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Inspirem-se...
Textos de autores famosos 
se transformam em anúncios 
cheios de poesia. PÁG. 18

Crise na economia afeta bolso de 
brasileiros. PÁG. 15

Luz do dia ou dos eletrônicos? 
PÁG. 03

Nova onda de porquinhos in-
vade Belo Horizonte. PÁG. 04

Crianças sem tempo para brincar. 
PÁG. 03

Cartuns e charges despertam 
a criatividade das crianças e 
viram notícia.
O gênero textual serviu de 
inspiração para a criação de 
notícias relacionadas a eles. 
PÁG. 14

CLASSIFICADOS POÉTICOS VIROU NOTÍCIA

Educação financeira 
surge como tomada de 
decisão em escolas

Horóscopo lúdico traz previsões criativas e 
interessantes. O seu dia poderá trazer-lhe 
grandes novidades. – Caderno LIVRE 
CRIAR PÁG. 17

Contos infantis também viram notícias. 
– Caderno VIROU NOTÍCIA PÁG. 03

Princesa do reino da Sicília é encontrada 
depois de anos de abandono. – Caderno 
VIROU NOTÍCIA. PÁG. 05

Livros lidos durante o ano inspiram 
alunos a criarem resenhas. – Caderno 
OPINIÃO PÁG. 02

Fotografias de eventos do CSA são 
publicadas no jornal com legendas 
sensacionais. – Caderno CLIC PÁG. 09

Entrevistados abrem o jogo e revelam 
seu perfil aos leitores. Comprovem! – 
Caderno ABRINDO O JOGO

Frei Vicente fala sobre a influência de São 
Francisco nas suas escolhas, da difícil arte 
de ensinar a paz e o bem e muito mais. 
Confiram! – Caderno OPINIÃO

Como não poderia deixar de ser, nossa 
Coordenadora Lourdinha deixa seu reca-
do. – Caderno OPINIÃO

Depois de longos anos aprisionada, garota é 
descoberta por meio de denúncia anônima.

LITERATURA - Histórias 
célebres se transformam 
em notícias nas mãos de 
verdadeiros jornalistas mirins.

Uma escolha difícil. PÁG. 07
Parceria entre Colégio Santo Antônio e 
Polícia Militar incentiva crianças a ficarem 
longe das drogas. PÁG. 08

Horóscopo

Rapunzel

Excursão: cidade 
histórica encanta 
crianças do 5o Ano

Reportagens

Contos Infantis

Resenhas

Entrevista
Fotografia

VERSÃO ONLINE: www.colegiosantoantonio.com.br

Trabalhar a Educação Financeira, ajudar os alunos a planejarem melhor sua vida para 
alcançarem seus objetivos... Uma sociedade sustentável economicamente precisa de 
pessoas independentes financeiramente, que aprenderam, desde cedo, a lidar com 
o dinheiro de maneira saudável e consciente para a realização de seus sonhos. A 
Educação Financeira nas Escolas já é adotada por centenas de escolas brasileiras – 
Caderno REPÓRTER MIRIM

PROERD: o amigo do peito

Entrevista com diretor do CSA

Uber ou Táxi?

ENCARTE SOBRE AS REGIÕES BRASILEIRAS COM 
PASSATEMPOS E MUITO MAIS



OPINIÃO

OPINIÃO
Editorial

O jornalista pode ser cínico, cético e pessimista - o educador precisa ser necessariamente um otimista, 
acreditando no poder de mudança da palavra. 

Gilberto Dimenstein, jornalista

Escrever um jornal é uma tarefa 
nada fácil. Porém, é uma tarefa extrema-
mente prazerosa para alunos e professores 
quando o envolvimento se torna fator pre-
ponderante. 

Os textos jornalísticos são um exce-
lente meio de fazer com que o aluno estabe-
leça relação entre conteúdo e realidade. Por 
estar em constante atualização, o jornal faz 
com que esse aluno tenha uma visão mais 
ampla e aproximada do mundo que o cerca.

Por serem constituídos de gêneros 
textuais diversificados (reportagens, notí-
cias, crônicas, anúncios, editoriais, entre-

vistas, charges...), os jornais propiciam um 
trabalho de desenvolvimento da compe-
tência da leitura e da escrita, legitimando 
o caráter informativo desse instrumento e, 
ainda, permitem fazer com que a criança se 
identifique e se interesse por alguns desses 
gêneros.

O contato com esses variados gêne-
ros jornalísticos faz com que os alunos se 
apropriem de informações do mundo atual, 
tornando-se sabedores e personagens ca-
pazes de refletir, criticar e até mesmo agir 
como verdadeiros cidadãos, fazendo da lei-
tura uma prática social.

Resenhas

“Um menino chamado Raddysson: 
e mais os meninos de Portinari” (Melhora-
mentos, 2014, 37 páginas), do autor Ziraldo, 
traz uma história de um garoto de rua que 
adorava futebol. Ele e seus amigos ficavam 
dias e noites inteiras na rua jogando.

Mesmo enfrentando vários proble-
mas, as crianças tinham uma vida simples, 
mas animada, divertida, brincando de fute-
bol, amarelinha e outras brincadeiras de rua. 
Eram crianças que não tinham alguém que 
lhes dessem carinho e amor. Viviam uns pe-
los outros, mas eram felizes.

A história, na verdade, faz uma críti-
ca à pobreza, retratando a infância de milha-
res de crianças que não têm acesso ao afeto, 
à educação, à saúde, ao lazer e à moradia, 
ou seja, ao direito de exercer sua cidadania.

“Conto de inverno” (Dimensão, 
1996, 47 páginas, dos autores Charles & 
Mary Lanl, ilustrações de Elzbieta Gauda-
sinska e tradução de Sérgio Godinho de 
Oliveira) traz a história de Leontes, o rei da 
Sicília, e sua família, que eram felizes até 
a chegada de seu amigo Polixenes, rei da 
Boêmia, que traz a Leontes a sensação de 
que Hermione, sua esposa, estava traindo-o 
com o amigo. Apesar de grávida, Leontes a 
mandou para a prisão, onde nasceu Perdita, 
sua filha com Hermione. Leontes mandou 
que sumissem com a filha que foi acolhida 
por pastores da Boêmia.

A história não apresenta cenas inade-
quadas, retratando problemas da atualidade 
como conflitos, ciúme e traição. Apresenta 
uma linguagem simples, direta e formal, 
tornando-se adequada para a faixa etária a 
que se destina.

O livro Malala é inspirado no histó-
rico da menina vencedora do Prêmio Nobel 
da Paz, prêmio recebido por defender seus 
direitos de estudar.

Cordel da Terra e...
Uma opção de leitura que caiu do 

céu!
Cordel da Terra e do céu, da Editora 

Lê, escrito pelos autores Simone de Pádua 
Thomaz e Fábio Sombra é um livro bem re-
comendado para todas as idades.

O livro conta a busca da humanidade 
em compreender os mistérios do céu, da Ter-
ra e de todo o Universo. Mostra as diferen-
tes maneiras que as pessoas representavam 
a Terra antigamente até os dias de hoje. O 
mais interessante nesse livro é que ele tem 
como base a literatura de cordel: um misto 
de poesia, sabedoria e beleza gráfica que nos 
encanta.

