
Ensino
Fundamental II

do Consa

http://www.consa.com.br/

COLÉGIO FRANCISCANO 
NOSSA SENHORA APARECIDA

TEXTOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II EM LÍNGUA 

PORTUGUESA, INGLESA E 
ESPANHOLA

5
ª 

ed
iç

ão
 –

d
ez

em
b

ro
 d

e 
2

0
1

7

PUZZLES     CONTOS POEMAS RESENHAS     INFOGRÁFICOS E MUITO MAIS!
1



Copyright © 2017 by Associação Cultura Franciscana

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 

de 1990, que entrou em vigor em 2009.

Capa

KARINA TARIN e SUELLEN MARQUES 

Arte © Caroliza Zago, Erika Pagnard, Isabella Joannou e João Franco

Preparação

KARINA TARIN e SUELLEN MARQUES 

Revisão

KARINA TARIN e SUELLEN MARQUES 

Supervisão

ELIANE AGUIAR E CLAUDIA LIMA

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

(CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Almanaque Plural: Ensino Fundamental II do 

Consa. Vol. 5, n. 1 (2017). São Paulo: 

Associação Cultura Franciscana, 2017 [on-line].

Anual.

1. Produções Textuais do Ensino Fundamental  

2. Linguagens e Códigos 3. Periódicos 

Escolares 4. Título I. Eliane Aguiar II. Claudia 

Lima

CDD 868

Índice para catálogo sistemático:

1. Antologia: produção textual de estudantes do 

Ensino Fundamental 868

2017

Todos os direitos reservados à Associação Cultura Franciscana – Colégio 

Nossa Senhora Aparecida

Alameda Jauaperi, 416 - Moema, São Paulo - SP, 04523-011

Telefone:(11) 5054-4399

http://www.consa.com.br/
2



Você sabia que o Almanaque Plural
agora tem seu próprio blog? Pois é! Esta
revista se destacou tanto que se tornou um
projeto independente do Blog da Biblioteca
do Consa, ao qual era vinculado até 2016. O
atual portal do Almanaque pode ser
acessado pelo seguinte endereço eletrônico:
almanaqueplural.wordpress.com. Lá, são
publicados os melhores textos produzidos
por estudantes do Colégio Franciscano
Nossa Senhora Aparecida do Ensino
Fundamental II ao Ensino Médio, e é de lá
também que coletamos algumas produções
textuais para esta revista anual, online e
impressa.

O Almanaque Plural é um produto do
Projeto de Produções Textuais, que já existe
no colégio desde 2015. Este projeto consiste
na inserção da produção textual na
sequência didática de todas as disciplinas
que, por vezes, é realizada de maneira
interdisciplinar. Por meio dele, pretende-se
atender a uma exigência do MEC, que
propõe a iniciativa de que todas as áreas do
conhecimento se responsabilizem pela
formação leitora e escritora dos estudantes.

A dinâmica de seleção das redações
ocorre de maneira atrelada ao cotidiano
escolar. Assim, durante o ano, os
professores de língua portuguesa, inglesa e
espanhola vão selecionando as produções
que se destacam, enquanto nós, corretoras,
enviamos convites à publicação aos autores
das melhores produções das propostas de
todas as outras disciplinas. Assim, os textos
produzidos ao longo dos trimestres, dos
mais variados gêneros textuais — desde
Acrósticos a Romances gráficos —, são
distribuídos no Almanaque em três seções:
“Entretenimento”, “Literários” e
“Miscelânea”.

Nesta edição, o Almanaque traz uma
novidade: a seção “Entre Nós”, voltada à
publicação de alguns textos elaborados

pelos estudantes do Ensino Médio.
Contamos com a possibilidade de, no ano
que vem, os estudantes desse segmento
elaborarem, de forma autônoma, sua
própria revista, ideia que surgiu neste ano,
mas que ainda está sendo amadurecida para
sair do papel. “Entre Nós” foi o título que
surgiu das conversas iniciais dos estudantes
sobre a possibilidade do nascimento de mais
um periódico no colégio, e por isso nós
escolhemos utilizá-lo para batizar a seção do
Ensino Médio. Além disso, a dividimos em
duas subseções: “Textos argumentativos”,
que contém excelentes Manifestos e Textos
dissertativo-argumentativos Modelo Enem;
e “Textos informativos”, como os criativos
Folders e Charges.

Para facilitar a sua busca, querido(a)
leitor(a), a 5ª edição, como a anterior, conta
com Sumário e um Índice Remissivo de
Autores ao final. Como sempre, a arte da
capa foi elaborada a partir de desenhos dos
estudantes. Da mesma maneira, as capas
das seções foram decoradas com colagens
das imagens, fotografias e desenhos que
aparecem nas suas redações. Está tudo
muito colorido e caprichado.

Você não irá se arrepender de conferir os
enredos das histórias literárias, tão
emocionantes e envolventes, registrando
desde Relatos de memória de seus
ancestrais, promovendo o resgate de suas
origens e identidade, a Contos de enigmas,
extremamente repletos de lógica dedutiva e
suspense. Assim como não pode deixar
escapar a chance de ler os afiados
argumentos utilizados por eles, apesar da
sua pouca idade, para defender teses em
seus Artigos de opinião. Esperamos que
tenha uma boa leitura! Enjoy! ¡Qué disfrutes
mucho!

Karina Tarin e Suellen Marques
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O Céu Cor de Rosa

Veneza, uma paisagem cultural,

porém uma das paisagens mais

bonitas que eu já vi, é tranquila,

estilosa e muito especial, porque,

afinal, está sobre a água.

O Sol está se pondo e a Lua,

lá no topo, já aparece no céu,

que forma um degradê de tons

de rosa, dando uma sensação de

calor.

O mar está calmo por toda a

paisagem, as pessoas estão se

recolhendo em suas casas com

um estilo clássico. Ao olhar esta

paisagem, podemos até sentir que

voltamos no tempo, todas as casas

ficam nas laterais em uma espécie de

fila.

Ainda há alguns barquinhos

navegando no centro da imagem,

porém a maioria se encontra atracada

nos cantos das calçadas da cidade,

todas as luzes já estão acesas,

iluminando a rua da cidade flutuante.

Essa paisagem daria um ótimo

passeio romântico ou até um belo

cenário de filme, afinal, uma cidade

sobre a água não é muito comum, por

isso merece tantos turistas. Eu ainda

não viajei até lá, mas posso dizer que

é um dos meus lugares prediletos.

Maria Ávila, 6B

Descrição
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Observando o quadro “Nhá Chica”

A obra “Nhá Chica”, do autor Almeida Junior, tem uma mulher

fumando o cachimbo. É possível ver que ela está se apoiando na janela, usando

uma blusa branca puxada para dentro da saia vermelha alaranjada, com os olhos

cansados voltados para a frente, tem seu cabelo preso em um coque baixo e,

possivelmente, está em casa.

A pintura é muito realista, a figura da mulher ocupa mais ou menos

50% da imagem, a obra tem cores fortes, como vermelho e marrom, porém

também há cores claras, como o verde da árvore, o azul do céu e sua blusa branca

amarelada.

Marcela Costa, 8D

Descrição subjetiva
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O discurso cancelado

A pessoa que eu entrevistei foi

minha tia-avó. Ela se chama Ziglinda

Klug (mas eu a chamo de Linda). Tem

67 anos, cabelo branco, pele lisa (não

muito), dentes um pouco tortos, é

professora e ainda dá aulas.

Esse acontecimento ocorreu em

1965, quando ela tinha 15 anos e foi

um momento triste. Minha tia-avó e

mais um colega dela foram os

representantes da sala para falar do

que passou nos anos da escola, o que

acharam etc. Ela terminou o ginásio e

o colega dela o científico (Ensino

Fundamental II e Ensino Médio,

respectivamente).

Ela iria falar lendo por um papel

no qual escreveu as falas. Porém (é aí

que começa a tensão), alguns agentes

do governo foram ler os papéis que a

diretora os entregou, e não deixaram

eles fazerem o discurso.

A diretora subiu no palco da

escola (no salão) e disse que “os dois

não iriam falar o discurso”. Minha tia-

avó chorou muito e os pais dela

tentaram deixá-la calma. Depois, os

amigos e os familiares dela foram até

uma padaria chamada “Padaria ABC”

e comeram coxinha de frango com

Coca-Cola.

O que eu achei? Uma injustiça

com ela! Não tinha nada de errado no

texto dela e não deixaram ela falar.

Aquela época era Militar e acharam

que iria falar mal do governo.

Beatriz Xavier, 6D 

Relato de memória
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A história do meu avô!

Eu entrevistei o meu avô que se

chama Artur Roberto Kriegel.

Artur Roberto é muito alegre,

quando estou triste ele me dá seu ombro

para eu chorar e conta várias histórias.

Só às vezes fica bravo comigo. Ele tem

pouco cabelo e os fios que tem são

brancos. Meu avô é a pessoa que eu

mais amo!

Me contou a história de que, em um

dia chuvoso e de frio, foi se casar com

minha avó em uma igreja linda. A rua era

limpa, bonita, tinha várias casas e poucos

carros.

Depois do casamento, os dois foram

viajar para São Sebastião e demoraram

oito horas para chegar.

Eles ficaram lá um mês e minha avó

sentiu muita saudade da família dela.

Hoje em dia, eles estão casados há

cinquenta e dois anos.

Eu gostei bastante da história, pois 

ela é bem antiga, meu avô nunca tinha 

me contado e eu gostei também dessa 

história, pois os dois não se largam de 

jeito nenhum.

Pedro Gonçales, 6E
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Amor à primeira vista

Meu avô Homero é engraçado e

fofo! Ele tem um bigode branco, é

bem gorducho e ama doce, porém, o

que ele mais amou e ama nessa vida

de 89 anos foi minha avó Ruth, que

hoje é falecida.

Meu avô trabalhava como

contador em um restaurante

requisitado na década de 50, o

Fasano, por acaso, minha avó Ruth

também, como secretária do dono.

Meus avós se falavam por telefone

(sobre trabalho). Homero me disse

que quando se falavam, seu dia ficava

mais feliz.

Era noite de verão, e iria

acontecer um jantar de inauguração

na nova sede do Fasano, na Praça

Antônio Prado, e Homero e Ruth

haviam sido convidados.

Era a primeira vez que se viam

pessoalmente, “ela era a mais

bela”, disse meu avô.

Porém, seu amigo Ferrarrezi disse

para meu avô que Ruth já era noiva,

então o mundo caiu para Homero,

que ficou dando voltas no quarteirão,

aos prantos.

Seis meses se passaram e meus

avós continuaram se falando por

telefone, até que em uma ligação,

minha avó falou que seu noivo havia

falecido de câncer. Por mais que isso

seja triste, alegrou o dia do meu avô,

que logo a pediu em casamento.

Um ano depois, eles estavam de

alianças na mão, indo para Bariloche

em lua de mel.

Infelizmente, depois de 4 filhos e 6

netos, minha avó morreu de derrame,

meu avô sentiu muita tristeza, porém

hoje tem orgulho de contar essa

história a seus netos.

Eu amei a história, pois adoro

romance na vida real, principalmente,

quando se trata de pessoas tão

importantes para mim como meus

avós. Gostei de todas as partes,

menos a que minha avó vai para o

céu.

Lara Sardagna, 6D
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Minha vida

Meu nome é Tiago e nasci em

Coimbra, cidade universitária no centro de

Portugal, no dia 18 de abril de 2006. A

minha irmã, sete anos mais velha que eu,

estava ansiosa pelo meu nascimento e foi a

primeira pessoa da família a ver-me

quando nasci.

