
Sua espada é vista no mês de chuva, pois a chuva
mostra o choro de sua amada pela sua morte.

Micael Souza
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Mito do surgimento das constelações
Coração partido
Hefesto, deus do fogo e homem mais feio do Olimpo
era casado com Afrodite, que não sentia nada por ele, mas sim
por Ares, seu principal amante.
Encontravam-se escondidos, sendo que poucos
sabiam do caso, até o dia em que o casal planejou fugir para
longe ter uma vida no meio dos humanos para poderem se amar
e viver em paz. Todos receberam esta notícia, que chegou aos
ouvidos de Hefesto, numa tarde de primavera.
O rapaz, desconsolado, arrancou seu coração, pois se
não tivesse Afrodite não precisaria amar. Sua esposa colocou seu
coração no céu. E, desde então, na primavera, a constelação que
homenageia o amor aparece no céu, anunciando a época do
nascimento dos animais.
Flávia Peppe
O Banguiá
Zeus se casou com uma índia e juntos tiveram um
filho, ele cresceu e um dia viu seus colegas serem mortos por
uma onça. Chorou muito e, de suas lágrimas, brotou o Banguiá.
Zeus, em memória de seu filho, transformou o
Banguiá em constelação.
Os guaranis acreditam que quando o Banguiá aparece
no céu, as lágrimas (chuvas) do menino virão.

Gabriel da Silva
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Mystery story
The mistery of the poisened woman
It was a rainy and dark afternoon, at 14:45 p.m when
Mr.Jones, the most famous detective of Manhattan, received a call. It was
a desperate boy, crying:
— Help me, please! I arrived home and I saw my mother
dead in the kitchens floor. I need your help now!
When MR.JONES arrived, he started to observe the scene crime. He didn´t
found any cut in her body, so, probably it was poisoned. He asked to the
boy where his family were. The boy answered that he had already called
to them, and they were coming,
When everybody arrived home, Mr. Jones started to asked questions for
each one.
The first suspect was the babysitter of the family. Mr. Jones
asked:
— So Anna, tell me where were you at the moment of the
crime?
— Well, after lunch I went to the supermarket answered
Anna:
— I almost sure that the victim was killed by poisoned, and
you are the only person that cooks in the house. So you are in the top of
my suspect´s list.
— I know it, but I wasn´t here at the time. I was at the
supermarket, two squares from:
— Okay, Anna. I´ll investigated
Mr.Jones went to that supermarket. And asked to the manager if he could
see the images of the camera. The manager accepted, and they saw Ana
at the supermarket at the time. She wasn’t bying. She told the truth.
Then, Mr.jones asked to Steve, the father, what he was doing at the
moment.
— I was working at my office when I noticed that I had
forgotten my laptop. So, I went back to get it.-said Steve
— Did you see Lauren, your wife?-asked Mr. Jones.
— Yes. The last time was I saw her, she was still crying
because of our argument.
— What time was it?-asked the detective.
— I think it was about 13:30 p.m-Steve said.
At this moment, the bell rang. It was their neighbor. Mr.Jones asked her if
she heard any noise or something suspect.
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— When I was watering the garden, I heard Steve and Lauren
arguing. And about 1 hour after that I heard a scream-said the neighbor

-Was Steve there at the moment of the scream?-asked Mr.Jones
— No. When I listened the scream he had already left.- said
the neighbor
-Did you see anyone arriving at the moment of the crime?-Mr.
Jones
-Yes, I saw Peter and Lucca, Lauren´s sons, coming back from
school. I think that in the moment of the scream, just Lauren and her two
sons were at home.
-So, the boys were at home at 14:45 P.M? I ´ll talk to them.
Mr. Jones called Peter, the younger.
-Hey, Peter! How old are you?-asked Mr.Jones, trying to make
the boy feeling better.
-I´m ten…-said the boy crying.
-My son is ten too…
-Ahhh
-So, Peter, what do you know about the crime?-asked Jones.
-Lucca and I arrived from school together. I went to my bedroom and I
think Lucca went to the TV room. About ten minutes later, Lucca went to his
friend´s house. And I went to the kitchen to eat something…and…I saw…my
mom dead on the floor-said Peter, crying.
-What were you doing at your bedroom? Can I enter there?
-Yes, you can.
Mr. Jones started to investigate his bedroom. And he found, under Peter´s
bed, something suspicious: the poise bottle.
-What´s this Peter? What does it means?-said Jones.
-I…I don´t know. What´s this? Is it a kind of drug? Because if it
is don´t know even how to use it.-said peter desperate.
-Wait, wait. I ‘ll explain: this thing killed your mother. –
explained Mr.Jones.
The boy started crying again.
-Calm down. I´ll solve this problem.
Jones though:”or he really doesn´t know what it was or he is lying and he
killed his mother for some reason”
-Lucca, come here , please-said Jones-What where you doing
when you came from school?
-Aham yes,- answered Lucca, not paying attention in what
Jones said , because he was sending mensages on his cellphone.
-Can I see your cellphone?-asked Jones
-No, It´s mine!
-I´ll just see it.
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— Why do you want it?
— I have to see if we found any clue.
— But it wasn´t me. Why would I Kill my beautiful mom? I
loved her.
Jones took his cellphone and started to read this messages. He found one
with Ana. The babysitter:
Lucca:Hello, my love!
Ana: Hello baby
Lucca:Ana, i´ll do that today.
Ana: are you sure you want to do this?
Lucca: Yes! She `ll be alone at home, just with Peter. But no one will realize
that it was me.
Anna: Lucca, I think it´s a bad ideia.
Lucca:relax, Ana. I´m the man…
— Lucca! How do you explain this message? — asked Jones
— It isn´t what you are thinking.
Jones ignored what he said and went to his bedroom. He started to look
around and he found a box with a lot of bottles like the one on Peter ´s
bedroom.
— What are you doing?-said Lucca-these are my medicines.
— Aham…here it´s write;poison.Okay, you don´t need to say
anything more. You killed Lauren, your mother, to date Ana. And you put
the bottle on your brother´s bedroom, so I would think he killed Lauren. I´ll
call the police now! — said Jones
Both, Lucca and Ana, were arrested.
THE END!
Karine Rizoti
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Mystery story
Revenge
The Day – California, 2002, 1:53 a.m, bridge
— I dare you to jump of the bridge!
— What?! I’m not doing that!- Julia yelled back. – What if I die?
— You’re not going to die. – Alex laughed. He got closer to Julia.
In a moment the girl was partying with her friends, in the other one
she was falling off the bridge.
1 Day After – 2:43 p.m, police department
— So, where were you yesterday when Julia died? – the detective
asked.
— I was with her. We were playing truth or dare, I think. I can’t
remember very well, I was completely high. – Alex answered. Even though he tried,
he couldn’t remember a thing that had happened that night.
— Do you remember if someone dared Julia to jump?
— I don’t think so. She jumped on her own.
— Are you saying it was suicide?
— Maybe yes, maybe no. Who knows? She probably knew she would
die if she jumped.
— Where you her friend?
— I was.
The detective got his conclusions. it was clearly suicide, no need to
investigate more.
— Enough. You can go now.- the detective pointed at the exit door.
2 Days After- 10:20 a.m, Mrs. Kate’s house
— It’s impossible! My daughter didn’t commit suicide! She’d never
do that! – Julia’s mother yelled.
— I’m sorry Mrs. Kate.- the detective answered.
The woman could not accept what the detective was saying. Why
would her daughter kill herself? She had a perfect life!
— I’m hiring another detective.
— There’s no need for that lady...
— Out of my house!- Kate yelled. She had made her decision.
3 Days After- 4:32p.m, hospital
— I want to see Julia’s body.
— Who are you?- the receptionist asked.
— I’m Jake, Mrs. Kate’s new detective.
— I have to see your document.
— As you wish.
A few minutes later the tall blond detective was inside a big room
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full of metal cages.