Quem o ler olhará para os céus de 
forma diferente... Pense nisso e se deixe 
embalar pelos versos ritmados.

LIVRO:
UM MENINO 
CHAMADO 
RADDYSSON e 
mais os meninos 
de Portinari
AUTOR: Ziraldo
EDITORA: 
Melhoramentos

LIVRO: CONTO DE 
INVERNO 
AUTOR: William 
Shakespeare
ADAPTAÇÃO:
Charles & Mary 
Lanl
EDITORA: 
Dimensão

LIVRO: Malala - A menina que queria ir 
para a escola
AUTORES: Adriana Carranca
EDITORA: Companhia das Letrinhas

LIVRO:
CORDEL DA 
TERRA E DO CÉU
AUTORES:
Simone de Pádua 
Thomaz e Fábio 
Sombra
EDITORA: 
Lê

Vinícius, Artur Xavier, Pedro Malheiros – 5o A Gregório, Hana, Ítalo, Joana, João Pedro – 5o C José Henrique Pereira Soares – 5o B

Emanuel Alves T. Guimarães; Fernanda Maíra C. Resende; Heitor de Souza Silva Campos;  Júlia Catizane 
Maia Santos; Matheus Martins Frattezi; Thomaz Monteiro Batista Lima – 5o D

Carta à 
coordenação

Prezado Carlos Simões (Coordenador 
de Língua Portuguesa do CSA),
Reconhecimento
(Luiz Henrique – A, Lucas Gallo – B, 
Giovanna – C, Sophia de Pádua – D)
 
Somos alunos do 5o Ano do EFI e não 

o conhecemos pessoalmente, mas sabemos da 
sua importância para nossa vida escolar. 

Estamos cientes de que o trabalho de 
um coordenador é muito importante para o 
bom funcionamento de uma escola. 

Tivemos, durante todos estes anos que 
aqui passamos, a oportunidade de conhecer e 
admirar seu trabalho através das aulas de Lín-
gua Portuguesa, Produção Textual e Literatu-
ra, envolvendo conhecimento, interatividade 
e, até mesmo, diversão.

Se um dia pudéssemos conhecê-lo, se-
ria incrível! Faríamos muitas perguntas para 
“calar” nossa curiosidade que é muita.

Enfim, gostaríamos de agradecer sua 
presença em nossa vida, sua parceria com as 
professoras e sua dedicação ao nosso querido 
coleginho.

......................................

Queridos (as) alunos (as),

É com grande orgulho que escrevo 
esta “Carta Aberta” a vocês. Vê-los construir 
este trabalho tão belo e rico em ideias, ações e 
sentimentos, revela o quanto vocês cresceram 
nestes anos.

Saibam que é uma alegria enorme fa-
zer parte da vida de vocês e desta promisso-
ra trajetória escolar. A maioria de vocês está 
conosco desde o 1o Ano e hoje, às vésperas 
de fecharmos mais um ciclo de nossas vidas, 
meus olhos se enchem de alegria e encanto ao 
ver esta “arte final”: este jornal.

Agora, nosso próximo passo será ce-
lebrar! Nossa “festinha de despedida do Co-
leginho” acontecerá no dia 14 de novembro. 
Nesse dia, terei a oportunidade de abraçar e 
agradecer a cada um de vocês.

Desejo a todos um feliz Natal e que a 
luz de São Francisco e de Santo Antônio os 
iluminem e os protejam hoje e sempre...

Carinhosamente,

Lourdinha (Maria de Lourdes Lopes 
Cançado)

Coordenadora do Coleginho – turno 
da manhã

O trabalho com a escrita de textos 
jornalísticos deve partir da leitura dos diver-
sos gêneros, da compreensão das caracte-
rísticas que os norteiam, da capacidade de 
questionar os fatos, da análise e aprofunda-
mento dessa leitura e, finalmente, da habili-
dade de saber escrever um bom texto.

Portanto, a ferramenta jornal possi-
bilita ao professor o desenvolvimento de um 
trabalho que envolve muita leitura, muitos 
questionamentos, muita reflexão, muita es-
crita, muitas idas e vindas, enfim, torna pos-
sível a realização de um trabalho bastante 
envolvente e gratificante.

Um grupo terrorista chamado Talibã 
invadiu a cidade da garota, matando pessoas 
e também proibindo as pequenas cidadãs do 
país de estudar. Porém, Malala teve coragem 
e desafiou as ideias dos radicais do grupo.

Por suas convicções quase perdeu a 
vida, quando estava indo de ônibus para a es-
cola, levando um livro de um membro do gru-
po Talibã. Muitos pensaram que ela iria morrer, 
mas, por ter um bom coração, Deus a deixou 
viver para pregar a paz pelo mundo inteiro.

Malala se mudou para a Inglaterra 
onde vive até hoje com sua família, tentando 
melhorar seu país (Paquistão), lutando para 
que todos tenham os mesmos direitos.

Acompanhe também nas telas do ci-
nema a partir de 19 de novembro de 2015:



VIROU NOTÍCIA!
Crise na economia afeta bolso de 

brasileiros
Crianças sem tempo para brincar

Praia do forte é transformada em 
área de preservação

Jovem de longas tranças é 
retirada de torre onde estava 

aprisionada há anos

Criança viciada em redes sociais é 
internada em BH

Luz do dia ou dos eletrônicos?

Atualmente, o Brasil está passando por uma crise econômica que vem acarretando o 
aumento do desemprego, dos impostos e comprometendo o salário dos brasileiros.

Na tentativa de fugir da crise, o governo vem tomando decisões que, muitas vezes, acabam 
atingindo a população brasileira.

A falta de dinheiro no bolso afeta ainda as necessidades básicas do brasileiro, como a 
alimentação e a saúde, sem falar no lazer que passa, praticamente, a não fazer mais parte da vida 
das pessoas.

Hoje em dia, as crianças não têm tempo para brincar, apenas praticar atividades 
extracurriculares, não aproveitando a infância. Nós, crianças, devíamos estar brincando nas 
ruas, como antigamente nosso pais, ao invés de estarmos em casa com os nossos eletrônicos. 

 Sabemos que a internet é importante para nossas vidas, mas devemos nos “desconectar” 
dos eletrônicos para nos “conectar” com a família e com os amigos.

 Não estamos falando que atividades extracurriculares são desnecessárias, porque 
ajudam no desenvolvimento da criança, mas devemos priorizar nossa infância de amarelinha, 
futebol, queimada e bolinha de gude.

No último dia 12, o governo da Bahia interditou e transformou a Praia do Forte em 
área de preservação ambiental. O fato se deu quando J. Freitas, 23, ambientalista, encontrou 
uma tartaruga marinha com outros seis exemplares totalmente expostos a predadores e à ação 
inconsequente de seres humanos interessados economicamente nesses animais.

O altíssimo risco de extinção desse exemplar preocupou as autoridades que já haviam 
se deparado, na semana anterior, com 120 tartarugas mortas em todo o território brasileiro, 
provavelmente, vítimas de caçadas e da poluição.

Com essa atitude, os ambientalistas esperam preservar cada vez mais as tartarugas e outros 
animais que ficam no local.

Jovem é retirada de uma torre onde estava aprisionada há muitos e muitos anos por meio 
de uma denúncia anônima de moradores da região.