Ainda em 2006, fui batizado na Sé

Nova de Coimbra e, em 2007, dei os meus

primeiros passos, na casa de campo dos

meus avós maternos. O meu primeiro

passeio fora de Portugal foi a Sevilha, uma

cidade espanhola muito antiga, no verão

de 2008. Nesse ano, com dois anos, entrei

no infantário. Em 2009, comecei a

aprender a jogar hóquei em patins, num

clube de Coimbra e foi num instante que

comecei a patinar a toda a velocidade. Em

2010, eu e a minha família fizemos uma

viagem inesquecível à Euro Disney e

divertimo-nos muito com toda aquela

animação.

Entre os quatro e os cinco anos,

comecei a andar de bicicleta sem rodinhas

e ia com o meu pai para um parque

chamado Choupal dar umas voltas. Em

2012, entrei para a escola e nesse ano

fomos à Ilha da Madeira, local onde a

minha irmã nasceu e onde os meus pais

viveram durante seis anos. Em 2013, como

eu gosto de desporto, comecei a jogar

basquete e até tinha jeito para aquilo.

Sem ninguém esperar e por causa do

trabalho do meu pai, em janeiro de 2014,

viemos viver cá para São Paulo, Brasil, e eu

entrei no Consa para o 3º ano do

Fundamental I. Foi uma grande mudança

nas nossas vidas e, no início, foi muito

difícil, pois não conhecíamos ninguém. Em

2015, o desporto que eu escolhi foi o tênis,

que ainda pratico.

A passagem de ano de 2016 para 2017

foi bastante diferente do que o costume.

Fomos para o Rio de Janeiro e, à meia-

noite, demos um mergulho no mar! Foi

muito divertido.

Agora que estou mais bem adaptado à

vida de São Paulo e que tenho muitos

amigos, espero que este ano, o 6º ano do

Fundamental II, me corra bem, porque eu

acho que é muito difícil.

Tiago Lopes, 6C

Autobiografia
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The woman who helps 
children with cancer

Her name is Erika Gonçalves,
she was born on July 31, 1969, in
Rio de Janeiro, Brazil. She was
graduated at Federal Fluminense
University, is married o with
Marcos Gonçalves and has three
children: Marina, Joana and
Samuel.

When she was a child, she had
a neighbor who at ten years old
was diagnosed with leukemia. After
much struggle, surgeries and
treatments, he unfortunately died.
This experience really affected her.
All that suffering made her decide
to help people, especially children.

At twelve years old, she earned
a medical book from her parents,
when she began to fall in love with
the act of saving lives. Sometime

after that, she graduated as a
doctor and then got a
specialization in pediatrics with the
goal of helping all children to be
healthy and have a long life ahead,
she decided to go deeper into the
profession and every weekend
devoted at least two hours of the
day reading to children with cancer.

Finally, Erika intends to open
her own foundation, with her
children when they became older,
and her husband, with the aim of
making more kids happy ”… after
all we have to respect and help
everyone independently of the
difference”.

Helena Stavridis, 9A

Biography
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Calada por uma flor

Na nossa sociedade patriarcal 

O homem é privilegiado

E a mulher um objeto sexual

Quem foi estuprada

É obrigada a ficar calada

E se foi assediada

É considerada culpada

Eles falam: não opine, não fale palavrão

E eu pergunto: cadê a liberdade de expressão?

Me explique o porquê desse preconceito

Nós só queremos um pouco de respeito

Estamos numa luta pelo nosso direito

Cansamos de sermos privadas

Mutiladas, trancadas e maltratadas

Não queremos em 08 de março uma flor

Esperando que engoliremos a dor

Precisamos de direitos iguais

E não de promessas banais

Rafaella Bento, 8D

Poema social
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Mi tatarabuelo

Yo entrevisté a mi abuela Laura, la madre de mi papá, que me contó

sobre su padre, mi tatarabuelo Igino. Él vino de Italia para Brasil en el año de 1948. Su

inmigración ocurrió mucho después de la gran mayoría de los inmigrantes que

llegaron acá desde el fin del siglo XIX.

Igino vivía en Roma, Italia, donde su primer hijo, Giancarlo nació en

1941. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a Roma, mi tatarabuelo volvió a su

ciudad natal, Rimini, con su mujer Paolina y su hijo. En esa ciudad nació su segunda

hija, Liliana. Cuando la guerra terminó, Igino volvió con su familia a Roma, donde

nació su tercera hija, Laura, ya en 1946.

Igino fue un hombre aventurero y quería conocer Brasil para hacer

fortuna. Entonces, con la edad de 35 años, partió solo rumbo a São Paulo, llegando al

puerto de Santos en julio de 1948. Su familia llegó en abril de 1949, después que él ya

había abierto una cerrajería y encontrado una casa para la familia. Igino era un gran

artista y trabajaba con hierro.

Desde su llegada a Brasil, Igino fue muy bien recibido por los

brasileños y así fue por toda su vida. Él vivió toda su vida muy bien, pero nunca hizo la

deseada fortuna y jamás volvió a Italia. Murió en su casa en la playa de Santos, con la

edad de 59 años.

Luiza Raposo, 8B

Relato histórico
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Los orígenes de mi familia

Me llamo Grabiela y ahora hablaré

un poco sobre cuando mi familia vino de

Italia a Brasil. Hablé con mi padre y

descubrí muchas cosas de la época en

que mi bisabuelo Guido Lustri vino a

Brasil.

Guido nació el año de 1899 en la

ciudad de Capistrello, región de Abruzos,

en la provincia de Aquila en Italia.

Todavía muy joven, en 1901, con sus dos

años de edad, vino a Brasil con su

familia. Diferente de la mayoría de los

inmigrantes de esa época, Guido no vino

a Brasil por falta de comida, trabajo o

huyendo de la guerra. Él emigró porque

su padre quería investir y crecer aquí.

La familia se instaló en una pequeña

ciudad cerca de Araraquara. Allí su padre

compró muchas tierras. Ellos se

instalaron en el país y acá se quedaron

sin problemas. Diferente de muchas

familias que vinieron en esa época, ellos

vinieron con óptimas condiciones, por

eso no pasaron por muchas dificultades.

El padre de mi bisabuelo compró muchas

tierras, pero no pudo mantenerlas todas

y así perdieron todos sus investimentos.

En función del tamaño del territorio

brasileño y del desarrollo de la

agricultura del café, nuestro país recibió

muchos inmigrantes entre fines de los

siglos XIX y XX. Ellos vinieron de países

como Italia, España, Líbano, Siria,

Alemania, Portugal, etc. Nuestro

gobierno incentivó mucho la entrada de

los inmigrantes, porque sustituyeron a

los esclavos en la mano de obra agrícola

y también fueron trabajar en la industria.

Pero los inmigrantes trabajaban con

muchas otras cosas: “todos esos pueblos

vinieron y se fijaron en el territorio

brasileño en los más variados ramos de

negocios, como por ejemplo, en las

actividades artesanales, en el policultivo,

en el ramo maderero, en la producción

del látex, en la vinicultura, etc.”, trecho

del sitio “suapesquisa.com” (traducido).

Ahora que ya se comprende más de

la inmigración, vamos volver a mi familia.

Guido creció y trabajó con carpintería y

música. Se casó con Delmina Boralli y

juntos tuvieron tres hijos: Umbelino

Fernando Lustri, Luiz Oswaldo Lustre y

Anercy Lustri, que vivieron en Araraquara

y São Carlos. Luiz es mi abuelo, padre de

mi padre, su apellido, así como el mío, es

con “e”, porque lo registraron errado en

el registro civil. Después de casado, él

vino a São Paulo, donde estamos todos

hasta hoy.

Gabriela Lustre, 8B

Relato histórico
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Budih Kapaz en Brasil

Toda mi familia es árabe, por parte

de mi padre y de mi madre. La historia de

que voy a contar es de como mi

bisabuelo, o mejor, el abuelo de mi padre

pudo llevar a todos sus hermanos a

Brasil.

Budih Kapaz, mi bisabuelo paterno,

era de Damasco y Homus, en Siria. Era el

mayor de siete hijos. Con dieciocho años,

en 1910, llegó a Brasil, pues sus padres

creían que la situación en Siria andaba

muy mal. Después de un viaje de dos

meses, Budih llegó al puerto de Santos,

donde su tío lo estaba esperando. En esa

época quien trabajaba mucho, ganaba

mucho. Él era extranjero y no hablaba

portugués, entonces lo pusieron en la

calle 25 de março para vender corbatas.

Y así, trabajando en la calle, él fue

ahorrando plata y pudo traer a sus

hermanos uno a uno.

Los siete hermanos, juntos,

comenzaron a trabajar y cada uno a

mejorar su situación de vida. Budih abrió

una fábrica de plástico y una tienda

enorme de ropas en la calle 25 de março.

Después abrió una tienda de juguetes,

otra de telas y tejidos, etc. Todos

volvieron a Siria para casarse y cada uno

tuvo siete hijos.

Rodrigo Azank, 8D
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La escapada de la guerra

Hace muchos años, en una ciudad

muy pequeña en Italia, llamada Roseto

Capa Spulica, al sur de Calabria,

Giuseppe Rago, mi bisabuelo, sufría con

los problemas causados por la guerra. Él

tenía veinte años y vino a Brasil junto a

otros 510.533 italianos, en 1889.

Cuando finalmente tuvo una

oportunidad para escapar de la guerra,

se fue al puerto, donde se quedó por

muchos días, sufriendo con los

problemas más terribles que solo se

pueden ver durante una guerra. Tuvo la

suerte de encontrar buenas personas

que le ayudaron a embarcar para una

tierra cuyo nombre jamás había

escuchado antes: Brasil.

Durante el viaje, conoció a su futura

esposa, Isabel Spolli, que era de Roma.

Cuando llegaron al puerto de Santos,

tuvieron que subirse a un tren que los

llevó a São Paulo. Ahí se quedaron en

cuarentena para que no contaminaran a

la población local con alguna

enfermedad.

Y así fueron los primeros días: sin

hablar una palabra de portugués. Ellos

esperaron por muchas semanas hasta

que un día los pusieron en un tren y

fueron enviados a Jaú, una ciudad en el

interior del estado de São Paulo. Ahí se

instalaron en una hacienda de café. Mi

bisabuelo también hacía trajes para

hombres. Un día, cuando hizo un

hermosísimo traje para su patrón, él

mismo compró todo lo que necesitaba

Giuseppe e Isabel para cambiar de

ciudad y comprar su casita. Allí ellos

tuvieron seis hijos: Isabel, Hieda, Amalia,

Julieta, Rosa y el padre de mi abuela,

Francisco.

Con eso, se puede concluir que

muchos de los inmigrantes italianos

tuvieron que dejar su tierra en busca de

una vida mejor, iniciando su nueva vida

en Brasil.

Pietra Santos, 8D
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Gennaro, inmigrante italiano

Mi bisabuelo, Gennaro Lavia, nació

el 17 de agosto de 1898, en la ciudad de

Longobucco, Consenza, Italia. Su casa

estaba en la cumbre de una montaña. Él

era hijo de Grazia Palopoli y Gennaro

Lavia. Su padre se murió en Italia, al

cortar un pino (un árbol) que se cayó

sobre él. Él era hijo único y las

condiciones de vida en la parte superior

de la montaña no eran fáciles. Las

condiciones de Italia en ese momento

eran buenas, pero las suyas en particular

no. Pr eso optaron por venir a Brasil

rehacer sus vidas, ya que el hermano de

su madre vivía acá.

A los trece años, Gennaro (hijo) y su

madre, una viuda, tomaron una

embarcación y dejaron Nápoles rumbo a

Brasil. Acá desembarcaron en el puerto

de Santos, el 28 de diciembre de 1912.

Se fueron a vivir en san Pablo en el barrio

de la Mooca. En ese momento Brasil

había acabado con la esclavitud hacía

poco tiempo y se necesitaba mano de

obra libre.