— You have five minutes. – the receptionist said. She pointed a big
cage on the corner. – She’s there.
The detective analyzed everything. He noticed that the girl had
marks on her head, neck and cuts on her fingers. She had big nails and was
wearing a black necklace. Jake took some photos and a blood test.
— Looks like Mrs. Kate was right. Julia was murdered.
4 Days After- 8:47 p.m, Mrs. Kate’s house.
— Did you find new clues. – Kate asked.
— Actually yes. I found marks on her neck, head and fingers. I think
it was a murder, but I have to investigate more.
— So she was murdered... Ok, come back if you find new clues. I’ll
take you to the door.
The detective found strange the way she was acting. He noticed
that she was wearing heels and a big blue dress, which meant she was going out,
right after her daughter died. When Jake got to his car he decided to wait a little
bit before leaving, just to see what would Kate do.
Minutes later a car parked in front of the house and a tall white man left it. Mrs.
Kate appeared and they kissed. Jake opened the window so that he could hear
what they were talking.
— Peter said I’m giving you too much attention. He knows Julia was
our daughter and he was there the night she died. – the man said. – He also
thinks I have to tell his mom about us.
— You really have to. You know it, Brad.
— I haven’t been thinking about this lately. I’ve been very stressed.
— I know. So, see you tomorrow?
— See you tomorrow. – Brad kissed and went back to his car.
Jake thought about what to do next. He had just discovered some
new clues and a new suspect, so he decided not to lose the opportunity and
follow the man.
The detective ended up in front of a house not far. He parked near
the house so Brad wouldn’t notice him. After a few minutes thinking, he decided
to enter the house and interview the man.
— Who are you?- Brad asked when he answered the door.
— I’m Mrs. Kate’s detective. It’s a pleasure to meet you sir.
— Pleasure is all mine. So, do you want to interview Peter?
— Actually both.
— Both? – the man looked confused.
— Yes, both. Just to know a little more about your relationship with
Peter.
Brad invited Jake to enter and they sat on the couch. The man
seemed uncomfortable with the situation.
— So, how’s your relationship with Peter? – the detective started.
— Not very good.
— Why?
— He thinks I don’t give him enough attention.
— And do you? – Jake smiled.
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— I don’t think so.
— What are you so busy with?
— Work and... this stuff. – the man answered.
Jake knew he didn’t have enough information, but he decided to stop anyway. If
he kept pressuring the man, Brad would probably not say anything. The
detective decided to interview Peter and talk to the other suspect later.
— Ok, that’s enough. Can I talk to Peter now?
— Sure. Left room upstairs.
Jake walked to the other floor paying attention to everything.
When he was near Peter’s door, he heard a conversation that was coming from
it.
— Man, I don’t want to talk about what happened the night she
died. – the voice stopped for a while. The person was probably on the
telephone. – I know I was the only one sober Alex, but I seriously don’t
remember very well. It was all very fast, She was high and jumped, that’s all!- it
stopped again. – I know I gave you all that drug that got you all high, I’m sorry. –
again. – Julia used it after. I didn’t use it.
The detective identified the voice as probably Brad’s son, Peter.
Even though the kid said Julia had committed suicide, something seemed
strange. The blood test Jake had collected said the girl wasn’t high. He decided
to interview the boy.
— Excuse me Peter, can I come in? I’m Mrs. Kate’s detective, she’s
Julia’s mom. I just want to ask you a few questions. – Jake tried not to scare the
boy. It did not work. Peter ended the call very fast.
— Didn’t they end the investigations?
— Not really. So, can I?
— Hm, ok... – the boy seemed nervous.
— So, how was your relationship with Julia?
— I didn’t know her very well.
— Were you two friends?
— Not really.
— Was she high that night?- the detective looked deep into
Peter’s eyes.
— Yes. — the boy said. He started shaking his leg. He was clearly
nervous. Jake knew he was lying and smiled.
— And you? Were you high?
— Yes... – Peter said slowly. He was lying again. Why would he lie
so much?
— What did you use? – Jake was trying to pressure him
— Hmm... Marijuana.
— Haha, and how does it feel?
— Err, strange?
Peter was a new suspect. He lied so much to Jake! Why would he
do that? To protect someone? To protect himself?
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The detective looked around. His eyes stopped on a pot with some
white pills. LSD pills.
-Why do you have LSD pills on your table? – Jake asked. He had a
serious face.
— Oh, that... – the boy entered in shock. -They are not LSD pills.
They are for my headache.
— So, can I have one?
— No! – Peter yelled. – They are very strong.
Jake smiled. He noticed a big deep stretch on the boys shoulder. It
was probably made by a tiny hand with deep nails. Julia, he thought. When Peter
wasn’t seeing, he took a hair from the pillow.
Minutes later Jake left the house. He went directly to the hospital. he had a
theory. A theory and a plan.

5 Days Before the murder- 9:15p.m, Brad’s house
— Where are you going dad? Mom needs your help.— Peter asked.
— She can wait. I have something important to do now.
— Like having a hot night with Kate? – the father hit him on the
face after he said that. – You’re a loser! Mom is taking care of a baby all alone!
— Oh, look! My adopted son whose mother left him, is telling me
I’m a loser!
— Yes, I am! I know Julia is your daughter! You are so dumb, you
can’t even keep secrets! – the father hit the boy again.
— One day, I’ll leave you and your mom Peter. I’ll live with Kate and
Julia and have a perfect family with her. – Brad laughed.
— Great. I’ll avenge mom for that. Just wait. I’ll avenge this family
for everything you’ve done to us!
5 Days After the murder- 00:56 p.m, Brad’s house.
— Open the door!- Jake yelled.
Brad opened the door a few seconds later:
— What the fuck do you want?! It’s midnight!- he yelled.
— I have to talk to your son. I’m afraid he’s a criminal.
— I’m sorry, what? – the father was in shock after he saw all the
cops behind the detective.
Peter and a woman appeared behind him.
— Don’t believe him! He doesn’t know anything! – the boy yelled.
— What do you mean? Are you accusing my son of a crime?! – the
woman said. So she was Peter’s mother.