De acordo com a vítima, ela foi raptada por uma senhora ainda não identificada que fazia 
visitas rotineiras à menina. A mulher subia na torre, que se localiza no interior de uma floresta, 
por meio das longas tranças da jovem.

Segundo os resultados da perícia, que saiu há 
pouco tempo, a prisão ocorreu devido ao fato de o pai da 
prisioneira ter roubado legumes da horta da vizinha para 
satisfazer os desejos da esposa que estava grávida. Em 
troca, a vizinha exigiu que lhe dessem a criança. Como 
vingança pela atitude do pai, a criança foi aprisionada 
em uma torre onde permaneceu escondida por longos 
anos.

A idosa ainda está foragida e a polícia continua 
as buscas.

No último sábado, o menor F.A.S. foi internado em hospital de Belo Horizonte por estar 
totalmente viciado no acesso à internet e a redes sociais. A criança chegou ao ponto de fingir estar 
doente para faltar às aulas e “viajar” nas redes sociais.

Tal comportamento a levou a um estado crítico na escola, fazendo com que perdesse, além 
de notas, a convivência social. Tornou-se ainda obesa e sem interesse pela vida.

Preocupados, os pais buscaram ajuda médica, depois de fazerem várias tentativas para 
sanar o vício do filho.

Atualmente, a maioria das crianças prefere se divertir com eletrônicos a usar jogos 
de tabuleiro e brincadeiras ao ar livre. Se você faz parte desse grupo, saiba que pode até ser 
divertido, mas não para sua saúde.

Essa preferência ocorre porque as crianças são mais influenciadas pela sociedade em que 
vivem. Porém, os pais podem ajudar a resolver esse problema, eles devem evitando que os filhos 
fiquem expostos a aparelhos eletrônicos por muito tempo.

O uso exagerado, juntamente com a falta de prática de atividades físicas, pode levar à 
obesidade e a outros problemas de saúde, como doenças cardíacas e falta de sono.

Agora que leu essa notícia e está mais consciente dos problemas que o exagero no uso 
de eletrônicos traz, lembre-se: a luz do dia é melhor para sua saúde mental, física, emocional e 
social do que a dos eletrônicos.

Ana Luiza Vitória, Bernardo, Elisa, Eduardo, Jihad – 5o A

Teresa Lamaita; Diego Vieira; Sophia de Pádua; Henrique Oliveira; Ana Beatriz; 
Isabela Salles – 5o D

Pedro Malheiros, Vinícius, Vítor Bizzotto, Raquel, Talita – 5o A 
Bruna Campos, Felipe Lacerda, Fernanda Café e Matheus Torres – 5o B

Beatriz, Bruna, Catarina, Enzo, Gabriel Esteves, Sarah – 5o C
Ana Clara, Ana Luiza Cardoso, Ana Maria,

Arthur Camara, Artur Xavier – 5o A

VIROU NOTÍCIA!
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Criança Síria se rende ao deparar-se 
com uma câmera fotográfica

Menino voador liberta
Terra do Nunca

Rainha foragida assusta
com poderes mágicos

Virada cultural movimenta a capital mineira

Nova onda de 
porquinhos invade 

Belo Horizonte

Faça sua
parte

Em um campo de refugiados da Síria, a criança Adi Hudea, 4 anos, que acabara de perder 
o pai em um bombardeio, na cidade de Hama (uma das maiores cidades sírias), estava sem sua 
mãe e seus três irmãos quando se depara com um fotojornalista tentando tirar sua foto. Adi pensa 
que era uma arma e se rende, levantando os braços.

 A imagem tirada pelo jornalista Osmar Sagirli foi compartilhada por milhares de pessoas 
e retuitada mais de 11 mil vezes. “Usei uma lente de telefoto e ela pensou que fosse uma arma.”

O bombardeio aconteceu na Síria, país árabe no sudoeste asiático, que está em guerra há 
quatro anos e já provocou a morte de milhares de pessoas e, tristemente, não tem definição de 
quando irá acabar.

É preciso salvar nossas crianças!

No final de semana passado, a Terra do Nunca e o Reino das Fadas foram libertados por 
um jovem garoto voador chamado Peter.

 Ele vivia em um orfanato na Inglaterra e foi vendido por uma quadrilha de tráfico pirata. 
Era mantido como escravo garimpeiro junto a outros meninos. Escravizados, nas minas do Barba 
Negra, na Terra do Nunca. Esse contraventor era procurado incansavelmente pela INTERPOL. 
Estima-se que existiam mais de seis mil vítimas escravizadas.

Acidentalmente, Peter descobriu que tinha alguns poderes quando foi condenado à morte. 
E assim, junto aos nativos, fadas e ao seu amigo Gancho, libertou a Terra do Nunca e o Reino das 
Fadas da tirania dos Piratas.

Na noite da última sexta-feira, no reino de Arendelle, após a coroação da rainha Elsa, 
ocorreu uma festa na qual, acidentalmente, ela usou seus poderes, causando medo na população.

Convidados que estavam presentes acusaram-na de usar os poderes de maneira ofensiva, 
colocando em risco a vida dos indivíduos presentes.

Envergonhada com sua atitude, a rainha fugiu em desespero, mas não conseguiu conter 
seus poderes, que acarretaram, ainda, o congelamento do lago próximo ao reino e a transformação 
do verão em inverno. Devido a tantos estragos, a própria irmã da rainha juntou-se à polícia e todos 
foram à procura da foragida, mas não há notícias do seu paradeiro.

A virada cultural que aconteceu na 
capital mineira, nos dias 11 e 12 de setembro, 
trouxe muitos turistas de outras cidades e até 
de outros estados. Shows, peças de teatro, 
barracas com comidas diversas, principalmente 
as típicas mineiras, foram algumas das atrações 
do evento.

O movimento teve por objetivo 
evidenciar a cultura de Minas, além de divertir 
os visitantes. Algumas vias foram interditadas 
para a Virada, que ocorreu em vários locais de 
Belo Horizonte.

A boa divulgação proporcionou o 
imenso sucesso do evento.

Hoje em dia, muitas pessoas estão 
optando por ter animais exóticos como animais 
de estimação. No caso de Isabela Martins, que 
optou por ter uma porquinha a quem deu o nome 
de Pururuca, o fato se deu quando a adolescente 
ficou sabendo da proposta de um fazendeiro em 
dar uma porquinha da sua fazenda para adoção 
e pensou em ter um animal diferente.

Estudante do colégio Independência, em 
Belo Horizonte, a garota não tem convivência 
com cães e gatos ou outros animais domésticos. 
A jovem diz que, quando passeia pelas ruas 
com sua porquinha, tem que parar para ser 
fotografada pelas pessoas que acham a cena 
interessante.

 Muitas pessoas que têm o hábito de 
terem cães e gatos como bichinhos de estimação, 
ultimamente, estão optando por novos animais. 
Apesar de não serem muito apropriados, pois 
fazem muita bagunça, a jovem diz que não se 
importa com a opinião dos outros e que não 
resistiu à ideia de ter um animal diferente.

O projeto “faça sua parte” tem 
como objetivo orientar e conscientizar a 
população de Belo Horizonte para sermos 
melhores cidadãos para mudar o mundo.

A urbanização provoca a devastação 
de matas e florestas, sem falar da poluição 
dos rios, onde nem se veem mais peixes. 
Com a destruição de florestas, a cada 
vinte minutos extingue-se uma espécie, 
dado que há anos não ocorria. Os animais 
que vão para as cidades ou morrem pela 
poluição, por atropelamentos ou pela falta 
de alimentos.