En Brasil, Gennaro trabajó como

estibador y vendedor de carbón. Más

tarde se reunió con Victoria Bonifacio,

con quien se casó en la Paroquia de San

Gennaro. Tuvieron doce hijos. Después

del matrimonio, Gennaro siguió

trabajando duro, sin embargo en este

momento como titular de canteras y

fábricas de ladrillos, cuyo material era el

mejor de la región.

Él se murió el 12 de febrero de 1972

y dejó a hijos y nietos que le extrañan

mucho. Era un gran hombre, salió de su

país de origen cono solo trece años para

abrir nuevos caminos. Nunca regresó a

Italia.

Mi bisabuelo (Gennaro) con su esposa 

(Victoria) y su nieta (mi madre, Ana 

Lucia).

Yasmin Chryssovergis, 8B
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Los inmigrantes en Brasil

Mi familia tuvo muchos

inmigrantes, principalmente

portugueses e italianos. Los

inmigrantes de mi familia eran

parientes muy distantes, mis

tatarabuelos y bisabuelos. Con

documentos e investigaciones, pude

colectar informaciones importantes

sobre ellos.

Mi tatarabuelo, Nicolau Balbi, era

italiano, natural de la Calabria y nació

alrededor de 1884. Vino a Brasil con

sus padres y se estableció en Campinas.

No conocimos la razón que le hizo venir

a Brasil. Sus padres se llamaban Roque

Balbi y Mariana Guido. Ellos vivían en

Salerno, una ciudad de Italia. Con

algunas informaciones que pude

conseguir sobre la lista de los

inmigrantes en los navíos, Nicolau Balbi

también podría haber sido llamado

Rocco Balbo. Él vino de Sapri, una

provincia de Salerno, en Italia. Llegó al

Brasil en septiembre de 1884.

En Brasil, Nicolau fue un

negociante y emprendedor. En 1918 se

casó con Maria Teixeira Costa, en Serra

Negra, con treinta y cuatro años. Ella

era hija de Francisco Teixeira Poças y

Rosa Ribeiro, provenientes de

Brumado, Portugal. Hacía trabajos

domésticos, como la mayor parte de las

mujeres de su época. Tuvieron siete

hijos: Roque, Rosa, Mariana, Antonio,

Madalena, Francisco y José. Nicolau se

murió en el Hospital Vera Cruz, con

sesenta y nueve años de edad en 1951.

Fue víctima de “toxercia, ileo paralítico

y hernia estranguladora”.

Ahora voy a contar un poco sobre

los inmigrantes, en general, que

vinieron a Brasil: “la mayoría de los

inmigrantes vinieron a Brasil debido al

desarrollo de las plantaciones de café,

en búsqueda de nuevas oportunidades

de trabajo. Vinieron los suizos en 1819

y se instalaron en Rio de Janeiro; los

alemanes llegaron luego después, en

1824, y se instalaron en Rio Grande do

Sul, y muchos otros. El mayor número

de inmigrantes fue de portugueses, que

vinieron en gran número desde el

periodo de la independencia.

(suapesquisa.com)

Así como la mayor parte de los

inmigrantes que llegaron a Brasil, mi

familia es compuesta de inmigrantes

portugueses e italianos.

Amanda Camargo, 8B
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A embarcação

Olá! Meu nome é Alice, eu sou uma

empregada normal, como as outras, mas

gostaria muito de viver uma aventura.

Por isso, hoje eu vou fugir desse

emprego careta e viver essa tão sonhada

aventura, vou para o porto da cidade e

embarcar escondida em um navio.

Chegando no porto, avistei um navio

saindo e corri o máximo que pude para

alcançá-lo, mas não consegui. Então,

percebi que ao lado daquele navio, havia

outro, me escondi lá e esperei começar a

navegar.

Enquanto estava lá, fiquei pensando

se era a coisa certa a se fazer, sair do

meu emprego, sair da minha cidade, para

onde estava indo, será que tudo isso

valia a pena? Não sabia o que era certo a

se fazer.

O navio já estava a um tempo

navegando, então decidi sair e revelar

que estava dentro do navio, quando vi

era um navio de piratas, sabia que era

perigoso me revelar, mas não podia ficar

lá para sempre. Dessa forma, saí do meu

esconderijo e me revelei, me apresentei

para os piratas e o capitão Lorenzo,

contei minha história a ele, então o

capitão falou que ao invés de me

colocarem na prancha, eu teria que

trabalhar como faxineira do barco.

Voltei àquela vida de só limpar as

coisas. Até que um dia, veio uma

tempestade gigante, o capitão Lorenzo

caiu no chão e machucou o braço, vi o

que estava acontecendo, comecei a

manejar o navio, salvei todos os piratas

e, principalmente o capitão, então no

mesmo momento, o capitão falou:

— Alice, você é a nova capitã deste

barco.

Agradeci o convite, mas falei que já

havia vivido uma grande aventura, pedi

que me levassem direto ao porto, onde

eles partiram, para viver a minha vida

calma novamente.

Beatriz Simeão e Ruby Paiva, 6A
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Ilha Zchamura

Na faculdade, Jack, Miguel e Russel

queriam descobrir o mar, saber mais

sobre ele.

Um dia, o pai de Russel juntou dinheiro e

comprou um barco, e deu para os três

amigos. Com a oportunidade, decidiram

viajar pelo mar com o barco.

Partiram em busca do que tanto

desejavam, despediram-se de seus

familiares e amigos, deixando seu amável

país. Saíram da Noruega. No começo,

ficaram ansiosos e agitados, mas depois,

perceberam que não era nada demais.

Observaram que as ondas estavam

ficando maiores graças à chuva forte.

Depois de algum tempo, as chuvas

aumentaram ainda mais, provocando

ondas de até dez metros de altura.

As ondas gigantes os jogaram para

longe. Até que encalharam em uma ilha.

Saíram do barco, todos machucados,

sem noção de tempo e lugar. Enquanto

Jack e Russel se medicavam, Miguel

observava sua localização. Ele descobriu

que se localizavam na Ilha Zchamura,

onde existiam vários monstros terríveis.

Ficaram lá por muito tempo,

sobrevivendo de ataques de monstros.

Por exemplo, monstros centóides, que

eram semelhantes a centopeias gigantes,

os orixidianos-palpos, que eram pássaros

pequenos misturados a piranhas.

Também existiam os lagártius-

inflamárius, que eram lagartixas de meio

metro que soltavam fogo. Enfrentaram

todos os monstros e venceram, mas

sentiram um tremor que não tinham

sentido até então.

Um enorme vulcão da ilha Zchamura

entrou em erupção. Os garotos foram até

o mar se proteger, mas um enorme

redemoinho marítimo puxos os três para

o fundo do mar. Conseguiram sobreviver.

Apenas uma coisa os assustou de

verdade, um furacão, que os jogou até o

céu e, então, iam caindo e caindo até

que...

Jack acordou e percebeu que tudo

aquilo não passava de um pesadelo

terrível. Foi contar aos amigos o que

tinha sonhado e, assim, decidiram nunca

tentar se aventurar no mar aberto.

Felipe Luz e Felipe Santiago, 6E
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Aventuras na floresta

Um dia, na floresta medonha da

Austrália eu, Antônio, estava lá

observando as nuvens. Até que uma

neblina cobriu o céu e, em poucos

segundos, chamas começaram a cair.

Quando a fumaça baixou, consegui ver

parte de um helicóptero, mas logo a lua

cheia apareceu e não pude ficar mais lá.

Na manhã seguinte, acordei no meio

de um pântano, fiquei assustado, no

mesmo instante uma criatura pulou em

cima de mim e começou a voar pronta

para atacar. Agarrei-me num cipó quando

dei de cara com um macaco. Continuei a

me agarrar, e quando achei terra firme,

pulei.

Senti um movimento, estava numa

criatura amarela com seis patas, era um

leão. Logo percebi que ele estava

seguindo uma trilha de fumaça, até que

vi parte do helicóptero que havia entrado

em chamas. Num piscar de olhos, fui

jogado para perto de crianças, elas

estavam muito fracas.

Fui tentar ajudá-las, mas elas se

sentiram ameaçadas. Percebi que o leão

não estava com a mesma aparência, ele

estava faminto.

Quando olhei para o céu, vi uma

aparência familiar, era o jacaré. Olhei

para ele, e vi que ele estava faminto. Não

sabia o que fazer!

Ouvi um barulho, era o meu

despertador, tudo não se passava de um

sonho.

Felipe Baroni, Júlia Coneglian e Lia Lima, 

6F
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Minhas memórias sobre Ensino 
Religioso do 5º ano

Meu nome é Natália e vou
escrever sobre o que aprendi nas
minhas aulas de Ensino Religioso, no
ano de 2016, na sala de aula. Essas
aulas são muito importantes, pois
podemos usar esses conhecimentos a
vida inteira.

A minha professora me ensinou
sobre os símbolos religiosos e ritos
através do livro didático e vídeos.

Eu aprendi sobre símbolos
religiosos. Os símbolos religiosos
servem para ligar a pessoa com seu
transcendente. Eles podem expressar
sentimentos, culturas, valores etc.

Um exemplo de símbolo religioso
é a cruz, que é um símbolo da religião
católica, que representa a força e o
poder. Outro exemplo é o Yin-Yang,
que representa o equilíbrio entre o
positivo e o negativo, o céu e a terra.

Além disso, aprendi sobre ritos,
que são costumes e/ou cerimônias
que se repetem. Os ritos são
simbólicos, são dirigidos por alguma
autoridade religiosa (como a missa,
que é dirigida pelo padre) e as
celebrações de ritos são chamadas de
rituais. Alguns exemplos de ritos são:
a missa, o batizado, o sacrifício etc.

Eu gostei muito de aprender
sobre tudo em Ensino Religioso no 5º
ano, mas meu assunto preferido foi
símbolos.

Achei interessante aprender
sobre símbolos de religiões diferentes
da minha. Aprendi muitas coisas
legais nas aulas e, ao chegar em casa,
contava aos meus pais o que
aprendia, pois eles sempre têm novas
informações para me explicar.

Natália Borba, 6B

“Aprendi muitas coisas legais nas
aulas e, ao chegar em casa,
contava aos meus pais o que
aprendia, pois eles sempre têm
novas informações para me
explicar.”
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Minhas aulas de Educação Física

Nas aulas de Educação Física, eu aprendi muitas coisas novas e legais com
o professor Wesley, tanto em aulas práticas, quanto em aulas teóricas em
classe.

Aprendi sobre uma alimentação saudável e sobre os fundamentos do
handebol, nas aulas realizadas em classe.
Nas aulas práticas, praticamos muitos esportes, como: vôlei, handebol e
basquete. Também jogamos adaptações de jogos como “futebol americano
estilizado” etc.

Nos registros de meu caderno, anotei sobre os estilos e fundamentos do
handebol. Também escrevi sobre dicas e tipos de uma alimentação saudável,
gorduras, nutrientes etc. Gosto muito das aulas de Educação Física,
principalmente quando jogamos handebol e basquete.

Meu esporte preferido é handebol, mas também gosto bastante dos
fundamentos de vôlei. Além disso, gostei muito de aprender sobre uma
alimentação saudável.

Mariana Areias, 7C
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As aulas de Educação Física

Nas aulas de Educação Física do primeiro trimestre, discutimos sobre
handebol, vôlei e nutrição. Para aprendermos melhor sobre esses dois jogos,
tivemos aulas práticas e também teóricas.

Nas aulas teóricas, discutimos sobre os fundamentos técnicos, tipos de
defesa, sistema ofensivo, número de jogadores, seus nomes e funções e sobre
alimentação. Aprendemos como se faz o IMC e os tipos de alimentos, além de
quanto e o que devemos comer para sermos saudáveis.

Nas aulas práticas, colocamos tudo em ação, jogamos várias vezes, em
grupos separados, mistos e até individualmente.

Eu gostei bastante das aulas, principalmente as de handebol. O único
problema é que nossa sala é bastante competitiva, o que não ajuda.