—

Are you sure? I heard Mr. Brad talking to Kate about you
knowing Julia was his daughter and that he didn’t give you enough attention.
Brad even told me that later. After that I heard you talking to a random boy about
the night Julia died. You said you weren’t high and that you were sorry for giving
drugs to everyone. I saw LSD pills on your table! And you told me you were high
that night when I was interviewing you! You were lying so much, so I took a hair
from your pillow. After that I saw a stretch on your shoulder and decided to
check. Your DNA was on Julia’s nails, so she was the one who had done that to
you.
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And you pushed her of the bridge neck and she hit her head. The
marks show that. But she did not die. The cut on her fingers prove that she tried to
grab a rock and resist before dying. Also, the marks on her neck showed that
someone with deep nails and a tiny hand had grabbed her there, so I thought that
the suspect was a girl, but after the doctor analyzed the body, he saw that they
were only mosquito bites.
Peter started crying.
— Is that true? – Brad askes, He seemed disappointed and mad.
— It, it... I’m sorry! – the boy tried to run but a cop grabbed him. – I
did it! I said I was going to avenge this family! And-I-did-it! – the cop took him to
the car and Mrs. Kate appeared.
Jake finally saw Peter’s insane eyes. He was a completely insane boy.
A cop came near the detective:
— Good job Jake. Even though you have just accused this boy not
being 100% sure about it, which is a crime, he confessed. So I’m just going to
pretend it didn’t happen.
Jake smiled. He knew that nobody would know he had been the one
who has solved the entire crime because of the not sure accusations, but he could
live with it. It was an inner pleasure.
Such as it must had been to Peter to finally get rid of his half-sister, whose mother
was destroying the boy’s family. The detective could understand the poor boy.
Even because every killer has a reason to kill.
The detective went back to his house, leaving behind another solved
case and an insane boy. He didn’t know what would happen next, but he was sure
of one thing. Peter had had his revenge. Although it didn’t make things better, just
worse, the boy finally could cure his sick mind while arrested. He finally could rest,
which was exactly what Jake would do next.
Pamela Subirana
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Carolina Zago
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Rafaella Francischelli
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Giulia Maeda
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Cozinheira
Nesse bolo tem carinho, amor e felicidade
Nesse bolo tem mais de mil variedades
Morango, chocolate, cenoura e acerola
Eu sou cozinheira e posso inventar a qualquer hora
Meu restaurante irei construir,
Mais de mil ideias vão surgir,
Ai que beleza essas mesas!
Todos vão querer minhas sobremesas!
Porém, o lado chato, vou ter que lavar todos os
pratos
Pagar muitas contas! Ai, meu Deus o que eu faço?!
Mas espera aí! Eu sou cozinheira,
Posso inventar a qualquer hora!
Se me pedirem,
Posso até fazer um bolo de acerola.
Stella Martins
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Poema
A VIOLÊNCIA NAS CIDADES
A violência está na nossa cidade
Em geral, no nosso cotidiano
Afetando a felicidade
Dos homens, crianças e mulheres
Que estão sempre se lamentando.
Pessoas com marcas de violência
Tendem a se isolar
Ficam com cicatrizes na mente
E não param de chorar
Por que não fazem a violência acabar?
Violência gera violência
Verbal, a mão armada e de menores
Por consequência
As pessoas não têm mais independência
Precisam ficar atentos toda hora.
Testemunha ou vítima
Não faz diferença
Apenas ligue para a polícia
A ligação é anônima
Apenas disque 190
Aonde isso vai chegar?
Até o mundo acabar?
O que faremos agora?
Vamos mudar isso
Já podemos começar.
Ana Carolina Barros
Luiza Fontenla
Valentina Alcoba
128

poema
Violência não tem motivo

Violência sem motivo
As crianças trabalhando
Com certeza se encrencando
Com os pais as maltratando
Violência sem motivo
Dos homens abusando
Das mulheres que os amam
Sempre às maltratando
Violência sem motivo
Aos idosos mal-amados
E assim abandonados
E para sempre indesejados
Violência sem motivo
Aos coitados animais
Maltratados e abandonados
Nas grandes capitais
Violência sem motivo
Com essa linda natureza
Poluída e desmatada
Nessas ruas das estradas
Violência sem motivo
Entre colegas e amigos
Nas escolas
Brincadeira???...JAMAIS!!
Violência sem motivo
Na desigualdade racial
Entre negros e brancos
Com certeza isso ilegal
Continuando a conversa
Ilegal com certeza
A violência continua
Da pobreza à nobreza
Bruna Santos
Giuliana Souza
Maria Vitória Vilarinho
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Poema
“Adeus Ana Maria “
Há cinco anos atrás
Conhecia uma menina
Se chamava Ana Maria
E para todos ela sorria.
O pai dela é muito estranho
Ele é fumante
Homem fechado
Chega a ser meio arrogante.
Segunda de manhã
Vi ela machucada
Disse ela entre soluços
Que havia caído da escada.
Gritos vinham da casa dela
Vi o seu pai com a māo levantada
Logo imaginei que havia sido
espancada
Ela fingiu que nāo era nada.
Já vi o que estava acontecendo
Mas nāo quis me entrometer
Se ela nāo fala comigo
O que eu posso fazer?
Me senti culpado
Por nāo ter feito nada
Pois pelo meu silêncio
Acabou morta e enterrada.
Como alguém pode fazer isso?
Ele nāo tem coração?
Nem se comoveu
Ao ver a filha em um caixāo.
Violência doméstica é coisa seria
Nāo hesite em denunciar
A vida de alguém está em risco
E você pode ajudar.

Eduarda Pereira
Marcella Abdallah
Maria Eduarda Lopes
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A pobreza
É um problema social
Que se não for resolvido
Não vai ser legal
Muitas pessoas estão morrendo
Com a pobreza no Brasil
As crianças nem vivendo
Ao invés de estudar estão
sofrendo
Crianças estão com fome
E sem saber o que fazer
Trabalhando dia e noite
Querendo um pão para comer
Passam o dia na rua
Como sempre pedindo esmola
Mas o que deveriam estar
fazendo
Era estar estudando na escola
Há muito tempo já acontecia
E já sabiam que iria continuar
Várias crianças trabalhando
Sem seu tempo para brincar
Diversas coisas aconteceram
E não dá para esquecer
As crianças trabalhando
Com suas costas há doer
Como nós já falamos
Elas não têm o que comer
Crianças perdidas e sozinhas
Sem que há recorrer
Saúde está em falta
E a política nem te conto
A corrupção está reinando
E eles não nos dão nenhum
desconto

Mônica Silva
Luiza Mattos
Rafaella Francischelli
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Caminho do sofrimento e resistência
Tirado de minha terra
Entrei em um navio
Não era legal
Nele sentíamos fome e frio
Ficamos nele por um bom tempo
Nele pegávamos doenças
Alguns morriam, outros eram mortos
Lá, todos nós tínhamos a mesma crença
Talvez nossa religião, o Candomblé,
Nos fizesse continuar
Mas desembarcávamos a pé
Sem ter como o futuro imaginar

Mas nem só sofrimento tínhamos
Nossa cultura é rica
Temos a capoeira, que deitava capatazes
E reconquistava nossa perdida liberdade
José Lucas Bermudes
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poema
História aprendida no Museu Afro
O Museu Afro Brasil visitamos
E nossos conhecimentos ampliamos
Agora vou lhes contar
O que eu aprendi ao ir lá visitar
As máscaras para eles
São muito diferentes
Não precisam estar no seu rosto
Para representar sua cultura sem esforço
Sobre o racismo aprendemos
E esse horror conhecemos
Nos navios negreiros eram transportados,
Contra suas vontades, os negros
escravizados
Suas culturas foram distorcidas
Por pessoas racistas
As bonecas de vodu servem para curar
E todos acreditam que eles só querem
machucar
Este museu vocês devem visitar
Para conhecimento buscar
Giovana Velotta
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Navio Negreiro: A partida