O projeto ajuda no reflorestamento 
das matas e de florestas devastadas. Se 
quiser saber mais sobre ele, acesse o site: 
www.facasuaparte.com.br e se inscreva. 
E tudo isso graças ao apoio da Coca-Cola 
Brasil e a realização da Editora Globo.

Ana Luiza Ribeiro; Ana Luiza Tupy; Anne Valente; Giovanna; João Marcos e Gabriel – 5o B Ana Carolina Von Krüger – 5o B

Agnes, Ana Carolina, André Amaral,
André Van, André Xavier, Ryan – 5o C

Leonardo, Luca, João Victor,
Kaiky, Laura, Yasmin – 5o C

Luiza, Lukas, Maria Tereza,
Mariane, Phelipe – 5o C

Lívia Vilarino; Clara Affonseca; 
Isabela Dias; Marcela; Marco Antônio 

e Paulo Vasconcelos – 5o D

Adi Hudea levanta os braços diante da 
câmera por pensar que o equipamento 
fotográfico era uma arma.
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A cidade na sua mãoBrasil paga 
mico na copa 

de 2014

Jovem casal 
de famílias 
rivais morre 
por amor em 
Verona, na 

Itália

A luz de um gênio

Princesa do reino da Sicília é 
encontrada depois de anos de 

abandono

Os aplicativos de mobilidade estão ajudando várias pessoas e estabelecimentos, apesar 
de algumas vezes criarem problemas. Vamos conhecer como a tecnologia pode nos auxiliar?

Os APPs de mobilidade nos informam sobre vagas de estacionamentos e 
congestionamentos, indicam linhas e itinerários para viagens mais rápidas e chamam táxis 
para compromissos e passeios. As empresas são beneficiadas porque recebem mais clientes, 
gerando lucro.

Alguns aplicativos muito utilizados são Moovit, Pick Me App, Maplink Trânsito, 
Waze, Waytaxi, Easy Taxi, Uber, Letspark e Onde Parar.

Assim, o desenvolvimento tecnológico facilita nossa vida em vários aspectos, 
principalmente para economizar tempo. Por isso, podemos dizer que há uma cidade na sua 
mão.

A menor P, 16, que, segundo as investigações, foi abandonada por seu pai Leontes, rei 
da Sicília, acaba de ser encontrada em uma praia deserta, no reino de Boêmia, local onde vivia o 
amigo do pai da vítima, o rei Polixenes.

O fato que acarretou o abandono da menina foi a rejeição do pai a ela, devido a ciúmes 
por achar que estava sendo traído pela esposa, Hermione, com seu amigo Polixenes. A mãe da 
vítima foi presa grávida, e teve sua filha na cadeia. Ao saber da notícia, Leontes não se comoveu, 
e mandou que a levassem para bem longe.

Há relatos de que a jovem foi encontrada por um pastor que morava na região. Ele a 
resgatou e criou como sua filha. 

Segundo fontes seguras, a garota voltará para sua terra natal, o reino da Sicília. O pai 
espera que ela o perdoe.

Na última Copa do Mundo, o 
Brasil “pagou um grande mico” diante 
de torcedores entusiasmados, após ser 
derrotado pela Alemanha pelo placar de 
7X1.

Com dois jogadores a menos, a 
seleção brasileira ficou em desvantagem ao 
enfrentar a grande seleção alemã. A partir 
do ocorrido, muitos torcedores consideram 
a seleção incapaz de mostrar sua garra em 
relação a outros times.

Envergonhados com o resultado, o 
povo atribuiu à seleção o troféu “O MICO”, 
que marcará para sempre a memória desse 
povo entusiasta do futebol.

A rivalidade entre as famílias 
Montéquio e Capuleto favoreceu a morte 
do jovem casal Julieta, filha dos Capuleto, 
e Romeu, filho dos Montéquio. Segundo 
familiares da jovem, o casal havia se conhecido 
em um baile de máscaras, em Verona – Itália, 
e se apaixonou perdidamente. Quando o casal 
resolveu se casar às escondidas, devido ao 
ódio entre as famílias, um mal-entendido fez 
com que o relacionamento de Romeu e Julieta 
terminasse em tragédia. 

Segundo a polícia que investiga o caso, 
Julieta ingeriu uma poção que lhe foi dada 
para ser considerada morta e, logo após, fugir 
com o jovem Romeu. 

No momento em que Romeu 
encontrou a jovem desacordada, pensou que 
ela estivesse morta e se matou. A jovem, ao 
ver o companheiro morto, também se matou 
com o punhal que ele levava. 

A família de ambos está muito abalada 
e não quer prestar depoimento.

O livro “Um raio de luz – A história 
de Albert Einstein” conta a história de 
Albert Einsten. Quando ele nasceu não fazia 
as cosias conforme os garotos da sua idade 
e sim, ficava pensando e fazendo muitas 
perguntas sobre o funcionamento de coisas 
complexas a que ninguém tinha resposta.

Eu me encantei muito pela história 
porque ela mostra como um garoto tão 
diferente e desenturmado acaba sendo o 
maior gênio da história.

Os experimentos dele foram tão 
fantásticos que mudaram os rumos da 
história da humanidade. Suas pesquisas e 
experiências científicas, desde coisas muito 
grandes, como a forma e o tamanho do 
universo até coisas minúsculas e invisíveis 
como a composição dos átomos.

Autora: Jennifer Berne
Editora: Companhia das Letras
Ilustrador: Vladimir Radusky

Na última semana, o jornal Aqui, 
em a parceria com a Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, promoveu uma campanha 
educativa chamada “#Bhmaisgentil#” com o 
objetivo de tornar o cinema e o teatro lugares 
mais agradáveis para a população de BH.

O jornal Aqui se pronunciou, 
mostrando como o uso de celulares tornou-
se comum nesse tipo de estabelecimento 
e constatou que o celular está se tornando 
prejudicial ao público que ali comparece para 
assistir às apresentações. 

Para mais informações, acesse o site 
do jornal.

Bruna Campos P. Ferreira; Fernanda de Matos Café; Felipe Silva Lacerda e
Matheus Torres Prates – 5o B

Nicole, Matheus Martins, Matheus Soares, Raphaela Oliveira, Raphaella Reis – 5o A

Maria Eduarda, Maria Luiza, Lara, Luiz 
Henrique, Gabriel Hemétrio – 5o A

Agnes, Bruno, Catarina, Giulia,
Hana, Sarah – 5o C

Pedro Henrique Scarpellini Nogueira 
Lima – 5o D

Pedro Henrique, Rafael, Sofia, Vitor 
Batista, Vitória – 5o A
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Quando as escolhas te definem

Funcionário lê dentro de ônibus 
empresarial e intriga colegas O grito do povo

Crianças sofrem terrorismo em banheiros de escolas

Em 2013, no Rio de Janeiro, foi lançado o livro “Insurgente”, de Verônica Roth, pela editora Rocco Jovens Leitores.
O livro “Insurgente” é a continuação de “Divergente”, o livro campeão de vendas. Mas, afinal, sobre o que é a história? O livro se passa no 

futuro, 100 anos depois da guerra em uma cidade parcialmente destruída e cercada por grades enormes que protegem os cidadãos.
 Os habitantes foram divididos em 5 grupos pelas suas características. Insurgente acontece depois de uma guerra em que a facção controla 

a outra para derrubar a nação governante. Os personagens principais tentam matar a criadora da guerra e a história toma rumo a partir de todas as 
escolhas e muitas delas acabam em confusão.