As aulas de nutrição ajudaram a me alimentar melhor e entender mais
sobre o IMC.

Eu espero que as aulas continuem assim, pois elas são muito legais e
educativas.

Isabela Silva – 8D

Fonte: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thunkable.android.szazo39.IMC
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Minhas Memórias do 5° ano

Eu, Guilherme, estou fazendo esse texto para contar dois temas que eu
aprendi, no ano passado, sobre a disciplina de Ensino Religioso, no Consa. São
eles: Símbolos Religiosos e Ritos.

Eu aprendi que o símbolo é o que simula o transcendente ou sua história.
O símbolo serve para proteger uma pessoa (por exemplo: colocá-lo na casa
pode torná-la protegida) e para lembrar da religião ou transcendente de
determinada crença. Alguns exemplos de símbolos são: cruz (catolicismo),
ying-yang (equilíbrio entre as forças opostos), hilal ou lua crescente (tem
conexão com a antiga realeza árabe), roda da lei (representa os ensinamentos
de Buda), etc.

Eu aprendi também sobre ritos não religiosos e ritos religiosos. O rito é
entendido como um conjunto de atividades que leva a pessoa a aprender
sobre determinada cultura ou Tradição Religiosa, que se repete para chegar a
um objetivo ou até atividades diversas que são praticadas diariamente ou
semanalmente. Alguns exemplos de ritos são: batismo, casamento, enterro,
confirmação, oração, missa etc.

Na classe, a professora passou vídeos, líamos textos, víamos imagens
sobre o assunto estudado, fazíamos atividades no livro didático etc. Sempre
que acabava a aula, eu queria muito saber mais sobre o assunto (rito ou
símbolo) e aguardava ansioso a próxima aula.

Guilherme Paiva, 6F
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1 semestre em CCA

Meu nome é Nathalia e eu
faço parte do CCA de Expressão
Corporal e, em 2017, nessas aulas,
nós aprendemos muitas coisas
novas em relação a dança e, ao
mesmo tempo, coisas
interessantes que ajudam muito
na construção de coreografias. No
começo do ano, nós aprendemos
os elementos estruturais da dança
e os movimentos corporais, como:
giros, saltos, direção etc. Com base
nessa matéria, nossa professora,
Luana Souza, pediu para a gente se
juntar em três grupos e criarmos
uma coreografia na música “It ain’t
my fault”.

Após as três apresentações
dos três grupos, nós iniciamos o
processo de ensaio da
apresentação da Festa Junina, com
a música “Baianá” - Barbatuques.
Nós passamos muitas aulas
ensaiando e criando a coreografia
da Festa Junina para ficar tudo
muito bonito no dia da
apresentação. Nossa apresentação
foi em um domingo (11) e, na
semana seguinte, já começamos o
assunto de “danças urbanas”, mas
mais focado no Hip Hop. Para
entendermos melhor o Hip Hop,
nossa professora chamou um
pesquisador e professor de Hip
Hop, Henrique Bianchini. Ele nos

ensinou esse estilo de dança de
uma forma mais abrangente.

Agora, após a realização da
prova do segundo trimestre,
vamos começar a nos preparar
para a apresentação da Mostra
Cultural do Consa. Em relação ao
primeiro semestre, eu gostei
bastante de tudo, mas o que eu
mais gostei foi a aula de Hip Hop
que o Henrique nos deu, porque
ele nos ensinou vários passos
desse estilo de dança, que são
incríveis!

Nathalia Inomata, 9B

Fonte: 
http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,ERT2
45383-16750,00.html
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Eu, Calvin Culabem, e o Chefe Artur E. Spertto fomos chamados
para resolver um caso no Banco de Cidadela. Quando chegamos,
encontramos Cristina Marcus, e ela nos contou o que havia acontecido:

Ela ganhou na loteria 240 mil reais. Porém, como era menor de
idade, sua tia jogava em vez dela. Cristina disse que sua tia sugeriu que
ficasse com parte do dinheiro. Depois, nos mostrou os números dela e
como seria dividido o prêmio: um quarto do total do dinheiro, foi
dividido de forma diferente, pois sua tia ficaria com um quinto do
quarto, que ela calculou ser 180 mil reais, e o resto seria de Cristina. Os
três quartos restantes ficariam no banco para quando completasse 18
anos.

Eu e o Chefe também ficamos em dúvida, porém consegui resolver.
Essa foi a minha conta: um quarto do dinheiro seria 60 mil reais, então
um quinto desse dinheiro seria 12 mil reais, que é a quantidade de
dinheiro que a tia iria ficar.

Espero que a decisão jurídica seja justa, e que a srta. Marcus volte a
ficar com o que é seu.

Calvin Culabem

Letizia Baptistella, 7E
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Apresentação Cinderela

Para a peça de final de ano, eu e
meu grupo (Gabriela Altobello, Laura
e Gabriella Busch) escolhemos fazer a
peça sobre uma cena do filme
Cinderela. Ficamos em dúvida sobre
Shakespeare e um conto dos irmãos
Grimm, mas acabamos escolhendo
Cinderela (também dos irmãos
Grimm).

Eu estou adorando a experiência,
pois de uma forma ou outra, está
sendo tudo do nosso jeito (falas,
organização, escolha da peça...). O
meu grupo colabora bastante e está
levando bem a sério: Laura como
Cinderela, Gabi Busch como
Anastasia, Bruna (eu) como Drisella,
Gabi Altobello como Madrasta e Fada.
Nós, praticamente, já decoramos
todas as falas, ou a maioria delas e,
quanto ao cenário e ao figurino, já
temos praticamente tudo (exceto os
vestidos).

Para decorar as falas, tem sido até
que bem fácil; eu não precisei de
muito esforço para decorar e acredito
que nem a Gabi Busch, já que nossas
falas não são muito grandes, então,
apenas durante as aulas, já consegui

decorá-las. Acredito que, apenas a
Cinderela e a Fada (Laura e Gabi
Altobello) estão com mais
dificuldades em decorá-las: por terem
falas maiores e em maior
quantidade.

Como eu havia dito, o nosso
grupo colabora bastante e, durante as
aulas, ficamos bem focadas e
repassamos as cenas várias
vezes. Procuramos dar o nosso
melhor, não apenas interpretar, mas
ser a personagem.

Eu gostei bastante da nossa
escolha e, apesar da dúvida na hora
de escolher, foi algo rápido, nós nos
identificamos com a peça e estou
gostando bastante do resultado.

Bruna Waichemberg, 8B



A flecha de Ikani

O mito da flecha de Ikani conta a
história de Ikani, uma princesa muito
querida por seu povo. Ela adorava
peixe, mas naquele local, o peixe era
muito raro, pois todo ano era seco e
árido, ou seja, quase nunca chovia e
Ikani, embora adorada pelo povo, era
mimada e não comia nada além de
peixe.

Um certo dia, chegou um caçador
que se apaixonou pela princesa. Seu
nome era Totates, ele perguntou à
Ikani se havia algo errado e ela
respondeu:

— Aqui nunca chove desde que a
deusa da chuva Lera dormiu.

O caçador se revoltou e atirou
uma flecha aos céus que atingiu Lera e
a acordou.

A estrela principal da constelação
da flecha de Ikani é Belicance, uma anã
vermelha representando o sangue de
Lera.

Beatriz Haraguchi - 6D

Mito 
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A Constelação das Raposas

A constelação das Raposas conta a
história de uma raposa chamada Osnok, que
sempre estava com fome.

Um dia, ela foi em uma fazenda, onde
engoliu três ovos dourados. Quando o
fazendeiro viu, ficou furioso, pois iria vender
os ovos. Então, o fazendeiro foi até o Monte
Olimpo pedir a Zeus que fizesse algo à
raposa.

Zeus não queria fazer nada de mal à
Osnok, então olhou para o céu e viu uma
pequena raposa solitária, cujo o nome era
Kyra.

O líder dos deuses transformou Osnok
em uma constelação para fazer companhia à
pequena raposa.

Além disso, Zeus deu uma lição no

fazendeiro, tirando suas galinhas de ouro
para não ficar tão nervoso, evitando que
fizesse maldade.

Esta constelação surge na primavera e
no outono, trazendo chuva. A estrela
principal é a Oufitus, no nariz da raposa
maior.

Giovanna Daúd - 6D



O condenado

O Titã Crio tinha muito ciúmes dos
humanos, pois desde que Zeus os criou,
era o único assunto que se era falado no
Olimpo. Crio, depois de muito tempo
ouvindo conversas apenas sobre os
“grandes” e “maravilhosos” humanos, se
revoltou e decidiu que iria matá-los,
roubando o fogo e incendiando a Terra.

Depois do ataque, sobreviveu apenas
um casal, Zeus ficou arrasado, e resolveu
punir o Titã. A partir daquele dia, Crio foi
condenado a ficar acorrentado em uma
jaula cheia de leões ferozes pela
eternidade, que atacavam-no todas as
noites.

E de tanto sofrimento e solidão, às
vezes, Crio chora, provocando as chuvas
e tempestades.

Lara Furlan, 6D
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Selene e a Lua

Em tempos muito distantes, no
Monte Olimpo, o deus da escuridão,
Érabo, e sua irmã, Nix, a deusa da
noite, estavam brigando com Hélio,
deus do Sol, para demonstrar que
tinham mais poder.

Os irmãos, enfurecidos,
decidiram acabar com o dia, assim
sempre seria noite com o frio e a
escuridão.

Os humanos ficaram confusos,
sem saber por que nunca
amanhecia. Suas plantações
acabaram morrendo por não receber
o calor do Sol.

Depois dos humanos

reclamarem com Zeus, para interferir
na briga de Érabo e Nix contra Hélio,
ele escolheu uma humana
responsável e fiel para transformá-la
em uma deusa que controlasse a
Lua. Seu nome era Selene. Cada vez
ela aparecia com uma forma
diferente, com mais luz, para agradar
os humanos, com menos luz para
não irritar os irmãos.

Mas os humanos não estavam
felizes com o fraco brilho da Lua,
então pediram para Zeus dar um fim
nisso. Érabo e Nix, com medo de
Zeus, permitiram que o dia voltasse
para haver o equilíbrio entre a luz e
escuridão.

Mariana Silva, 6D

Mito 



¿Dónde está mi libertad?

La canción se inicia con una guitarra y
después la batería. [zeu, tun, tun tchi
(bis)]

Mi libertad no existe
Coexiste
Con los abusos
Prejuicios

Yo no soy acepto
Me quieren perfecto
Independiente, quiero ser
Expresarme quiero poder

Si soy extranjero, xenofóbicos
Si soy homosexual, homofóbicos
Con negros son racistas
Con mujeres, machistas
¿Dónde está mi libertad? (bis)

¿Quién soy yo en esta sociedad?
No tengo ninguna libertad
Mis ideas no puedo hablar
Mi libertad preciso encontrar

Criticado soy
Ofendido soy
Insultado soy
Y juzgado soy

Si soy extranjero, xenofóbicos
Si soy homosexual, homofóbicos
Con negros son racistas
Con mujeres, machistas
¿Dónde está mi libertad? (bis)

Tú eres diferente
Y esto no nos sorprende
Nosotros no somos iguales
Pero todos somos especiales

Vivimos en una sociedad
Donde no hay libertad
No hay sinceridad
Solo hay falsedad

Y para finalizar
Quiero acá una nota dejar
Esto no irá más pasar
Pues no iremos más tolerar

Si soy extranjero, xenofóbicos
Si soy homosexual, homofóbicos
Con negros son racistas
Con mujeres, machistas
¿Dónde está mi libertad? (bis)

Giovana Velotta, Hannady El Bast e 
Julia Zampol, 9B
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Canción

Trabajar, no quiero más

Ya me cansé, no quiero trabajar
Te digo de mi parte
Yo quiero viajar

Ya no aguanto quedarme en casa
Es mi derecho
Me mata el cansancio
Está dejándome loco

Entonces yo quiero viajar
Y visitar el mundo
Necesito descansar
No aguanto más

Solo quiero ver las montañas
Sin pensar en trabajar
Comiendo en la playa

Ya me cansé, no quiero trabajar
Te digo de mi parte
Yo quiero viajar

Cuando estoy en mi trabajo
Quiero salir pronto
Así que salgo, yo viajo
No quiero ser tonto

Arreglo mi maleta

Voy a viajar
Salir por el mundo
Sin a nadie molestar

Ya me cansé, no quiero trabajar
Te digo de mi parte
Yo quiero viajar

Beatriz Sossai, Débora Silva e 
Gustavo Lanfranchi,

9D
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Caminando a aventurarse

Sonido de tambores y luego la
guitarra.