Ei capitão, chegou a carga
Enche, carrega, leva
Vai para a terra da ferida
Aquela que não cicatriza.
Com o sal que faz arder
Sob o sol que faz sofrer
A ferida que não cicatriza
A distância que não ameniza.
Os laços que ficaram para trás
A maré que é tão voraz
Uma nova realidade
Tão cheia de maldade.
Aos montes vão deixando
E de suas raízes se afastando
O navio os fará conhecer
A nova terra na qual irão permanecer

Anna Del Nero
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Meu primeiro flash mob
O meu primeiro flash mob vai acontecer daqui
a uns dois meses. Estou muito empolgada! Sempre
sonhei em participar de um, acho que a energia de todas
as pessoas dançando e se divertindo deve ser super
legal!
Quem só assiste o flash mob acha que é fácil,
mas não é. Para ficar tudo sincronizado e todo mundo
saber cada passo muito bem, é preciso muito ensaio e
dar tudo de você naquele momento. Eu ando ensaiando
muito em casa e nos ensaios gerais (que todos os
dançarinos estão fazendo).
Na primeira semana, reconhecemos o local, na
segunda, vimos o figurino, como cada um iria entrar na
dança e escolhemos um remix da música, desde então,
estamos ensaiando e aprendendo a coreografia. Todos
são muito talentosos!
O local onde será a apresentação é
maravilhoso e não posso mais esperar de ansiedade,
estou muito feliz e agradecida por participar!
Isabela Silva
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Relato histórico

Diário de uma revolução
Eu era somente um jovem, filho de burgueses
que, apesar de não serem ricos, conseguiam sustentar a
família adequadamente. Tudo costumava ir bem, até que a
França começou a passar por uma grave crise econômica.
Eu sempre ouvia meus pais conversando sobre os
problemas políticos da época. Aparentemente, o governo
queria acabar com os privilégios da nobreza (a sociedade
era estamental e bem desigual), para que eles pagassem
impostos e a coroa arrecadasse mais dinheiro.
Com tantas coisas acontecendo no país, eu
comecei a me informar mais. Li no jornal que haviam sido
convocados os chamados Estados Gerais, onde houve
diversas discussões sobre manter ou não os privilégios da
nobreza. Logo, rebatizaram os Estados Gerais como
Assembleia Nacional Constituinte. Eu notava nos meus pais
a crescente preocupação.
Em pouco tempo, comecei a sentir as revoltas
surtindo efeito. Iniciava-se o que todos chamavam de
Revolução Francesa. Todos os dias, passavam multidões na
frente da minha casa. Então, no dia 14 de julho de 1789,
meu pai saiu de casa e juntou-se à revolta. Foi o dia em que
tomaram a Bastilha. Desde aquele dia, as coisas começaram
a mudar.
A esse ponto, nada mais era como antes. Em
todos os lugares se falava sobre a nova Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, uma Constituição, entre
outras coisas que até então pareciam loucura.
Dois anos depois, o rei tentou escapar da terrível
situação em que tinha se encontrado após a declaração da
Monarquia Constitucional, mas foi destituído e preso.
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Dois anos depois, o rei tentou escapar da terrível situação
em que tinha se encontrado após a declaração da
Monarquia Constitucional, mas foi destituído e preso.
A partir daí, meu pai só falava de uma tal de
“Convenção Nacional” e como eu iria crescer e representar o
poder dos “girondinos”. Não havia entendido o que ele quis
dizer, até que foi proclamada a República após diversas
revoltas.
Eu sempre ouvia meu pai conversando com a
minha mãe sobre o crescimento dos jacobinos, até que, um
dia, ele disse: “O Terror chegou!” e logo em seguida deu
adeus a nós e partiu para a revolta. Nunca mais o vimos.
Desde então, minha mãe estava feliz com a ascensão do
Terceiro Estado, mas eu sempre ouvia ela sussurrando
consigo mesma: “meu marido já deve ter sido decapitado na
guilhotina, espero que não tenhamos o mesmo destino”.
Quando chegou o dia 9 de Termidor de 1794 – e
eu já era um jovem adulto – os girondinos tomaram o poder
e as coisas passaram a melhorar para nós. Logo surgiu o
Diretório, que não durou muito, devido a grave crise
econômica. Ele foi sucedido pelo Consulado, que tinha três
deputados no lugar de cinco.
Nele, havia o Primeiro Cônsul, que tinha mais
poder em relação aos outros. Esse cargo foi logo tomado
pelo jovem-general Napoleão Bonaparte, em 18 de Brumário
de 1799.
Rodrigo Guerreiro
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Texto dramático
Será que isso é justo?
Primeiro quadro
(No corredor da escola)
ROBERTA – (cabisbaixa) Carol, Bella e Amanda são as meninas mais
populares da escola e eu sou simplesmente nada.
ROBERTA – Ah não! Lá vem elas...
CAROL – (caminha em direção à Roberta acompanhada de Amanda e
Bella) Senso de moda ajuda, querida.
BELLA – (se referindo a roupa de Roberta) É... só pode ter comprado em
um brechó.
BIANCA – (incomodada) Parem com isso!
AMANDA – Ninguém pediu sua opinião.
(Sai de cena com suas amigas)
ROBERTA – (triste) Tudo bem, já me acostumei com isso. É a mesma
coisa todos os dias.
BIANCA – Mas isso é injusto. Ninguém pode ser maltratado assim.
Segundo quadro
(Chegando na quadra)
BELLA, CAROL e AMANDA - (em coro) Nossa, que chato!
Agora temos aula de educação física.
ROBERTA – Melhor aula do dia.
CAROL – Não estou com muita vontade de jogar.
BELLA - Nem eu! Os jogos são muito agressivos.
AMANDA – Vamos jogar, ninguém vai ter coragem de acertar a bola na
gente.
ROBERTA – Hoje é dia de queimada? O único jogo que não sou boa...
(lança a bola)
CAROL, BELLA e AMANDA – (se assustam com a bola que atinge Bella)
Ahhhhh!!
AMANDA – Quem jogou essa bola? Foi você, Roberta? Vem aqui agora!
BELLA – Toca em mim de novo que meu pai te processa.
BIANCA – Gente, foi sem querer! Foi apenas uma bola.
(Amanda, Bella e Carol ignoram Bianca e saem.)
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Terceiro quadro
BIANCA – De novo? Você não pode deixar essas meninas te humilharem
desse jeito.
ROBERTA – Isso já é rotina. Já te disse, estou ficando acostumada a sofrer
com elas.
BIANCA - Mas eu não vou poder te defender toda hora. Você precisa
tomar uma atitude.
(Roberta suspira cansada)
BIANCA – Sabe o nome disso? Isso é bullying!
ROBERTA – O que? Bullying?
BIANCA – Sim, isso mesmo, bullying! Aquelas meninas te agridem,
mesmo que não seja fisicamente. A lei prevê que a pessoa que cometa
discriminação seja punida.
ROBERTA – Então você está dizendo que essas ofensas são contra a lei?
BIANCA – Isso mesmo. Bullyiing é contra a lei.
ROBERTA - Não sabia disso....
(Bianca sai)
Quarto quadro
(Roberta vai a seu armário, as meninas metidas se aproximam e
derrubam os materiais que Roberta segurava)
CAROL – Preste atenção por onde anda.
ROBERTA – (suspira mais uma vez) Mas vocês que esbarraram em mim.
AMANDA – É verdade. Vocês que derrubaram os livros dela.
BELLA – O que? Você está do lado dela?
AMANDA – Não estou defendendo ninguém, apenas não acho justo a
humilhar. Nenhum ser humano merece sofrer. Eu vi algumas pessoas
fazendo isso com uma amiga minha e percebi que não é legal. (Ajuda
Roberta a recolher seu material e ambas saem de cena)
CAROL – Você ouviu? A Amanda está contra nós!
BELLA - Será que elas tem mesmo razão?
CAROL – Lógico que não.
BELLA - Será que a gente conversa com a Amanda?
CAROL – Não, a gente não precisa dela!
BELLA - Mas ela faz parte do nosso grupo.
CAROL – Errado! Ela fazia parte do nosso grupo. (enfatizando “fazia”)
BELLA – Preciso ir para casa.
CAROL – “Tá” bom, beijo!
(Carol e Bella se despedem)
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Quinto quadro
(No dia seguinte)
AMANDA – Oi, meninas!
CAROL – Você ficou do lado dela e agora vem falar com a gente?
BELLA – Você acha que agora pode falar com a gente?
BIANCA – Gente, vocês não se cansam, não?!
CAROL – Cansar do que?
BIANCA – De fazer bullying, você não sabe como isso afeta a vida da
Roberta e de muitos outros! Ela se sente inferior!
BELLA – Ela é inferior!
AMANDA – Todos somos iguais, Bella!
CAROL – Elas tem razão, Bella! Temos que nos desculpar com a Roberta!
(Carol e Bella vão em direção a Roberta)
ROBERTA – O que eu fiz agora?
BELLA – Nada!
CAROL – Viemos para pedir desculpas por tudo!
ROBERTA – Isso é brincadeira, né?!
BELLA – Não, é verdade! Nós não tínhamos noção do que estávamos
fazendo.
ROBERTA - “Tá”, desculpo vocês!
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Texto Dramático