 No final, uma revelação: um vídeo mostra que não estão sozinhos no mundo e existem outras pessoas atrás da grade e eles tentam ajudá-
las, mas essa história está no próximo livro.

 Então, “Insurgente” é um livro para pessoas que gostam de parar seu coração com altas revelações. 

Nesta segunda, um passageiro que se encontrava em um ônibus empresarial, que 
transportava funcionários para o trabalho surpreendeu os colegas ao mostrar interesse pela 
leitura quando fazia seu trajeto diário para o trabalho. 

Enquanto seus colegas demonstravam cansaço e indisposição, Marcelo (25) tirou do bolso 
o livro “Malala, a menina que queria ir para a escola”, de Adriana Carranca, e mergulhou na 
leitura, deixando intrigados os colegas de trabalho que perceberam o interesse e a concentração 
do jovem na história e estranharam a atitude do colega que não era comum entre eles naquela 
hora e lugar.

Mais um dos mistérios envolvendo a loira do banheiro e o jogo Charlie Charlie, conhecido 
como espírito mexicano foi desvendado este ano.

Em setembro do último ano, em algumas escolas brasileiras, atentados terroristas foram 
confirmados. Sequestradores, fantasiados de “loira do banheiro”, invadiam os banheiros e 
tentavam os sequestros, aterrorizando as crianças.

No México, o jogo Charlie Charlie deixou muitos adolescentes em pânico. Durante os 
recreios, nas escolas, os estudantes montavam um tabuleiro e iniciavam o jogo, chamando pelo 
espírito de Charlie, que se manifestava, assustando os adolescentes que fugiam, aterrorizados, 
para casa.

Os pais dos estudantes se reuniram para desvendar o caso. Os responsáveis pelos 
incidentes foram encontrados e levados para um reformatório. 

A situação do Brasil é cada vez mais crítica. A corrupção está causando desemprego 
e cobrança de impostos exagerada, o que faz com que os brasileiros não tenham direito de 
estudar, de ter saúde e lazer, e de ter acesso a remédios e a profissionais em hospitais.

Na charge em questão, o pintor não consegue retratar o Palácio do Planalto, em Brasília, 
porque a única imagem que ele enxerga é de horror e medo, como o quadro “O grito” criado 
por Munch.

Gustavo Falco Vieira – 5o B

Gabriel Pacheco, Gabriel Rodrigues, Gabriella, Giovanna, Giulia – 5o C

Ana Flávia Noronha; Catarina Emmerich; Marcelo Ferraz; Maria Carolina Rodrigues 
de Paula; Pedro Henrique S. N. Lima e Glória Bauer Benfica – 5o D

Gregório, Hana, Ítalo, Joana, João Pedro – 5o C

Na cidade de Bogotá, esperar um 
ônibus já não é mais tão chato.  Desde que 
surgiu o projeto “Biblioparadas,” os pontos 
de ônibus da capital colombiana passaram a 
contar com minibibliotecas .

Para incentivar a leitura da população 
brasileira, foi criado um sistema nos pontos de 
ônibus da capital do país, para que as pessoas 
esperem seu transporte com uma boa leitura 
ao estilo da cidade colombiana.

A ideia fornecida pela editora “L.Ê.” 
e outras traz uma grande variedade de livros. 
Com isso, as pessoas melhoram a leitura e, por 
um tempo, se esquecem dos eletrônicos.

Mariana Machado; Mariana Huth; Vic-
tor Reis; Bruno França; Gabriel Mesquita 

Gontijo e João Victor Baleeiro – 5o D

Bus leitura
Linha fina: Governo incentiva a população a 

ler bons livros.

VIROU NOTÍCIA!



REPÓRTER MIRIM
Gastar ou poupar?

Uber ou Táxi?
Em alguns países do mundo o aplicativo Uber vem gerando problemas com os taxistas.
O Uber é uma mídia eletrônica por meio da qual podemos chamar táxis, confortáveis e 

luxuosos.
Os taxistas estão ficando irritados com o uso do aplicativo, embora saibam que são piratas, 

mas continuam a funcionar, e assim tirando muitos de seus passageiros.
Já foram feitas várias tentativas para unir os motoristas do Uber e os taxistas, mas não 

foram aceitas pelos dois grupos. Assas discussões têm causado conflitos como em São Paulo, onde 
um estudante preferiu pedir um carro do aplicativo Uber, ao invés de pegar um táxi estacionado 
na frente da Universidade. Os taxistas hostilizaram o estudante e o motorista do Uber.

Mas quais são as diferenças entre os dois?

Cabe, agora, a cada pessoa escolher qual meio de transporte irá usar. O aplicativo Uber deve, também, ser legalizado, mas até isso acontecer no Brasil, a situação continuará polêmica. 

Atualmente, várias escolas brasileiras 

estão introduzindo a disciplina Educação 

Financeira em seu currículo para aprimorarem 

o cuidado de seus alunos com o dinheiro. 

As escolas têm um papel fundamental 

ao educar seus alunos financeiramente, pois, 

acostumados com dinheiro desde cedo, eles 

poderão manuseá-lo melhor no futuro. 

Alcançando uma certa idade, as 

crianças devem aprender como se utilizam, 

de forma adequada, cartões de crédito/

Por Maria Eduarda Barros Guimarães e Vitória Coimbra Tassini – 5o A

Por Clara Salles, Enzo Ribeiro, Gustavo Falco, Isadora Guimarães, Thiago Penha, Vitor Rios – 5o B

REPÓRTER MIRIM

Educação financeira surge como tomada de decisão em escolas

Uma escolha difícil

débito, cheques para que possam evitar 

endividamentos futuros.
Por meio de planejamento de consumo 

e economia, as crianças devem aprender a 
evitar gastos excessivos, priorizando aquilo de 
que necessitam. Precisam saber que o dinheiro 
existe, mas que não é capaz de satisfazer todas 
as vontades e, ainda, de onde são gerados os 
recursos financeiros da família.

“O estímulo não é para que as crianças 
queiram ser ricas, mas para que elas saibam 
lidar com o dinheiro no seu dia a dia. Isso fará 
com que, tendo menos problemas financeiros 
no futuro, elas terão menos interesse financeiro 
e, assim, mais qualidade de vida”, diz Álvaro 
Morelli, especialista no tema.
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REPÓRTER MIRIM

PROERD: o amigo do peito

A excursão

Recusar as drogas, controlar a tensão, 
resistir à pressão, avaliar e tomar as próprias 
decisões de forma segura e responsável, 
identificar o bullying são coisas que algumas 
pessoas podem não saber, mas os alunos do 
Proerd aprendem isso e muito mais de uma 
maneira bastante divertida. 

O Proerd – Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência – é um 
programa que tem como objetivo orientar os 
jovens a trilhar o caminho certo, longe dos 
vícios, aprendendo, em fase escolar, a evitar as 
diversas drogas existentes na sociedade.