Tomé mi mochila y salí a la puesta del
sol

Tomé el autobús, bicicleta, coche y
barco

Tomé agua, gaseosa, café y cerveza

Comí pescado, burrito, manzana y
puchero

Fui a través de tantos paisajes
diferentes

Con varios tipos de plantas, culturas y
personas

Lo que más me hizo feliz fue que si
seguía a caminar

Iría más lejos y más lejos, pero no
quería dejar de cantar

Caminando, caminando a aventurarse

Caminando, caminando a aventurarse

Conocí a muchas ciudades, seguro
más de veinte

Ciudades pequeñas, grandes,
modernas y fantasmas

Una variedad… Lima, Quito, Bariloche
y hasta Rio de Janeiro

Tanto caminé, de una ciudad a otra

Lo malo de los mochileros son las
malas condiciones

Cada día durmiendo en un lugar
diferente

Había días en que era una carpa,
remolque,

camping…

Estaba seguro de una cosa, estaba
excitado por el día siguiente

Caminando, caminando a aventurarse

Caminando, caminando a aventurarse

Cada país con su idioma y cultura

Venezuela, Argentina, Chile y el
extraordinario Brasil

Los discursos, el argot, en toda la
parte un nuevo idioma

En este viaje, hice muchas amistades

Diferentes entre si

Argentinos, brasileños, venezolanos,
peruanos

Los amigos que conseguí

Tomé mi mochila y salí a la puesta del
sol

Cuando supe que el viaje ya había
terminado, me puse triste

Pero había dejado recuerdos

De esta gran y maravillosa aventura

Caminando, caminando a aventurarse

Caminando, caminando a aventurarse

Leticia El Tini, Marina Pinto, 9D
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Bruna Santos, Giuliana Sousa, Maria Vilarinho e Victoria Araújo, 9B
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Heloisa Fernandes, Luiza Schiavuzzo, Rodrigo Guerreiro e Victoria Heffler, 9D
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Os olhares de Greenwich

— Me ajudem, por favor! -

exclamou uma mulher que entrou

desesperadamente no escritório do

detetive Charles Hunt. Fazia tempo que

eu e Charles trabalhávamos naquele

pequeno escritório bagunçado e estava

tudo sossegado até aquela mulher

chegar. E eu fiquei surpresa pela maneira

que chegou, pois é raro acontecer algo

grande no pacato distrito de Greenwich.

— O que aconteceu? - indagou

Charles, levantando-se.

A mulher estava ensanguentada,

tremendo e fraca, e só disse algumas

palavras antes de morrer.

— Olhos… Olhos verdes… Fazenda…

Mar — e, antes de completar sua fala,

caiu morta no chão.

— Vou anotar o que ela disse! —

falou Charles, intrigado — Jennifer, vá

buscar o legista!

Cumpri suas ordens e, depois de

algum tempo, o legista nos chamou.

— A toxicologia nos mostrou que ela

estava com altos níveis de ópio no

sangue.

— Ela usava drogas? — indaguei.

— Pelas marcas, observei que ela foi

forçada a usá-las. — respondeu o legista

— Seu nome era Ellie Smith, e tinha 25

anos de idade. Morreu esfaqueada três

vezes no abdômem e tinha cortes ao

redor dos olhos.

— Obrigado. — disse Charles ao

legista e, virando-se para mim, disse. —

Ela estava ferida, então não poderia ter

andado muito. Jennifer, procure todas as

fazendas mais próximas daqui.

— Mas Charles, a mulher havia dito

mar… Isso não faz sentido! — eu

retruquei.

— Ela poderia estar tentando falar

outra coisa, mas morreu antes. Depois

vemos isso, concentre-se nas fazendas

antes.

— Sem problemas. — falei, pegando

meu laptop. Achei três fazendas mais

próximas: “Marley’s Pickle Farm”,

“Marco’s ‘Better Than Marley’s’ Farm” e

“William’s Farm” — Charles, os nomes de

duas fazendas iniciam-se com “mar”.

Charles aproximou-se e disse:

— “Marco’s ‘Better Than Marley’s

Farm”? Isso existe mesmo? Bom, de

qualquer maneira, vamos começar por

aí, o nome é meio suspeito. Parece que

os dois têm uma rixa.

Conto de enigma
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Chegando na fazenda, fomos

recepcionados pela simpática esposa de

Marco, Ms. Polo.

— Por que o nome da fazenda é

esse? — Charles perguntou.

— É uma briga antiga e dá muito

trabalho mudar o nome no cartório. Mas

isso não é relevante. Vamos entrando.

Entramos na casa e encontramos

Marco construindo um móvel de

madeira. Assim que nos viu, perguntou:

— O que vocês querem aqui?

— Boa tarde! Estamos investigando

o assassinato de Ellie Smith.

— Eu não tive nada a ver com isso!

Estive trabalhando a semana inteira

nesse pedido! Está tudo registrado no

meu diário de trabalho!

Checamos o diário e os arredores da

fazenda e tudo confirmava seu álibi.

Assim, fomos até a Marley’s Pickle Farm,

que estava abandonada e as

construções, totalmente destruídas.

Porém, as plantações de pepinos

estavam bem cuidadas. Enquanto

pensávamos nesse fato estranho,

seguimos para a última fazenda,

William’s Farm. Quando chegamos,

percebemos que era habitada, mas o

celeiro estava trancado. Charles bateu

várias vezes, contudo ninguém abriu a

porta. De repente, ouvimos algo batendo

com força na parede e Charles arrombou

a porta. Encontramos um jovem cego,

com as mãos e pés amarrados e

amordaçado. Tiramos a sua mordaça e

ele gritou:

— Obrigado! Mas temos que sair

agora, ele está voltando!

Levamos o jovem para a delegacia, onde

foi interrogado.

— Meu nome é Peter Jansen. Fui

raptado no dia que saí do hospital, onde

tratava dos meus olhos… Eu fiquei cego

por um acidente no trabalho. Blake

Williams esbarrou em mim enquanto eu

trabalhava com uma sovela, ferindo meu

olho esquerdo. A infecção que se seguiu

ao ferimento alastrou-se ao meu olho

direito, provocando a cegueira total.

— Vocês eram inimigos? — Charles

indagou.

— Não, éramos muito amigos! Não

sei por que ele me raptou… Reconheci

sua voz…

Enquanto isso, na rua ao lado da

delegacia, uma caminhonete com a logo

da Marley’s Pickle Farm estava

estacionada há um bom tempo.

Conto de enigma
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Desconfiada, mandei dois policiais

para irem pegar o motorista. Era Marley

Williams que, por ordem de Blake,

esperava recapturar Peter. Ele confessou

que tinha um pacto com seu irmão, no

qual ele fornecia potes de picles e ficava

em silêncio por 100 dólares ao mês.

Marley também forneceu a

localização de Blake. Assim, algumas

horas depois, policiais trouxeram-no até

a delegacia.

— Por que matar todas aquelas

pessoas de olhos verdes? — Charles

perguntou, recordando-se dos muitos

olhos verdes que vimos dentro de potes

de picles no celeiro de William’s Farm.

— Foram as vozes… Foram elas. —

sussurrou Blake, olhando fixamente para

o chão.

— Vozes?

— Elas falaram que eu era o

culpado, que eu tinha que pagar com

olhos verdes.

— Culpado?

— Por cegar Peter! — rosnou Blake,

olhando ferozmente para Charles, que se

manteve impassível.

— Me diga quantas pessoas

morreram. — disse Charles. A expressão

de Blake começou a se suavizar, e ele

começou a chorar.

— Treze… Todas enterradas na

fazenda.

Marley, então, foi preso, e Blake foi

levado a um hospício. Os corpos foram

encontrados e as famílias os enterraram.

Peter foi levado de volta para o hospital e

as duas fazendas foram abandonadas por

não terem herdeiros.

Nos demos conta de que Blake

matava pessoas de olhos verdes, retirava

seus olhos e os colocava em potes de

picles com formol na esperança de

recuperar a visão de Peter, já que antes

seus olhos eram dessa cor. Então, Blake,

louco com a culpa que sentia por ter

acidentalmente o cegado, pegava os

olhos verdes das pessoas na esperança

de poder colocá-los em seu amigo cego.

Yukari Tokumoto, Nathália Pace e Camila 

Silva, 8A
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O sorveteiro da Paker

Fui chamado para um caso que, a

princípio, me parecia insolucionável,

porém, mesmo assim, me senti

interessado em resolvê-lo. O caso

aconteceu em Manchesta e se trata de

um homem que apareceu enforcado em

uma corda extremamente alta que

estava em um quarto sem mobília. Essa

ocorrência me interessou, porque não

existia nenhuma pista, já que a porta

estava trancada, e ela só fechava por

dentro, o apartamento é no décimo

nono andar, o que descarta a

possibilidade de alguém ter entrado e

saído pela porta. Quem me chamou para

a investigação foi o filho do Mr. Tomas, a

vítima, que não morava com o pai.

Aceitei o caso e, logo depois, já

estava a caminho de Manchesta, porém

demorei quatro horas na viagem.

Chegando lá, Matheu, filho do Mr.

Thomas, me recepcionou e contou o

caso:

— Meu pai era sorveteiro e morava

sozinho nesse apartamento, o cômodo

estava trancado quando cheguei aqui

anteontem e já fazia alguns dias que meu

pai não me ligava, o que não era normal.

Assim que vi o quarto trancado e

supostamente meu pai não estava em

casa, ia chamar o chaveiro, achando que

a porta pudesse ter quebrado, mas em

questão de segundos, me recordei do

fato de que todas as fechaduras das

portas internas da casa só trancavam por

dentro. Acabei ficando desesperado e

arrombei a porta do quarto, pois só a

porta de entrada tinha chave.

Após uma pequena pausa, ele

continuou:

— Quando a porta abriu, vi meu pai

enforcado em uma corda extremamente

alta e eu, muito assustado, liguei para a

polícia. Eles logo chegaram, mas não

fizeram muita coisa, pois não havia pista

alguma. Um quarto trancado, uma poça

de água e uma corda extremamente alta,

isso era tudo que tinham.

— Uma poça de água? – perguntei.

— Sim, quando entrei no quarto

havia uma poça de água, mas achei essa

informação irrelevante. – Continuou –

Esqueci de dizer que meu pai jogava

pôquer e fazia algumas dívidas, por isso

acredito que o único suspeito seja a

pessoa para quem ele estava devendo no

momento. A polícia cogitou essa

hipótese, mas descobriu fatos e álibis

que comprovavam que o sujeito não

estava envolvido.

Conto de enigma

86



Ultimamente, meu pai estava

diferente, mas ele não teria coragem de

se matar, além disso a corda estava

muito alta. Estou perdido, detetive, me

ajude!

Minha cabeça estava cheia de

dúvidas e antes de ir para o hotel, tive

que perguntar uma última coisa:

— Matheu, por que tem esses

freezers na casa de seu pai?

— Bem, como já disse, ele era

sorveteiro e os produzia aqui em sua

casa.