História de superação
(Cremilda está no fundo da sala com seus livros. Tiffany, Stephany e
Britany se aproximam dela e derrubam seus livros)
BRITANY – (rindo) Idiota! Quem é você?
CREMILDA – Meu nome é Cremilda.
STHEPHANY – Que nome, hein?! (risadas)
(Riem juntas e saem de cena, Nicole entra)
NICOLE – O que aconteceu?
CREMILDA – Aquelas três estão me zuando!
NICOLE – Elas fazem bullying com todos os alunos novos, é normal. Já já
passa!
CREMILDA – Não é isso. É meu nome.
NICOLE – Qual é seu nome?
CREMILDA – Cremilda.
NICOLE – O meu é Nicole. Relaxa, vou te ajudar.

(No dia seguinte, a aula de geografia tinha acabado e Tiffany e suas
amigas foram irritar
Cremilda, falaram de modo agressivo, querendo ofender. Cremilda estava
sentada em um banco no pátio, com o olhar triste)
TIFFANY – Olha a creme!
STEPHANY – Olha a chantilly!
(A professora vê e chama Cremilda para conversar)
PROFESSORA – O que está acontecendo, querida?
CREMILDA – As meninas estão brincando com o meu nome e minha
aparência.
PROFESSORA – Não ligue para o que os outros dizem, você é linda do jeito
que você é, as pessoas de hoje só sabem criticar.
CREMILDA – Obrigada, professora!
(Cremilda sai triste. Todos saem de cena e voltam depois do almoço)
NICOLE – Crê, vem aqui.
CREMILDA – Oi, tudo bem?
NICOLE – Tudo, eu vim para te ajudar a enfrentar aquelas patricinhas!
CREMILDA – Não... “Tá” tudo bem.
141

NICOLE – Primeiro, seja confiante. Segundo, tenha orgulho do seu nome.
Terceiro, elas não vão te bater, porque elas não têm nem a força de uma
formiga. Quatro, caso a coisa piore, procure um responsável. Quinto e
último, responda de volta e não ligue para o que falam, mas faça isso
sem perder a razão.
(Todos saem)
(No dia seguinte)
TIFFANY – Ô creminho, vem aqui!
(Cremilda empurra Tiffany agressivamente e todos começam a discutir)
CREMILDA – O que você quer?
STEPHANY – Olha o que você fez! Estragou a roupa dela!
CREMILDA – Estragar a roupa não é nada comparado com o que vocês
fazem comigo! Eu não nasci para ser infeliz! Meu nome é Cremilda e
tenho orgulho disso!
(Nicole chega)
PROFESSORA – A atitude de vocês foi muito errada, já para a diretoria!
(As meninas vão para a diretoria reclamando)
(Falas direcionadas à plateia)
CREMILDA – O bullying é coisa séria!
NICOLE – Seja forte e nunca desista!
CREMILDA – Peça ajuda a um responsável!
NICOLE – Cada um é perfeito do seu jeito!
CREMILDA – Você não está sozinho!
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Anecdote

Maria Eduarda Delascio
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Anecdote

Ana Carolina de Araujo
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Anecdote

Priscila Tomita
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Anecdote

Lucas Ricciotti
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Quiz

Alessandro Scarcella e Ian de Aquino
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Quiz

Giovanna Zaccaro, Henrique Barros e Isabela Faria
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Julia Mitsuzumi, Julia Nakamura e Gabriela Altobello
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Articulo de opinión
La Cenicienta: ¿leer el libro o ver la película?

Yo creo que muchas personas ya leyeron el cuento de
la Cenicienta en su infancia, pero no han visto la película. Algunas
personas creen que la película es mejor que el libro, pero voy a
mostrar que tanto la película como el libro tienen aspectos
positivos y negativos.
El libro de la Cenicienta es mucho más antiguo que la
película, fue publicado en 1697. El libro es muy pequeño porque
la historia es muy corta, lo que es un aspecto negativo, pero el
libro tiene un importante aspecto positivo: en el libro hay escenas
detalladas sobre ciertas partes de la historia. Como la muerte de
la madre de la protagonista, cuando ella pide que su hija plante un
árbol en su túmulo, que no es mencionado en la película.
La película tiene un punto negativo que es el hecho de
no detallar la muerte de la madre de Cenicienta como en el libro.
Pero en la película es detallada mejor la muerte de su padre y la
aparición del hada madrina, como una vieja y ella probando su
bondad.
Con todo esto, podemos percibir que cada una tiene
sus puntos negativos y positivos, en mi opinión la película supera
el libro. ¿Y para ti?
Bruna Portela
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Articulo de opinión

El corredor del laberinto.