“Quando comecei a estudar o PROERD, 
percebi a importância de encontrar o melhor 
caminho para minhas escolhas. Percebi que 
o uso da bebida alcoólica, do cigarro e das 
demais drogas faz mal à saúde e pode causar 
dependência. Aprendi a importância de dizer 
não às drogas, a não ceder às pressões dos 
colegas, a analisar os fatos para poder tomar 
decisões acertadas, nunca deixando de pensar 
nas consequências dessas decisões.” – diz Ana 
Carolina Teixeira Oliveira, turma C.

Para a aluna Mariane Cristina Xavier 
do Nascimento, turma C, o Proerd se tornou 
a bússola de ouro do seu futuro, pois pretende 
utilizá-lo, tomando decisões seguras e 
responsáveis.

Quase todas as pessoas não gostam de esperar enquanto estão viajando. Dessa forma, 
inventam brincadeiras para passar o tempo.

 Quando minha sala estava em excursão, nós usamos mais ou menos estas brincadeiras: 
cantar, atleticanos zoando cruzeirenses e vice-versa, mas tudo com o maior respeito, apenas por 
diversão; “light-diet contra Lamborghini”. Isso só enquanto estávamos no ônibus.

 Os tutores Feijão e Borboleta eram legais, mas sem ofensas, o Feijão é realmente o mais 
engraçado, ele até se acha o “gordinho gostoso”...

 Uma das piores coisas foi subir as ladeiras: pelo amor de Deus, parecia que estávamos 
no Monte Everest, nossa mãe!!!

 Almoçamos no Quinto do Ouro, e eu, particularmente, fiz muita bagunça junto com o 
Gabriel, Caio, Gustavo, Soldado Leão (professor Proerd e policial militar) falamos muita besteira 
e rimos bastante.

 Visitamos um Museu que era uma prisão antigamente, e então começou a guerra 
do “light-diet e Lamborghini” porque esses dois times precisavam do autógrafo de um dos 
seguranças desse museu.

 Teve uma confusão!
 Na Casa dos Contos, meu celular “travou”! Travou e eu não conseguia ligá-lo e perdi 

metade da viagem sem tirar fotos.
 Eu acho que ele só “travou” porque eu tirava fotos de onde um dos inconfidentes 

morreu (debaixo da escada).
 A Igreja São Francisco foi um ponto alto da excursão, pois nela há muito ouro, é bonita 

e o mais bacana: foi construída por Aleijadinho.

No Colégio Santo Antônio, o soldado Leão se mostrou profissional e amigo, 
deixando ótimas lembranças das aulas ministradas no quinto ano.

Por Agnes Teixeira Campos de Carvalho, Ana Carolina Teixeira Oliveira,
Bruna Falesi Fernandes de Oliveira, Gabriel Esteves Medeiros e Giulia Name Vieira – 5o C

Por Bruno França Giordano – 5o D

Foto: Catarina Emmerich – 5o D



CLIC

CLIC

Alunos do quinto ano A utilizam lanche saudável, complementando conteúdo de 
Ciências sobre sistema digestório.
(Rafael, Sofia, Vitória, Vitor Batista, Pedro Henrique – 5o A)

Cartunista Duke visita Colégio Santo Antônio e dá aula divertida sobre cartuns e 
charges.
(Nicole, Matheus Soares, Matheus Martins, Raphaella Reis, Raphaela – 5o A)

Estudantes do quinto ano A em excursão à redação do jornal Estado de Minas.
(Pedro Malheiros, Raquel, Talita Cristina, Vinícius Augusto, Vitor Bizzotto – 5o A)

Frei Jonas abençoa animais no dia de São Francisco.
(Ana Luiza, Bernardo, Eduardo, Elisa, Jihad – 5o A)

Enfeites, comida, muita dança e animação alegraram a festa junina do CSA.
(Lara, Maria Eduarda, Maria Luiza, Gabriel Hemétrio, Luiz Henrique – 5o A)

Alunos do quarto ano do turno da manhã invadem o colejão e levam poemas e flores 
como incentivo aos alunos da 3ª Série do Ensino Médio na realização das provas do 
Enem .
(Ana Clara, Ana Luiza Cardoso, Ana Maria, Arthur Camara, Artur Xavier – 5o A)
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CLIC

Alunos do 5o Ano B no dia 09 de julho de 2015
Crianças do CSA aprendem como os alimentos saudáveis podem ajudar a manter a 
saúde hoje e no futuro, incentivando os lanches nutritivos: legumes, verduras, frutas e 
carnes magras entram em cena para a montagem de um cardápio saudável para o dia 
a dia.
(Lethicia Pires; Izabella Micelli; Isabela Ribeiro; Antônio Garcia; José Henrique e Jorge Eduardo – 5o B)

Alunos do 5o Ano B, no dia 17 de junho de 2015, no Parque Gráfico do jornal Estado de Minas
Os alunos do 5o Ano durante o Projeto “Por dentro de um jornal” visitaram a redação 
do jornal Estado de Minas e o parque gráfico. No parque gráfico, acompanhados pela 
repórter Heloísa (Helô) puderam conferir como o jornal é produzido, distribuído às 
bancas e fornecido aos consumidores finais: os leitores. Além disso, aprenderam como 
os cadernos dos jornais são editados e como as cores são empregadas nas máquinas.
(Bruna Campos; Fernanda Café; Matheus Prates; Felipe Silva – 5o B)

Alunos do 5o Ano B, no dia 11 de setembro de 2015, na aula de Educação Física com 
a professora Patrícia Torres e o Juraci – assistente geral do Coleginho

   Neste ano, no dia 11 de setembro, os alunos do 5o Ano apresentaram a chula construída nas 
aulas de Educação Física durante o projeto “Capoeira”. O tema da ladainha foi o dia a dia na 
escola. Com muito ritmo, alegria e diversão aprenderam “golpes” dessa modalidade esportiva.
(Clara Salles; Isadora Muzzi; Enzo Ribeiro; Thiago Penha; Vitor Rios; Gustavo Falco – 5o B)

Celebração do Dia de São Francisco, com procissão, apresentações e músicas para a 
paz e o bem no Colégio Santo Antônio.
(Beatriz, Bruna, Catarina, Enzo, Gabriel Esteves, Sarah – 5o C)

E viva a Independência!
No dia 04 de setembro de 2015, os alunos do 5o Ano comemoraram a Independência do 
Brasil de uma maneira bem animada: fizeram uma pequena peça teatral relembrando 
a importância desse momento e fizeram uma viagem no tempo...
(Ana Luiza Ribeiro; Ana Luiza Tupy; Anne Valente; Giovanna; João Marcos e Gabriel – 5o B)

Alunos do Colégio Santo Antônio fazem excursão a Ouro Preto – MG onde visitam 
vários pontos históricos.
(Gabriel Pacheco, Gabriel Rodrigues, Gabriella, Giovanna, Giulia – 5o C)
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CLIC

Hora cívica: uma verdadeira aula de cidadania com a coordenadora Lourdinha.
(João Victor, Kaiky, Laura, Leonardo, Luca, Yasmin – 5o C)

Making of da peça “A chegada da Família Real”
Durante as aulas de História com a Maria Clara aprendemos sobre a vinda da Família 
Real para o Brasil em 1808. E nas aulas de Português, com a Audrey, preparamos a 
encenação desse importante fato histórico.
(Laura Myiuki; Luana Machado Murad; Gustavo Costa Leite; Leonardo Melo Moreira; Caio Rocha 
Merched- 5° D)