Após a tarde na casa, fui para o

hotel pensar no caso, mas logo dormi.

Boa parte do caso já havia sido

esclarecido naquela tarde, faltavam

apenas alguns detalhes.

Na manhã seguinte, o relógio

marcava 07:32, quando recebi uma

ligação da polícia que pedia que eu fosse

até a casa de Mr. Tomas. Como nevava, o

carro acabou demorando e me atrasei

um pouco, mas foi graças a isso que

desvendei o mistério.

Chegando na casa, todos me

aguardavam curiosos, pois havia enviado

uma mensagem dizendo que havia

solucionado o caso, então comecei a

contar:

“Ontem, após sair daqui, estava certo de

que havia sido suicídio por causa das

dívidas, mas não conseguia entender

como ele conseguiu alcançar a corda.

Então, hoje de manhã, ao ver a neve,

tudo fez sentido. Mr. Tomas tinha vários

freezers em casa. Assim, fez enormes

cubos de gelo, subiu em cima deles e se

amarrou na corda, mas, antes, havia

trancado a porta. Ele não queria deixar

pista alguma e sabia que o gelo iria

derreter e a água, secar. No entanto, ele

não contava com o fato de que ia esfriar

a ponto de nevar, dessa forma

obviamente a água não secou tão rápido

e o filho dele acabou encontrando uma

parte da poça quando chegou aqui”

Todos ficaram abismados e, após

mais um caso resolvido, voltei para casa.

Eduarda Mezetti, Olívia Altit e Victor 

Alves, 8D
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¿Quién soy?

¿Quién
puede
ser? 89



Puzzle

Giovanna Biajoti e Vitoria Basso, 6CLet’s play!

90



Puzzle

Laura Triana e Valentina Picchetti, 6A
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Puzzle

Gabriel Francisco e Guilherme Afonso, 6B
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Puzzle

Rafaella Camargo e Sofia Zambrana, 6C
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Quiz

Pedro Saliba, 7C

Do you have good 
alimentary habits?

Is important to keep a healthy diet to
avoid having health problems like
diabetes, high blood pressure and
high cholesterol.

1) How many meals do you have
every day?
a) 3 Breakfast, lunch and dinner.
b) 2 Lunch and dinner.
c) Only one it starts at 00:00 and ends
at 23:59.

2) How often do you eat at Mc
Donald’s?
a) Once in a blue moon.
b) Once a week.
c) Every day, I love Mc Donald’s.

3) What food do you prefer?
a) Apples, apples, apples, I love
apples.
b) I prefer fish.
c) French fries of course.

4) How often do you eat fruits?
a) Every day of course.
b) Sometimes, I eat an apple.
c) I hate fruits.

5) How do you prefer your potatoes?
a) They are much better cooked.
b) Smashed with a little salt.
c) Fries, of course

6) How often do you take soda?
a) Every day, soda, soda, soda.
b) Sometimes at parties.
c) I hate soda.

7) How often do you go to the gym?
a) Every day I have to keep my biceps.
b) Once a week.
c) I never stepped into a gym.

8) How are your biceps?
a) In the sky.
b) Are growing.
c) Good grinder.

9) Do you do any sports?
a) Yes a lot
b) Only one.
c) No, I hate sports.

10) How many pieces of pizza do you
eat?
a) Two is enough.
b) A quarter of the pizza.
c) One whole pizza of course.

Results:
MostlyA’sKEEPITUP

Youhaveagoodfeeding,soyouneedtokeepitup.
MostlyB’sWECANIMPROVE

Ingeneralyouhaveagoodfeedingbutsometimesyoueatalotof.
MostlyC’sSTOPNOW

Youdefinitelydon’thavegoodalimentaryhabits,ifyoucontinueonthispathyou’re
goingtohaveseveralproblems.
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Anedocte

Manuela Carvalho, 8D
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Anedocte

Lara Rodrigues, 8D 
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Acróstico

Beatriz Haraguchi, 6D

Thiago Maccaferri, 6D
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Acróstico

Beatriz Nunes, 6A

Vitória Basso, 6C
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Acróstico

Carolina Carneiro, 6A

Quanto
Capricho!
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¿Quién soy? - respuesta

Ana Friedmann, 6C
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Texto descriptivo

Muy adorable

¡Descubra quién soy! Soy un

animal doméstico, o sea, vivo en las

casas mientras los animales salvajes

viven libres en las selvas.

Tengo cuatro patas, entonces soy

un cuadrúpedo, a mí me gusta roer

huesos y jugar a pelota, pero creo que

eso les gusta a todos de mi especie.

Yo tengo el cuerpo cubierto por pelo,

también tengo un rabo, hocico y vivo

en la tierra, o sea, soy un animal

terrestre que no vuela o nada.

Mi dueño solo me da de comer

ración, él dice que si como otra cosa

voy a pasar mal. Los humanos dicen

que soy el mejor amigo del hombre,

¡sea quien sea ese hombre! Ellos

también dicen que tengo destreza a la

hora de aprender algo que el hombre

enseña, pero ¡yo no lo conozco!

Soy más cariñoso que el gato,

menos feroz que el lobo y tan

perezoso como el cerdo. Es

importante saber que mi audición y

mi olfato son diez veces mejores que

del ser humano.

¿Has descubierto quién soy?

Carolina Machado, 7B

¿Qué animal será este?

Este texto trata sobre un animal

salvaje, que es un mamífero muy

bonito, grande y pesado. Diferente del

animal doméstico, los salvajes no

tienen una buena relación con los

seres humanos. Este animal vive en la

floresta y tiene su cuerpo revestido

por pelo largo, su cuerpo es

compuesto por una cola corta, garras

y él tiene el cuerpo pesado.

Él se alimenta de miel, frutas,

pez, mariposas y otros animales.

Diferente de los animales domésticos

que normalmente son alimentados

por sus dueños con ración. Puede

mantenerse parado, lo que es una de

sus habilidades. Él es más feroz que el

lobo, pero menos veloz que la onza y

es tan fuerte como el león. Yo creo

que este animal es feroz cuando se

trata de sus cachorros.

Vale recordar que este animal

puede tener diferentes pesos y

tamaños. Ahora que sabes todas las

características del animal, ¿sabes

decir cuál animal es?

Rafael Maistro, 7C
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El Frankenstein del reino 

animal

Voy hablar sobre un animal

adaptado al agua. Es salvaje, porque

diferente de los domésticos no

convive con los humanos.

Este animal es un mamífero, vive

en Australia, su cuerpo es revestido

por pelos, él se alimenta de

crustáceos de agua dulce, insectos y

vermes. Se destaca por ser el único

mamífero que pone huevos, además

de tener pico y cola.

Es más adaptado al agua que el

rinoceronte, es menos pesado que el

elefante y es tan bueno en nadar

como un castor. Una curiosidad sobre

este animal es que los machos tienen

veneno. Él me parece el Frankenstein

del reino animal, porque tiene pico de

pato, patas de ariranha y veneno en

un solo animal.

Ahora dígame, ¿usted conoce el

Frankenstein del reino animal?

Felipe Trindade, 7D

El rey del hielo

El texto trata sobre un animal

adaptado al frío y al hielo. Él es

salvaje y es el mayor carnívoro

terrestre. Los animales salvajes se

diferencian de los animales

domésticos por no convivir con el ser

humano.

Este animal es un mamífero, tiene

cuatro patas, es grande y feroz. Vive

en la Antártida, su cuerpo es revestido

por pelo blanco y él se alimenta de

peces, focas y delfines. Se destaca por

ser el mayor carnívoro terrestre y por

ser adaptado al frío. Es más feroz que

la foca, es menos ágil que el guepardo

y es tan grande como el oso pardo.

Pienso que es un animal muy

interesante y diferente, porque es

muy bonito y tiene hábitos únicos.

Vale recordar que puede nadar hasta

cien kilómetros sin descanso. ¿Cuál es

este animal?

Giovanna David, 7D

Texto descriptivo
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¿Cuál animal soy?

Voy hablar sobre un animal que vive en la noche y es

carnívoro. La diferencia entre los animales domésticos y salvajes es que

los domésticos se adaptan al convivio con el ser humano y los salvajes

viven libres en la naturaleza.

Este animal es carnívoro y se alimenta de pequeños mamíferos, como

ardillas.

Vive en árboles, edificios, torres, iglesias. Tiene el

cuerpo revestido por plumas, garras y pico. Tiene ojos grandes y gira la

cabeza en 270°. Sus habilidades más importantes son ver en la

oscuridad y estar siempre atenta. Ella es más ágil que el pajarito, es

menos grande que un pavo y es tan rápida como un halcón.

Vale recordar que este animal duerme de día y está

despierto toda la noche. En mi opinión, este animal es diferente,

porque sus hábitos no son comunes. ¿Y tú, ya sabes cuál es este

animal?

Giulia Meneses, 7D

Texto descriptivo
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Resposta dissertativa
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O Brasil é um país muito grande, porém sua população está mal
distribuída nele, isso tudo acontece, porque em seu interior, existem
muitos vazios demográficos, principalmente no Norte e no Centro-
Oeste.

No interior dessas regiões, existe um predomínio de atividades do
setor primário, o que gera salários menores e, consequentemente,
menor qualidade de vida.

Podemos notar também áreas com alta densidade demográfica no
mapa, nas regiões do litoral e nas capitais de estados, como São Paulo e
o Rio de Janeiro, já que foram as primeiras áreas a serem colonizadas e
já que a qualidade de vida e as oportunidades de emprego são maiores,
devido as atividades do setor secundário e terciário.

Portanto, podemos concluir que a população brasileira está mal
distribuída em seu território.

Henrique Ribeiro, 7B

A população brasileira não está bem distribuída no território do 
Brasil. Existem áreas de concentração populacional, como os municípios 
de Salvador e do Rio de Janeiro. Essas áreas de concentração ocorrem 
por causa do povoamento colonial no litoral, da maior oportunidade de 
emprego, nos setores secundário e terciário, e pela oportunidade de 
uma melhor qualidade de vida.

Existem também os vazios demográficos, como nos estados do
Mato Grosso e Roraima. Esses vazios ocorrem por causa das buscas por
uma melhor qualidade de vida, pelas condições precárias e baixos
salários, outra razão são os biomas das regiões Norte e Centro-Oeste do
país, como a Floresta Amazônica e o Cerrado.

Pode-se concluir, então, que a maior parte da população se localiza
no litoral.

Julia Moura, 7E
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Destinatario: GRUPO CLARÍN S.A. - Revista Ñ.
Dirección: Calle Piedras, 1743.

CP: C1140ABK
Buenos Aires, Argentina.

São Paulo, 18 de junio de 2017.

Cara Ernestina Herrera de Noble,

Leí su reportaje sobre las mejores y peores adaptaciones
de algunos libros y me emocioné con el tema, porque también
sé que algunas películas que son basadas en libros no son muy
buenas. Hay un libro, que leí hace poco tiempo, que se llama
“Bajo la misma estrella”, ¡me encantó ese libro! Pero yo había
visto primero la película, que también es muy buena, y me di
cuenta de que hay muchas cosas diferentes entre los dos.

El libro es muy bueno y yo no creo que tenga puntos
negativos, pero algunas cosas de la película me molestan como
el hecho de que algunas escenas que aparecen en el libro no
están en la película. Como cuando en el libro Hanzel va a visitar
Isaac en el hospital después de él pasar por una cirugía en los
ojos. Otro hecho es que cuando Hanzel se siente triste por su
antiguo balance y decide a ponerlo a la venta. La película
también dejó fuera la escena en que Hanzel y la Señora
Lancaster oyen Gus llorando y gritando con su madre sobre el
regreso de su cáncer antes que ellos partieran para Ámsterdam.
La película también tiene muchos puntos positivos, porque los
actores, el contexto y la historia son increíbles, tanto en la
película como en el libro.