“Maze runner” es un libro que me ha gustado
mucho. Cuenta la historia de un adolescente llamado Thomas
que fue encerrado en un laberinto llenos de monstruos y
misterios. El libro y la película cuentan toda la jornada del
protagonista hasta su salida del laberinto.
Es muy común que en las adaptaciones
cinematográficas de los libros ocurran cambios. Los libros
generalmente presentan muchos más detalles en la historia, por
eso en mi opinión el libro es superior a la película. Los detalles y
la personalidad de los personajes son mucho más trabajados en
el libro.
Este es un libro bastante complicado, pues tiene un
lado mucho más psicológico que la película y por esa razón los
directores han hecho un buen trabajo con la película al
transformarla en una película de aventura. Aunque el libro
presente muchos más detalles, la adaptación no pierde para el
libro, aunque sea inferior. El libro es un drama psicológico
mientras que la película tiene mucho más aventura.
Pedro Graeff
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Articulo de opinión
La amadora de libros.

“La ladrona de libros” es una historia que habla
sobre el nazismo. Tanto el libro como la película me
encantaron, pero una cosa interesante para mí fue que a pesar
de ser la misma historia, una era más detallada que la otra.
En mi opinión lo que más me encantó fue la
película, a pesar de también tener puntos negativos. La
película hizo con que yo imaginase mejor las escenas y
provocaba un efecto más realista. Ya el libro era muy
emocionante, pero no hacía con que me sintiera “en la
historia”. El libro era y al mismo tiempo no era tan
emocionante y este hecho me aburrió un poco.
A mí no me gusta mucho leer libros tan grandes y
“La ladrona de libros” era uno de estos, lo que me aburría un
poco. Pero el texto está muy bien hecho, lo que convirtió el
libro en una linda historia.
Entonces después de todo eso yo pude concluir
que nunca una película basada en un libro será totalmente
mala, todas las cosas tienen puntos positivos y negativos., lo
que los hace tan especiales.
Raquel Oporto
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Boletim de ocorrência

Na tarde da última terça-feira, 1 de novembro, na
fábrica de tecido Tecelagem Tecitura Tecidos, ocorreu o roubo
de dois relógios de um dos funcionários. Uma das sócias da
fábrica, Sra. Anderson, relatou ao detetive Calvin Culabem que
dois relógios haviam sido roubados entre às 8 e 9 horas, sendo
considerado como o principal suspeito, o funcionário Germínio
Meliande, pois os relógios foram encontrados em sua lancheira.
Sra. Anderson, o álibi de Germínio, explicou o
ocorrido a Calvin e ao Chefe de Polícia E. Spertto. Ela disse que
era impossível ele ter furtado os relógios, porque havia uma
peça de 60 metros de tecido para cortar em 60 partes de 1m e
a máquina leva um minuto para realizar cada corte, porém
precisa de supervisão, ou seja, ele passou 60min (1h) fazendo
os cortes e não poderia ter roubado, levando em conta que ele
levaria 1min para fazê-lo. Sra. Anderson passou por ele às 8h e
às 9h e o viu trabalhando.
Porém, o que apenas Calvin percebeu foi que para
cortar uma peça em 60 partes, são necessários 59 cortes, ou
seja, o Sr. Meliande levou 59 minutos para fazer seu trabalho e
pôde no 1 minuto restante, ir até os armários e roubar os
relógios, estando ainda na sala de cortes quando Sra. Anderson
passou lá.
Com essa percepção do detetive Calvin, foi possível
descobrir que o culpado é realmente Germínio Meliande, e que
seu álibi, Sra. Anderson, se enganou em dizer que Meliande era
inocente por não ter percebido o problema “matemático” que
Calvin percebeu, portanto Sra. Anderson não tem culpa por ter
defendido o culpado.

Gabriela Lustre
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Descripción animal

¿Cuál es el animal?
Este texto trata sobre un animal salvaje. Él es
un mamífero, proveniente de la América del Norte y de
África. Su cuerpo es formado por la cola, las patas, la
cabeza y los colmillos. Tiene el cuerpo cubierto por pelo
pelirrojo.
Él se alimenta de conejos, peces y frutas, por
tanto es omnívoro. Se destaca por cazar en el período
nocturno, por ser más fuerte que el conejo y por ser tan
bonito como un tigre.
En mi opinión él es perfecto, porque es bonito,
encantador, fuerte y veloz. Vale recordar que él no puede
ser domesticado, porque él necesita cazar. ¿Por qué no
descubrir más sobre este animal increíble?

El zorro
Helena Chiaratti
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Descripción animal

¿Quién será?
Hoy vamos a conocer un animal salvaje y al
final usted tiene que descubrir qué animal es este.
Este animal es un reptil que vive en el agua,
tanto en río como en mares. Su cuerpo es revestido por
escamas y él tiene grandes fauces y un largo rabo. Es
carnívoro y se alimenta de animales que pasan por los
ríos en que están.
Él se destaca por ser rápido en el agua y en la
tierra. Es más grande que el tigre, menos largo que el
elefante y tan peligroso como un tiburón.
Me parece que este animal es muy fuerte y en
mi opinión él es muy bonito. Vale recordar que si usted
ve este animal es mejor no correr porque él te atacará.
¿Descubrió que animal es?

El cocodrilo
Henrique Barros
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Relato de memórias
A doce ansiedade
Acho que eu devia ter uns 11 anos de idade quando comecei a fazer
teatro, porque na minha escola era uma matéria escolar. No teatro nós temos que
improvisar, ser criativos, enfim, atuar.
Em uma aula, a minha linda professora pediu para nós nos dividirmos
em grupos e montarmos uma peça com tema livre. Eu não sou uma pessoa que gosta
desse “tema livre”, pois tantas ideias e tantos assuntos se passam na minha cabeça,
que é impossível escolher apenas um. Eu e meu grupo treinamos a semana inteira, me
lembro que, no começo, foi um desastre, era confuso, mas depois todos se
concentraram e focaram na peça.
Então, havia chegado o dia tão esperado (apenas para alguns) e nem sei
como explicar a minha ansiedade, é uma sensação tão boa e, ao mesmo tempo, ruim.
Eu nem sei explicar, é uma sensação estranha, como um frio na barriga. Me pareceu
que isso não acontece apenas comigo, o que eu acho muito legal, pois poder
compartilhar sentimentos é como tirar um peso das costas.
Eduarda Mezzetti