Uma nova disciplina: Educação Financeira
Neste ano, o Colégio Santo Antônio iniciou uma nova disciplina para os alunos do 1o ao 
5o Ano do Ensino Fundamental: a Educação Financeira que ensina as crianças a lidar 
com o dinheiro e não se envolver em dívidas no futuro.
(Ana Beatriz; Diego Vieira; Isabela Salles; Teresa Lamaita; Henrique Malheiros; Sophia de Pádua – 5o D)

Alunos do 5o Ano participam do lançamento do livro Cordel da Terra e do Céu, de 
Simone de Pádua.
(Maria Tereza, Mariane, Luiza, Lukas, Phelipe – 5o C)

É hora de economizar! Construindo o cofrinho...
Nas aulas de Educação Financeira, confeccionamos um cofrinho para guardar  dinheiro 
e no final do ano comprar um bem de consumo que desejamos. Estamos aprendendo a 
importância de economizar nosso dinheiro para obter o que queremos a longo prazo, 
por meio do trabalho e da força de vontade.
(Fernanda Maíra Resende; Júlia Catizane Maia Santos; Thomaz Monteiro Batista Lima; Heitor Souza Silva 
Campos; Emanuel Alves Guimarães – 5o D)

Aluno do 5o Ano C do Colégio Santo Antônio segura ossos da perna de um boi durante 
aula de Ciências sobre sistema locomotor.
(Gregório, Hana, Ítalo, Joana, João Pedro – 5o C)



CSA MIRIM | Belo Horizonte, novembro de 2015 | ANO II | no 2 | Distribuição gratuita12

CLIC

Dança dos ossos
Alunos do 5o Ano aprendem a decorar os nomes dos 
ossos do corpo humano de uma maneira divertida e fácil: 
cantando e dançando o clipe da Hannah Montana (Miley 
Cyrus) foram aprendendo e fácil a prova ficou...
(Bruno França Giordano; Gabriel Mesquita Gontijo; Mariana Machado 
Alves Moreira; Mariana Huth Amaral; Victor Henrique  Antunes; João 
Victor Baleeiro – 5o D )

Aula prática: tendão do pé de galinha
Em uma incrível aula de Ciências, a professora Audrey 
Nogueira nos proporcionou a experiência de podermos 
manusear e observar os tendões através de um pé de 
galinha. Foi uma experiência inesquecível!
(Catarina Emmerich; Ana Flávia Silva Noronha;Glória Benfica Bauer; 
Marcelo Ferraz; Pedro Henrique S. Nogueira Lima; Maria Carolina 
Rodrigues – 5o D)

Alunos do Coleginho em manhã esportiva no Clube 
Recreativo Mineiro – junho de 2015

Alunos do Coleginho passam a manhã inteira no Clube 
Recreativo para o festival de jogos. Os alunos foram 
distribuídos em grupos organizados por cores. Queimada, 
rouba-bandeira, futebol, vôlei, conquista e muitas outras 
modalidades fizeram parte dessa manhã de sol e trabalho 
em equipe. E, no final, uma grande piscinada para fechar a 
manhã com chave de ouro.
(Ana Clara Cota; Gustavo Ronki; Rhebeca Ferreira; Ester Faria; Thiago 
Bernardes – 5o B)

Alunos do 5o Ano trabalham em sala de 
aula, desenvolvendo projeto jornalístico 
de Língua Portuguesa.
(Agnes, Ana Carolina, André Amaral, André Van, 
André Xavier, Ryan – 5o C)

Aula aberta com Dra. Karla sobre “cuidados com a 
saúde e respeito aos idosos na terceira idade”

No dia 28 de maio de 2015, a Dra. Karla Emília Rodrigues, 
mãe da aluna Maria Carolina Rodrigues de Paula (5o D) 
ortopediatra, oncologista e professora do curso de 
Medicina da UFMG promoveu uma aula bem dinâmica 
com os alunos: com pesos e óculos para atrapalhar a 
visão fez com que as crianças pudessem sentir um pouco 
do que é a vida de um adulto na terceira idade e quanto 
é importante ter paciência com nossos avós e outros 
idosos.  Praticar esportes na infância e juventude e 
cuidar da alimentação são os segredos para uma velhice 
mais tranquila e saudável.
(Clara Affonseca, Isabela Dias; Lívia Vilarino; Paulo Vasconcelos: 
Marco Antônio Abreu; Marcela de Meira – 5o D)

Aula aberta com Dr. Hudson sobre “ossos e articulações”
No dia 26 de junho de 2015, o Dr. Hudson Vieira, pai do 
aluno Gustavo Falco (aluno do 5o Ano B) veio ao colégio 
pela segunda vez para uma “aula aberta” sobre os ossos 
e articulações do corpo humano. Durante a palestra, bem 
interativa, o Hudson fez “pequenas cirurgias”em ossos 
falsos e contou com a ajuda dos alunos. Além disso, 
“engessou” alguns alunos para demonstrar algumas de 
suas atividades.
(Lucas Galo; Larissa Guerra; Arthur Willian; Ana Carolina von 
Krüger; Letícia de Paula e Aline Moreira – 5o B)



ABRINDO O JOGO
ENTREVISTADO: Frei Vicente da Silva Lopes 
– Diretor geral e pedagógico do Colégio Santo 
Antônio. 
ENTREVISTADORES: 
Rafael Paiva Freitas (5o A)
Larissa Guerra Vidigal Lopes (5o B)
Yasmin Souza Cruz Heiderich (5o C)
Emanuel Alves Teixeira Guimarães (5o D)

1. O senhor considera difícil administrar 
o CSA?
Administrar o CSA é sempre um desafio, porém 
temos um corpo docente e coordenadores que 
geram confiança para uma boa administração. 
O gosto dos alunos pelo colégio é uma 
motivação maior para o andamento dessa 
administração.

2. São Francisco de Assis influenciou o 
senhor na escolha dos seus caminhos?
Muito. São Francisco motivou minha vida. Eu 
O conheci através dos frades, que trabalhavam 
na minha cidade. Eles iam celebrar missas de 
bicicleta. Essa simplicidade me fascinou.

3. Muitas escolas se preocupam apenas 
em preparar os alunos para o Enem. Qual 
a opinião do senhor sobre isso?
O Enem é importante sim, mas, aqui, no 
Colégio Santo Antônio, nós nos preocupamos, 
sobretudo, com a formação pedagógica e 
humana dos alunos. O Enem é um desafio 
entre outros.

4. Educar para a paz e o bem é difícil para 
o senhor?
Mais do que difícil. É uma necessidade própria 
do carisma franciscano. São Francisco lutava 
pelo diálogo entre as diferentes religiões 
e povos e o ideal é continuar com isso na 
atualidade.

5. Cite uma experiência marcante em 
sua vida.
Fazer pós-graduação em Roma. Conhecer 
uma nova cultura e conviver com frades de 
diversos países. Outra experiência marcante é 
trabalhar aqui.

6. Defina-se em uma palavra.
Paciente.

ENTREVISTADO: : Simone de Pádua – 
Professora, coordenadora de Ciências do CSA 
e autora do livro “Cordel da Terra e do Céu”.