Ese libro me encantó y seguro recomiendo la película
también. Esa es una de las historias más románticas que he
leído.

De una gran admiradora,
Nathalia Pace (8A)
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Destinatario: GRUPO CLARÍN S.A. - Revista Ñ.
Dirección: Calle Piedras, 1743.

CP: C1140ABK
Buenos Aires, Argentina.

San Pablo, 21 de junio de 2017.

Estimado Editor,

Leí su reportaje sobre los libros que se convirtieron en
películas y puedo decir que me pareció muy interesante. Un
libro que se convirtió en película y que me gustó mucho fue “El
jardín Secreto”, una historia con varios sentimientos y muy
divertida.

La película es muy parecida al libro, solo dejan de aparecer
ciertas escenas que, no puedo negar, deberían haber aparecido.
La historia no es real, sin embargo es posible. También tiene
una animación, pero no gustó mucho, pues fantasearon
demasiado y la historia acabó tomando otro camino.

Si, por casualidad, deciden hacer un nuevo artículo,
recomiendo que hablen de esa película.

Atentamente,

Ayla Quaglia (8B)

)
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Destinatario: GRUPO CLARÍN S.A. - Revista Ñ.
Dirección: Calle Piedras, 1743.

CP: C1140ABK
Buenos Aires, Argentina.

San Pablo, 21 de junio de 2017.

¡Buenos días!

Estoy aquí para hablar sobre el reportaje “las mejores y las
peores adaptaciones literarias al cine”. La película sobre la que
vine hablar es “El corredor del laberinto”.

El libro tiene muchos detalles sobre cuándo el personaje
principal (Thomas) llegó en la cámara clara y que él no se
recuerda de nada, la conexión de Thomas con el personaje
secundario (Teresa) en la forma de telepatía cuándo ella está
discordante, el modo de matar los verdugos es muy diferente
de la película, el modo como los personajes huyen del laberinto
detrás de la salida. El aspecto negativo es que el libro es muy
grande.

La película no tiene muchos detalles, pero es una
adaptación muy buena con algunas características que el libro
no tiene.
En mi opinión, el que mejor cuenta la historia es el libro, por los
detalles y como las informaciones hacen la imaginación
lanzarse en la historia.

¡Fue un gusto escribirle!
Adiós,

Mariana Souza (8B)



Carta al lector

113

Destinatario: GRUPO CLARÍN S.A. - Revista Ñ.
Dirección: Calle Piedras, 1743.

CP: C1140ABK
Buenos Aires, Argentina.

San Pablo, 20 de junio de 2017.

¡Hola, editorial de la Revista Ñ!

En nuestros días, tenemos que leer los libros para evolucionar en
la creatividad y ejercitar nuestro cerebro para una mayor
concentración. De la misma manera, las personas ven las películas que
les gustan de acuerdo con sus características. Normalmente, esos
libros que leemos pueden ser iguales o totalmente diferentes de la
película. Por eso, en esa carta voy a introducir las diferencias entre la
película y el libro “El Principito”.

La historia del principito cuenta sobre la vida de un hombre que se
encontró con un pequeño príncipe y, después de ayudar al hombre en
el desierto, le cuenta todo lo que le pasó en su vida hasta el momento
en que estaba. Una diferencia que hay en la película es que la historia
es sobre el principito, pero el núcleo de la historia es la vida de una
niña que descubre sobre el principito y eso hace con que todo salga
del contexto de la historia del libro, porque no cuenta sobre una niña
que convivía con su madre y, un día, recibió un aeroplano de papel que
entró por su ventana y que en él estaba escrito sobre la historia del
principito.

La película es una animación para que los niños vean con sus
familias. Las personas dicen que el libro es para los chicos, pero me
parece que no pues hay muchas palabras complicadas y difíciles, por
eso ellos no van interesarse mucho por la historia y van a querer
dejarlo de lado, por eso es más indicado para los adultos. Una cosa
muy buena para las personas es que la historia transmite muchas
lecciones de moral, ayuda a las personas en su educación y
aprendizaje. Pero hay que leerlo más de una vez para aprender sus
enseñanzas.

Es una historia que fue bien retratada en el libro y en la película y
que yo recomiendo para los adultos. Y todos debería leer para conocer
un poquito de la historia y ver la película.

Atentamente,
Victória Koguchi (8C)
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Destinatario: GRUPO CLARÍN S.A. - Revista Ñ.
Dirección: Calle Piedras, 1743.

CP: C1140ABK
Buenos Aires, Argentina.

San Pablo, 8 de junio de 2017.

Cara Revista Ñ,

Leí el reportaje de Ernestina Herrera de Noble, llamada “Las
mejores y las peores adaptaciones de libros al cine” y quería decir que
ya he leído a muchos libros que se han adaptado a las películas y mi
preferido fue “Harry Potter y la piedra filosofal”.

Me quedé encantada por el libro y, cuando vi la película, me di
cuenta de que muchas cosas estaban faltando y no fueron contadas. El
libro construye un nuevo universo y nos describe sensaciones a través
de las páginas en que podemos rellenar los huecos del texto con
nuestra imaginación. El libro de Harry Potter nos describe sus
sensaciones y cómo se sentía en la casa de sus tíos, cuando descubrió
que era un brujo o cuando estaba en Hogwarts viviendo sus aventuras.
Pero el libro hace con que las personas tengan diferentes visiones,
porque no hay imágenes o símbolos que hagan con que se tenga una
idea concreta.

Ya la película conduce nuestras emociones a través de las
canciones que acompañan las escenas. En la película, se muestra una
versión del libro más corta, sin muchos detalles, pero mostrándonos
una forma humana de los personajes (en este caso de Harry,
Hermione, Ronny y los demás personajes), seguido por sus sonidos y
efectos especiales (principalmente de los hechizos).
Recomiendo que lea el libro y vea la película, porque son los mejores
que he visto.

Atentamente,
Luísa Tanaka (8C)



Vitória para ambos os lados

É um fato que são poucos os alunos

que apoiam o uso de uniformes escolares,

da mesma forma que são muitos os que os

usam contra sua vontade. Já o corpo

docente tem em vista os amplos benefícios

de seu uso, além de ter conhecimento do

caos que poderia haver sem eles. No

entanto, não é possível fazê-lo atender às

exigências de ambas as partes? Eles não

podem oferecer benefícios tanto às

escolas quanto às famílias?

Do ponto de vista econômico das

famílias, o uso de uniformes é favorável,

uma vez que é extremamente mais em

conta comprar algumas peças de

uniformes no lugar de diversas peças de

roupa. Um dos principais contra-

argumentos é a perda de identidade

pessoal: se todos usam exatamente as

mesmas roupas, torna-se difícil mostrar

sua personalidade através de seu estilo.

Entretanto, uniformes permitem a

identificação de cada aluno, como prova

de onde ele pertence. Caso contrário, fica

difícil controlar a entrada e saída de

pessoas. Além disso, o uso de uniformes

escolares reduz a discriminação entre os

estudantes, já que não há diferença entre

as marcas que cada um usa. Internamente,

para a escola, menos distinção gera

melhores valores a longo prazo.

Diz-se que os uniformes, monótonos,

tiram a essência de cada um. Dessa forma,

quem é obrigado a usá-los não se sente

muito confortável. Contudo, pode haver

uma saída: a flexibilização. De acordo com

o estilista Jun Nakao, “basta dar opções

para personalizar a roupa com pequenos

detalhes”. Isso poderia trazer ao ambiente

escolar uma união entre as pessoas e, ao

mesmo tempo, uma expressão individual

de cada um, mostrado por meio dos

uniformes escolares.

Podemos, pois, concluir que

uniformes escolares são de suma

importância e trazem benefícios tanto às

escolas quanto às famílias. Dessa maneira,

é preciso convencer os jovens a gostarem

de usar uniformes, dando a eles uma

possibilidade de escolher como querem

ser vistos pelos colegas ao seu redor.

Dessa forma, haverá uma vitória para

ambos os lados!

Rodrigo Guerreiro, 9D

Artigo de opinião
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As doenças sexualmente 

transmissíveis no mundo de hoje

Hoje em dia, é complicado falar

sobre qualquer assunto relacionado à

sexualidade na adolescência, mas

também é um assunto muito discutido. O

número de jovens com doenças

sexualmente transmissíveis está

aumentando e isso ocorre, porque

muitas pessoas ignoram as prevenções.

Muitos jovens, mesmo com a taxa

de portadores dessas doenças

aumentando, continuam acreditando que

não acontecerá com eles. A médica

Cláudia Jacynto afirma que o aumento

dessa taxa beira o absurdo,

principalmente, por existir a facilidade de

fazer exames, que indicam a existência

de uma das doenças, para evitar a

contaminação de outras pessoas. O

Ministério da Saúde afirma que de 872

mil brasileiros infectados pela AIDs,

aproximadamente, 112 mil não sabem

que possuem o vírus.

Algumas pessoas, como o

ginecologista e obstetra, Geraldo Duarte,

acreditam que esse aumento existe por

falta de conscientização. Mas outras,

como Francisco de Oliveira Júnior,

infectologista e supervisor médico, e o

Centro de Controle e Prevenção de

Doenças americano, concordam que o

aumento se deve pela negligência com o

uso de preservativos, por ser alegado

pelos jovens que reduz o prazer,

prejudicam a ereção, são difíceis de

colocar, entre outros.

Em uma entrevista feita com

pessoas de idade média de 27 anos, 50%

dos entrevistados concorda que a causa

desse aumento é o descuido dos

adolescentes, mas que mesmo já

existindo a conscientização de alguns, as

escolas, pais e faculdade deveriam fazer

mais campanhas para que essa taxa

possa diminuir.

Podemos dizer, então, que o número

de jovens portadores de doenças

sexualmente transmissíveis está em

crescimento pelo descuido e por ignorar

os métodos de prevenção. Além disso,

têm a vida prejudicada por diversos

motivos e, principalmente, pelo

preconceito.

Isabela Faria, 8B

Artigo de opinião
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Homossexualidade é doença?

Complicado falar sobre

homossexualidade em um mundo

preconceituoso como o de hoje em dia,

mesmo assim é um assunto muito

discutido e comentado ultimamente,

porém a maior parte das pessoas nem

sabe o real significado do termo

homossexualidade.

Esse termo é uma classificação para

se referir a quem sente atração física,

emocional e espiritual por outras

pessoas do mesmo saco.

Em 1970, os psiquiatras afirmavam

que a homossexualidade era uma doença

mental. Em 1993, o termo foi

mundialmente retirado da lista de

doenças mentais, já que não havia provas

que confirmassem a veracidade da

afirmação.

Atualmente, a homossexualidade foi

nomeada como doença, um fato que, na

minha opinião, é extremamente

preconceituoso, já que acredita-se que,

desde a antiguidade, existiam pessoas

com tal característica. Além disso, há

espécies de animais que são

homossexuais, como por exemplo os

bonobos, que são primatas como os

seres humanos.

Em uma pesquisa com dezoito

entrevistados, 94% não consideram a

homossexualidade uma doença e 6%

consideram. Na mesma pesquisa, 23%

das pessoas que não conhecem

nenhuma espécie de animais que são

homossexuais e 17% conhecem.

O que quero dizer é que devemos

respeitar a orientação sexual de cada um,

inclusive dos homossexuais que, na

minha opinião, não são piores ou

inferiores a ninguém, um exemplo disso

é Alexandre, o grande, um homem

homossexual e que, mesmo com essa

orientação sexual, foi um dos maiores

imperadores do mundo.

Júlia Nakamura, 8C

Artigo de opinião
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Infográfico

Gabriel Passadori e Thiago Bittar, 8B
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Gabriela Lustre e Isabela Faria, 8B
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Em inglês, GPS significa Global Position System e, em

português, Sistema de Posicionamento Global, se trata de um

sistema de posicionamento via satélite. O GPS funciona a partir de

uma rede de 24 satélites, que ficam ao redor da Terra e enviam

sinais para qualquer aparelho que possa recebê-los na Terra,

indicando a localização de qualquer ponto na superfície terrestre.