A primeira improvisação
Estava eu, em uma de minhas primeiras aulas de teatro, imaginando as
experiências que viriam a ocorrer durante o curso. Enquanto falava, a professora
escreveu na lousa as nossas atividades a serem realizadas no dia, uma delas era a
nossa primeira experiência com improvisação.
Ao chamado da professora para nos sentarmos e formar uma plateia,
eu saí de minha carteira à beira da janela em direção ao resto dos meus colegas de
classe, que estavam sentados no chão frio de nossa sala de aula.
Após a explicação da professora sobre o tema da improvisação,
algumas pessoas se dirigiram ao centro da sala e começaram a improvisar de acordo
com o tema.
Depois de várias improvisações, a professora olhou quem ainda não
havia atuado, e então, ela chamou meu nome e deu um tema. Eu me dirigi de forma
trêmula até o “palco”, acompanhado de outras pessoas, o tema era uma queixa de
assassinato numa delegacia, eu só falei durante alguns minutos e, depois, deixei o
palco. Após um minuto de silêncio, sendo que havia apenas uma pessoa no palco,
alguns meninos invadiram a cena e simularam um assalto, e a partir daí, o medo de
entrar no palco foi tomado por um consentimento de alegria e diversão.
Francisco Mota
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Relato de memórias
Improvisação engraçada
Um dia, estávamos na aula, indo fazer uma cena com um pequeno
roteiro. A professora havia nos dado dois papéis, um estava escrito “lugar: ônibus” e
o outro estava escrito “cheiro ruim de queijo podre embaixo do banco”. Após
lermos, fizemos a cena que foi muito engraçada e bem louca. Eu achei todos ótimos,
a professora riu muito.
Uma das partes que eu mais gostei foi quando o motorista saía do
volante e um dos passageiros ficava todo desesperado e puxava o motorista para ela
voltar a dirigir. Eu achei muito legal e muito engraçado, às vezes nós saíamos do
espaço e ficava meio estranho, mas eu adorei e voltaria no tempo para fazer de
novo.
Giulia Fernandes
Meu primeiro dia nas aulas de teatro
Eu já havia perdido dois dias de aula, os dois primeiros, depois de
quase três meses de férias, começava a ter saudade dos meus amigos da escola e,
de estranho modo, até do sempre igual cotidiano.
Cheguei na nova sala feliz, sendo recebido pelos meus amigos e
colegas do ano anterior, se passaram algumas aulas, até que chegou a aula de teatro,
peguei o fichário e o estojo (ambos grandes) e fui guiado pelos meus amigos e
colegas até a sala. Era uma sala pouco iluminada e ampla, eu a conhecia por salaoca, lá vi minha professora de Língua Portuguesa do ano anterior, isto até que foi um
fato que fez eu me sentir mais confortável, já que havia perdido dois dias de aula e
não queria deixar más impressões.
Fiz uma série de exercícios, entre eles improvisação, foi realmente
engraçado. Depois de exercícios e risadas, fomos embora e fizemos certas piadas
disso, marcando o final do meu primeiro dia de aula de teatro.
Lucas Mota
A pesca atrapalhada
No fim do 1º trimestre, durante uma aula de teatro num dia chuvoso,
a professora Julia propôs uma atividade de improvisação sem um espaço e objetos
definidos. Logo, me juntei com o Lucas Mota e o Felipe Gushi. Mas, não
conseguimos elaborar nenhuma cena. Todas eram muito engraçadas, porém seria
um grande desafio, e, como fomos medrosos, esquecemos facilmente.
O outro grupo (formado por meninas) se apresentou primeiro. A
professora nos avisou para ficarmos quietos, enquanto assistíamos, mas foi
irresistível: rimos muito com os gritos histéricos da Giulia Fernandes e o tédio da
Julia Nakamura.
Por fim, meu trio pediu mais alguns minutos para se preparar. Após
estes minutos, pensamos em uma grande ideia: uma pesca muito atrapalhada, na
qual eu estou pescando com uma rede e acabo caindo e, com isso, eu puxo o Mota e
o Felipe para o mar. Após executar a cena, eu e o meu trio gargalhamos muito. No
final, nos atrasamos para voltar à classe, mas foi muito divertido.
Lucas Lopes
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Relatório
A construção do vitral
A partir da proposta da proposta dada pela professora
Silvia, realizei a construção de um vitral, representando São
Francisco de Assis.
O vitral foi uma homenagem aos 80 anos do Colégio
Franciscano Nossa Senhora Aparecida. E, embora tenha sido muito
difícil realizar este trabalho, o resultado ficou muito bom.
Antes de começar a realizar o desenho e os recortes,
era preciso ter todos os materiais necessários (papel laminado,
papel celofane, cartolina, cola, entre outros). Quando fui escolher
a foto de São Francisco, que eu iria retratar, fiquei em dúvida entre
algumas, então acabei escolhendo uma muito bonita, mas simples.
Depois de escolher a fotografia, comecei a fazer
esboços no papel canson para ter uma noção de como meu
desenho iria ficar. Recortei as partes necessárias e escolhi todas as
cores que eu iria utilizar.
Após realizar todo esse processo, era necessário
começar a versão final do vitral. Desenhei, novamente, todo o
retrato de São Francisco na cartolina preta, o que não foi muito
difícil, porque já sabia como desenhá-lo. Recortei as partes que
eram necessárias para colar o papel colorido, o que deu mais
trabalho, pois era preciso muito cuidado para recortar exatamente
as partes certas.
Uma das últimas etapas era colar o papel celofane
colorido nessas partes que foram recortadas. Essa foi a etapa que
eu mais levei tempo para acabar, pois cada espaço tinha sua cor e
tamanho específico.
Por fim, com o vitral já pronto, a professora pediu para
pegar o papel laminado, amassar bem e colar na parte detrás da
cartolina. Isso deu uma impressão de luz muito bonita no vitral.
Por meio de todas essas etapas, foi possível realizar
um belo vitral que, após tanto esforço, ficou excelente e já está
pronto para exposição.
Julia Fonseca
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Resposta dissertativa
A teoria da Deriva Continental foi criada por
Alfred Wegener.
Ela explica que, há duzentos milhões de anos
atrás, um supercontinente denominado Pangeia, circundado
por um superoceano, o Pantalassa, se dividiu em duas
partes, chamadas Laurásia e Gondwana. Essa divisão
ocorreu após vinte milhões de anos do surgimento da
Pangeia.
Esses outros dois supercontinentes foram se
dividindo ainda mais conforme o tempo passou, até
formarem os atuais continentes: América, África, Oceania,
Ásia e Antártida.
Karina de Santo
Em 1915, Alfred Wegener, um meteorologista
alemão, criou a teoria Deriva Continental.
Esta teoria afirma que há 200 milhões de anos
existia um único supercontinente e um superoceano. Este
supercontinente se chamava Pangeia e este superoceano se
chamava Pantalassa. Após 20 milhões de anos, ele se dividiu
em dois continentes, a Laurásia, que se localiza ao Norte, e
a Gondwana, localizada ao Sul, sendo que o oceano
permanecia sendo o Pantalassa.
Já 180 milhões de anos depois (hoje em dia), o
planeta está dividido em seis continentes: a América, a
África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártida. Daqui a 50
milhões de anos, ainda existirão estes seis continentes, mas
eles estarão se separando uns dos outros.
Sofia Lehmann
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Resposta dissertativa
Existem vários tipos de satélites artificiais que
beneficiam o nosso dia a dia. Alguns deles são: satélites de
telecomunicação, de espionagem, experimentos científicos, de
sensoriamento remoto, de meteorologia, os satélites de
posicionamento global (GPS), e outros.
Os satélites de meteorologia e de sensoriamento
remoto, por exemplo, são muito importantes para a geografia,
pois ajudam a determinar a latitude e a longitude, estudar os
fenômenos naturais, como o clima e as transformações do
relevo.
Os satélites artificiais oferecem grande parte das
informações e tecnologia obtidas nos dias de hoje.
Portanto, conclui-se que os satélites artificiais são
fundamentais para a geografia e para a nossa vida.
Giovanna Pantaleoni
Com os satélites de sensoriamento de recursos
terrestres, os geógrafos podem observar áreas perigosas, como
um vulcão em erupção, por exemplo, e estudar sobre eles. É
uma área muito perigosa, então este satélite pode captar
imagens e passar para geógrafos e cientistas.
Com o satélite artificial de observação terrestre, os
geógrafos podem fazer mapas mais precisos, com muitos e
corretos detalhes, pois com estes satélites podem, assim, obter
imagens do planeta.
Os satélites são importantes também para o mundo
moderno, pois é com eles que podemos nos comunicar com
pessoas distantes, usar a internet, saber o tempo
meteorológico e nos localizarmos, que são coisas que fazemos
e usamos no nosso dia a dia.
Letizia Baptistella
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Resposta dissertativa
A partir do mapa, explique a distribuição da população
brasileira.
O Brasil é um país muito grande, está no 5º lugar entre os
maiores países do mundo, é banhado pelo Oceano Atlântico, é
atravessado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio.
É um país da América do Sul, está localizado totalmente no
Hemisfério Ocidental, a maior parte no Hemisfério Sul com uma pequena
parte no Hemisfério Norte.
O Brasil tem clima predominantemente quente e úmido,
porque está localizado na Zona Intertropical e na Zona Temperada Sul.
Há uma grande diversidade de paisagens, graças a sua
grande extensão territorial encontramos vários tipos de paisagens e
vegetação, como por exemplo, a Mata Atlântica, que tem clima tropical,
a Floresta Amazônica tem um clima equatorial, a Caatinga, é um bioma
exclusivamente brasileiro, ou seja, seu patrimônio biológico não é
encontrado em nenhum outro lugar do planeta, com o clima semiárido,
esse tipo de vegetação possui solo bem seco, fazendo com que só
plantas xerófitas consigam sobreviver em locais com este tipo de
vegetação.
No nosso país existem seis tipos de climas tropicais, secos e
úmidos.
Giulia Gomes
A localização geográfica do Brasil tem uma relação muito forte com sua
diversidade geográfica, pois como o Brasil é muito grande e é cortado
pelos paralelos, Equador e Trópico de Capricórnio, ele está situado em
duas zonas climáticas, a Zona Temperada do Sul e a Zona Intertropical e,
por esse motivo, o Brasil tem climas diferentes.
Outro fator que também influencia nos climas do Brasil é
seu litoral banhado pelo Oceano Atlântico, o que faz com que boa parte
do Brasil tenha um clima mais úmido.
Portanto, é por causa desses fatores que o Brasil tem
paisagens e climas tão diversificados, como por exemplo, a Floresta
Amazônica e sua imensa bacia hidrográfica com água em abundância, ou
a Caatinga com sua falta de água.
O Brasil tem uma bacia hidrográfica enorme cheia de rios
com seus afluentes e subafluentes. Existem alguns rios que atravessam o
Brasil.
Jean Michel da Silva
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Resposta dissertativa

A partir do mapa, explique a distribuição da população
brasileira.
O Brasil está inteiramente localizado na América do
Sul, é atravessado pela Linha do Equador e pelo Trópico de
Capricórnio, por isso, seu clima predominante é tropical. A
maior parte do país está na Zona Intertropical e sua menor
parte na Zona Temperada do Sul. O Brasil apresenta uma
grande área no Hemisfério Sul, uma pequena área no
Hemisfério Norte e está inteiramente localizado no Hemisfério
Ocidental. Ele é banhado pelo Oceano Atlântico.
A localização e a grande extensão territorial do
Brasil (é o quinto maior país do mundo), fazem com que ele
apresente vários tipos de climas, entre eles: Equatorial,
Subtropical, Tropical Semiárido etc.; e, devido a isso, vários
tipos de vegetação, por exemplo: a Mata Atlântica, a Caatinga,
a Mata dos Cocais, a Floresta Amazônica, entre outros. Todos
esses fatores, também podem influenciar a diversificação da
hidrografia brasileira, por exemplo: onde chove mais, os rios
ficam mais volumosos; já onde chove pouco, haverá menos
água e os rios acabam ficando mais baixos (com um nível
menor de água).
Tudo isso faz com que o Brasil tenha uma grande
diversidade paisagística.
Julia Nakamura
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Texto descriptivo

El mono: ¿Parecido con el humano?

En este texto yo precisaba elegir un animal y
hacer una pequeña descripción con suyas características y
curiosidades.
El animal que elegí fue el mono. Él es salvaje y
pertenece al grupo de los mamíferos. Vive en la selva,
siempre saltando en los árboles.
Su pelo es negro o, también puede ser, naranja,
en algunos casos. Él sabe caminar con solo dos patas. No
es un animal muy grande tampoco pequeño, es mediano,
pero tiene fuerza y capacidad mental parecida con del
hombre. Su alimentación es omnívora, puede comer frutas
y peces, por ejemplo.
El mono se destaca por ser parecido con el ser humano y
por saltar muy bien y alto sobre las cosas. A pesar de vivir
en la naturaleza, ellos también pueden ser domésticos.
Me encantan los monos, pues tienen
inteligencia y son capaces de hacer muchas cosas
diferentes de otros animales!
Isabela Vitiello
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Texto descriptivo
Las Lechuzas

La propuesta de este texto es hablar un poquito más
de un animal salvaje o doméstico. El animal que será descripto
es un animal salvaje, la lechuza.
Las lechuzas son animales que viven en árboles en
las selvas. Son animales muy bonitos e inteligentes. Su piel
tiene muchas plumas suaves, coloridas y frágiles. Tienen pico
afilado, curvo y fuerte. Son omnívoras, comen semillas y
roedores, como las ratas. Sus alas son grandes, largas y ellas
tienen garras muy fuertes. Las lechuzas tienen total rotación
de la cabeza.
Es el símbolo de la filosofía y de Athena, la diosa de
la sabiduría en la mitología griega. Ellas tienen una visión y una
audición muy buenas. Había una antigua leyenda que decía que
aquel que ingerir la carne de estos animales ganaría sus
habilidades. Para algunos pueblos ellas significan misterio,
conocimiento y reflexión. Son aves ágiles y astutas. Son
animales que se destacan por ser nocturnas, duermen por el
día.
Para mí son animales muy especiales. Son
fantásticos, amables, amigables. Siento que puedo confiar en
las lechuzas.
Nicole Camargo
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Texto descritivo

A obra Moça com Livro, feita em 1879, por
Almeida Júnior, retrata uma mulher de pele e camisa
branca, olhos e cabelos pretos e bochechas rosadas.
Essa mulher com um livro aberto nas mãos
está com a cabeça virada para cima e com o braço direito
apoiando a sua cabeça.
Ela aparece deitada em uma grama alta, em
um lugar aberto sem nenhuma casa ou alguma outra
coisa, só há ela com seu livro na imensa e sombria
escuridão da noite.
Se observarmos o céu é possível ver nuvens e
algumas estrelas.
Felipe Alba
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Texto descritivo

A obra “Moça com o livro” foi feita por
Almeida Júnior, no ano de 1879.
Ela representa uma mulher pensativa, de
cabelos negros, pele clara e roupas brancas, bochechas
rosadas e olhos escuros.
A moça está deitada na grama, onde atrás há
um fundo preto com manchas esverdeadas. Porém, à
sua frente, bate-lhe uma luz clara, iluminando-a
enquanto folheia um longo livro. Seu cabelo e
sobrancelhas escuras se misturam com o fundo.
Karina de Santo
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