Podemos usá-los para navegação, a fim de não colidir em

costas rochosas, na aviação, para calcular a melhor rota, e nos

aplicativos, com o objetivo de se localizar no espaço geográfico.

Rebeca Barcelos, 6A

Texto descritivo
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Pets Book

Bruno Rodrigues, 6B

Ana Makdissi, 6D

So 
cute!
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Pets Book

Gabriela Bonin , 6F

Lucas Bahia, 6E 122



Pets Book

Eduardo Madid, 6C

Meaw
=^.^=
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Thailand superstitions

Each country has different cultures, so they have different habits and

superstitions.

Thinking about it, I choose a country that has a culture totally different

culture from mine, to know a little bit more about their superstitions, Thailand!

If you are a curios person like me, continue reading to know about the

superstitions of Thailand…

The first superstition is if you use the number 6, you will have the

opposite result.

The most famous superstition is for woman: if you dream with a snack

is holding you tightly, you will meet your soul mate soon.

This superstition, is for woman too: if you sing in the kitchen, or while

you eat, you will have o very old spouse.

The 4th superstition is, if you hear a gecko voice before leave home,

this means that you will experience bad incident. So stay home.

The last superstition is if a bee come into your house, don´t kill it, because then you

will destroy your own luck!

I hope you have liked, and enjoyed to know a little bit more of the

culture of Thailand and the strangers and amazing superstitions of Thailand.

Maria Costa, 8A

Curiosities
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Victoria Hefler, 9D

Infographic
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Texto dissertativo-argumentativo

Há mais de três décadas, o
brasileiro teve que aprender a lidar
com uma das doenças tropicais mais
conhecidas, a dengue, transmitida pelo
Aedes aegypti, o qual, apesar da
gravidade para a saúde pública, perdeu
um pouco do foco do povo brasileiro
ao longo dos anos. Contudo, a partir de
2015, período em que houve o surto
da doença zika, o mosquito voltou a
chamar a atenção do país, que tenta,
de forma ineficaz, eliminá-lo. Mas o
que pode explicar tal ineficiência?

A má gestão e a corrupção dos
recursos públicos financeiros por parte
do Governo afetam significativamente
o combate ao Aedes aegypti. Segundo
estimativas da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo,
135,7 bilhões de reais foram desviados
no ano de 2015, considerando que
cerca de 100 bilhões eram destinados à
área de saúde pública. Ou seja, ao
invés de os políticos brasileiros
investirem em saneamento básico e
pesquisas científicas, medidas que
ajudariam no estudo da proliferação do
mosquito e, por consequência, em seu
extermínio, eles desviam esse dinheiro
para diversos fins, prejudicando, assim,
o avanço e melhora da questão da
saúde no Brasil.

Além disso, a falta de educação
social, coletiva e ecológica da
população brasileira é um atraso para a
luta contra a proliferação do mosquito,
já que o povo não tem consciência ou
iniciativa para realizar as medidas
necessárias que combatem a criação
de criadouros do Aedes aegypti, como

não deixar água parada em vasos ou
reservatórios. Ou seja, a falta de
engajamento dos brasileiros em
relação ao mínimo conhecimento
ambiental também é um grande fator
que contribui para a luta interminável
contra o mosquito transmissor de
doenças que assolam diversas pessoas
no país.

Tendo o problema do Aedes
aegypti em vista, o Ministério da Saúde
deve realizar campanhas informativas
sobre o mosquito, sendo que elas
devem ser transmitidas através dos
meios de comunicação em massa, tal
como a televisão, principalmente no
período noturno, que é quando há um
maior público, com o intuito de ajudar
a melhorar a educação social e
ecológica da população. Além disso, o
Ministério de Ciência e Tecnologia deve
investir em centros de pesquisa sobre a
proliferação do mosquito, para obter
um maior conhecimento sobre isso e,
também, sobre o modo de prevenção
das doenças que esse inseto transmite.
Por fim, as associações de bairro
precisam fiscalizar os recursos públicos
administrados pelo Governo,
normalmente desviados, para que
sejam aproveitados e investidos em
medidas que possam ser, de fato,
efetivas, como o fumacê. Todas essas
medidas ajudarão o Brasil a vencer o
Aedes aegypti, que causa um grande
mal para a saúde de milhares de
pessoas.

Marina Baldocchi, 3A

Modelo 
Enem!
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Refugiados são aqueles indivíduos
que vivem em situações de risco nos
seus países de origem, seja por motivo
político, religioso, econômico ou étnico
e, por isso, são forçados a emigrar em
busca de um novo lar. Esses sujeitos
vivem à deriva, sem nação, sem pátria
para chamar de sua. O objetivo comum
desses indivíduos é encontrar um novo
lar, normalmente em países
desenvolvidos europeus. Tais nações,
fazendo jus a sua posição hegemônica
na geopolítica mundial, devem abrigar
os refugiados com condições de
cidadania equânimes às dos nativos.

De acordo com a Divisão
Internacional do Trabalho (DIT)
contemporânea, os países periféricos
fornecem mão de obra barata, local de
assentamento para indústrias
multinacionais e commodities para
nações desenvolvidas. Tal dinâmica
enfraquece a possibilidade de
desenvolvimento das nações
periféricas, pois os lucros industriais
são destinados às sedes exteriores das
empresas, a mão de obra não é
incentivada a especializar-se e os
commodities detém um preço de
venda muito inferior a qualquer
produto processado. Dessa forma,
nações periféricas fragilizam sua
economia, abrindo precedentes de
instabilidade política que levam a
conflitos armados entre grupos radicais
da região, criando populações de
refugiados justamente por causa da
dinâmica desigual da DIT.

Logo, se a Europa Ocidental
recebe o bônus das relações comerciais
contemporâneas, ela deve também
receber o ônus criado por ela. Assim,
ao receber os refugiados, as nações

desenvolvidas necessitam seguir as
recomendações da ACNUR (Alto
Comissariado das Nações Unidas para
os Refugiados) no que se refere à
proteção do exilado. No entanto, isso
não ocorre, pois as nações
desenvolvidas estimulam a segregação
dos imigrantes de risco. Isso se
confirma na França, onde a aparente
política de aceitação dos refugiados
esconde aspectos estruturais de
opressão. Um dos aspectos é a
proibição do uso da burca, adereço
feminino tradicional do islamismo,
religião majoritária dos refugiados, nas
escolas públicas. Tal medida acentua a
xenofobia da população nativa,
estimula ataques de ódio de ambas as
partes e descumpre com os requisitos
da ACNUR.

Sendo assim, os países
desenvolvidos fomentam a
instabilidade política dos países
periféricos, criando refugiados que
serão segregados quando adentrarem
nas nações de destino. Para acabar
com essa dinâmica, urge que a ACNUR
tome medidas mais severas em relação
aos países que descumprem suas
diretrizes. Tais medidas podem ser
sanções econômicas, que visem
debilitar a economia dos estados
desenvolvidos para forçá-los a aceitar
refugiados com políticas públicas não
segregativas. Além disso, movimentos
sociais dos países subdesenvolvidos ou
em desenvolvimento devem militar em
prol do nacional-desenvolvimentismo,
que não aceite integralmente as
condições da DIT e criem condições
para o fim da instabilidade político-
econômica.

Texto dissertativo-argumentativo

Pedro Artigas, 3A

Modelo 
Enem!
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A man’s paranoia

“The tell-tale heart” is a short story by Edgar Allan Poe published in
1843, that regards madness. Even though it might be interesting for the reader to
enter the psychological sphere created by the author, the end is unexpected and it
feels not worthy to read it all.

The story is set in an old man’s house and the main characters are an
old man and a mad man. The fact that they do not have a name is annoying. It all
begins with the mad man getting paranoid about the other man’s eye so he decides
to take it off. “I liked him – but his eye…” this part is an example how mad the man is
because he would kill another person just due to the eye. A week follows and every
night the mad one goes to the other’s house to analyze the scenery and see how he
is going to kill the old man who is always sleeping, this fact makes the story
repetitive.

By the eighth night, the mad one finally kills the old man but not
before a huge scream that clearly was heard by the neighbors. The police were called
and the mad man scape as well as he might be arrested, at this time, the reader feels
the anxiety that the character is going through.

All over the story, the mad man is trying to prove he is not mad, but
the reader can obviously see he is. The narrative is tiring and boring and the reader’s
expectations are let down. Regarding all above, the story unfortunately is not
recommended.

Review

Ana Mendonça, 3B
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Manifesto

Juliana Marques, 3A

Manifesto contra a vacinação do Rio de Janeiro

A população do Rio de Janeiro está enfurecida com as
atitudes que vêm sendo tomadas pelo governo brasileiro, e
reivindica a interrupção imediata da campanha da vacina feita nas
áreas periféricas da cidade.
As mulheres cariocas se sentem violadas e inseridas em situações
de grande desconforto, ao serem obrigadas a revelar suas partes
íntimas a militares desconhecidos, e não encontram razões para
tal. Pedem que ao menos os militares sejam substituídos por
médicos profissionais, já que a saúde da população é um fator
importante e não deve estar nas mãos de pessoas inexperientes.

A população também está amedrontada com os efeitos pós-
vacina. Além de não sabermos o verdadeiro intuito das tais,
vivemos em áreas distantes dos centros urbanos e não temos
condições para tratar de sintomas graves, já que fomos expulsos
de nossas moradias por nosso próprio governo.

Por isso, reivindicamos ao governo para que a aplicação das
vacinas seja interrompida de imediato, antes que a população se
revolte contra o Presidente Rodrigues Alves e seu governo, de
modo a evitar que uma grande revolta aconteça e impeça as
autoridades de prosseguir com os projetos de reformas a capital
do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1904.
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Manifesto

Marina Basile, 3B

Manifesto Contra a Vacina
Nós, cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, dirigimos esse manifesto ao

Excelentíssimo Presidente Rodrigues Alves, com o objetivo de reivindicar
nossos direitos como cidadãos da República Federativa dos Estados Unidos
do Brasil.

Primeiramente, queremos reclamar sobre o fato de que muitos de nós
perderam suas casas para a reurbanização burguesa e muitos outros foram
despachados por policiais que simplesmente invadiram seus lares. O governo
não nos forneceu um local para ficarmos, portanto, tivemos que nos dirigir às
periferias e estamos vivendo em péssimas condições. Portanto, nossa
primeira exigência é que nos sejam dados locais de boa qualidade para
moradia, como as casas em que vivíamos anteriormente, e pedimos também
uma garantia para que o acontecido não se repita.

Nossa segunda reivindicação diz respeito à nova imposição do governo,
que tornou obrigatória a vacinação sem nos explicar para que ela serve,
como funciona no organismo ou como deve ser aplicada. Não nos foi
esclarecido nada. Os agentes do governo nos seguram e nos vacinam contra
a nossa vontade. Há relatos de que algumas mulheres são obrigadas a
levantar a saia para tomar a vacina na perna, mas dado que os agentes são
todos homens, não achamos que isso seja certo. Além disso, ao observar
uma pessoa sendo picada, percebe-se claramente a expressão de dor em seu
rosto, portanto, levanta-se o questionamento: por que algo que, em tese, é
feito para nos prevenir de doenças, nos traz tanto desconforto? Por
conseguinte, solicitamos que a vacinação deixe de ser obrigatória e que nos
sejam passadas mais informações a respeito dessa prática.

Se todos esses pedidos forem atendidos, acreditamos que os
conflitos cessarão e que poderemos viver todos em paz, portanto, pedimos
ao Presidente Rodrigues Alves que considere e atenta a todas as nossas
solicitações. Somos gratos desde já.

Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1904.
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