1. Defina-se em uma palavra.
Em uma palavra só? Então essa palavra é 
Simone, porque cada pessoa é única e guarda 
dentro de si muitos sentimentos, muitas 
vivências, muitos olhares...

2. Qual é a melhor parte do seu trabalho?
Como Professora e como Coordenadora, o 
conviver com as pessoas e o aprender sempre. 
Como escritora, o desafio de criar e, depois, 
de ver a “cria” pronta.

3. Seu coração bate mais forte pela poesia 
ou pela ciência?
Nossa! Que pergunta difícil! Ora uma ora 
outra, dependendo do dia, da hora, do 
momento... 

4. Em que você se inspirou para escrever 
o livro “Cordel da Terra e do Céu”? 
Quando fiz especialização em ensino de Física, 
há mais de 20 anos, dediquei grande parte dos 
meus estudos à compreensão do modo como 
as crianças constroem o conceito de Terra 
Esférica. Também estudei muito sobre o modo 
como esse conceito foi construído ao longo da 
história. Nessa época, eu fiz pesquisas com 
crianças e adultos e constatei que muitas 
pessoas tinham uma ideia equivocada do 
“redondo da Terra”. Algumas diziam que 
vivemos “dentro da bola” e outras entendiam 
a “bola” como “disco”, uma figura plana. 
Desde então, acreditei que saber sobre o modo 
como o mito e a ciência pensaram a Terra 
poderia ajudar as pessoas a compreenderem 
a sua esfericidade e imaginei escrever um 
livro que abordasse esse tema. Essa ideia ficou 
dormindo muito tempo, até que a poesia a 
acordou. Decidi escrever a história rimando, 
e fui escrevendo devagarinho, à medida que 
a inspiração me tocava. Foram muitas as idas 
e vindas, burilando o texto, até que eu o 
enviasse à Editora Lê e que ela me sugerisse a 
parceria com o Sombra, para que o livro fosse 
escrito realmente sob a forma de cordel.

ENTREVISTADO:  Juraci Rodrigues da Silva – 

Funcionário do CSA. 

ENTREVISTADORES: 
Lara Rocha Amaro (5o A)
Enzo Ribeiro Souza (5o B)
Agnes Teixeira Campos de Carvalho (5o C)
Maria Carolina Rodrigues de Paula (5o D)

1. O que o deixa mais feliz na sua 

profissão?

Ficar com os alunos, funcionários e professores.

2. Você já quis ser atleta? 

Não.

3. Quando você se aposentar e alguém lhe 

perguntar como foi trabalhar todos estes 

anos no CSA, o que você responderia?

Foi bom, muito bom.

4. O que você gostaria de fazer se não 

trabalhasse no CSA?

Ser veterinário.

5. O que o motiva a ir trabalhar todos os 

dias com tanta energia e alegria?

Imagina você chegando para trabalhar e 

encontrar todos tristes. Não dá para trabalhar...

6. Defina-se com uma palavra.

Tudo.

Entrevistas

ABRINDO O JOGO

5. Por que é importante que a criança 
desenvolva o pensamento científico?
É importante que as crianças desenvolvam o 
pensamento científico porque vivemos em uma 
sociedade que prestigia esse conhecimento e 
nele acredita de forma irrestrita. Além disso, 
vivemos cercados de uma infinidade de 
artefatos tecnológicos e somos bombardeados 
por informações que envolvem dados 
e problemas supostamente científicos e 
esperamos não só que esse mundo funcione, 
mas que a ciência encontre, por exemplo, a 
cura do câncer ou da AIDS. Mas grande parte 
da população não se pergunta como esse 
conhecimento é produzido, não compreende 
sua dimensão e importância e sua relação com 
as decisões que precisa tomar no cotidiano – 
Consumir ou não alimentos geneticamente 
modificados? Contribuir ou não para a coleta 
seletiva? Tomar ou não determinado tipo de 
medicamento?
Os conhecimentos científicos são um bem 
cultural e ampliam as possibilidades de 
interpretação da realidade, de compreensão 
dos impactos sociais e ambientais da tecnologia 
e de atuação consciente e responsável. Como 
sujeitos sociais, as crianças têm o direito de 
participar da cultura científica elaborada pelo 
conjunto da sociedade.

6. Cite uma experiência marcante em sua 
vida.
Nossa! Esta pergunta também é muito difícil! 
São tantas as experiências marcantes em 
minha vida! Algumas boas, algumas ruins... 
e com todas elas aprendi muito. Então vou 
contar uma coisinha boba, que me deixou 
ainda mais encantada com a beleza das 
cores: foi quando vi um arco-íris em forma 
de círculo, completamente fechado, no céu 
acima de um prédio no Sion. Parecia uma 
auréola a coroar o edifício. Depois, gastei um 
tempão pesquisando para compreender como 
seria possível existir um arco-íris assim....



LIVRE CRIAR
Produções

Livres
Cartuns, charges e tirinhas

LIVRE CRIAR

Charge criada pelo aluno Emanuel Alves – 5o D – divulgando a 
peça teatral de História: A chegada da família real no Brasil

Charge criada pelo aluno Enzo Ribeiro Souza – 5o B - prestigiando as 
aulas de Robótica iniciadas neste ano.

Charge criada pela aluna Lívia Vilarino – 5o D – eternizando a paixão pela 
quadra do Coleginho na hora do recreio.

Charge criada pela aluna Luíza Gonçalves – 5o C – visita a Ouro Preto 
- Igreja São Francisco

Charge criada pelo aluno Vinícius Augusto Menezes Martins – 5o A – bênção dos animais.

Gabriel Hemétrio, Lara, Luiz Henrique, Maria 
Eduarda, Maria Luiza Carvalho – 5o A

Nicole, Matheus Martins, Matheus Soares, 
Raphaela Oliveira, Raphaella Reis – 5o A

Ana Clara, Ana Luiza Cardoso, Ana Maria, Arthur 
Fragoso, Artur Xavier – 5o A

– Jornal do Buritis – agosto/2015 –   

Belo Horizonte, 2 de outubro de 2015.

Querido papai,
Até alguns dias atrás, sentia falta da sua presença 
nas horas de lazer. A mamãe era a minha única 
diversão, a única presença dentro da nossa casa, 
já que você só pensava no trabalho.
Quando ela começou a trabalhar, comecei a me 
adaptar com a pouca presença de vocês no meu 
dia a dia. Agora sei que posso dar valor a cada 
segundo que passo com vocês. A sua presença 
tem me alegrado muito. Estou me divertindo 
com você, com o tempo que resolveu dedicar 
a nós. Agora, você me dá mais atenção, me 
ajuda nos deveres de casa, faz a melhor comida 
do mundo (depois da mamãe), também brinca 
comigo e é a pessoa mais engraçada que eu 
conheço.
Minha vida, agora, está mais equilibrada com a 
sua presença no meu dia a dia, já que você está 
dividindo sua responsabilidade com a mamãe.

Do seu filho querido.

– Noite de apaixonados pela Lua –
– Jornal Estado de Minas –

– 28 de setembro de 2015 – 
 
“Um espetáculo em dose dupla arrancou 
suspiros de astrônomos e apaixonados. O 
eclipse lunar associado à superlua fez boa parte 
do Brasil olhar para o céu na noite de domingo, 
dia 27 de setembro”.

A superlua nem começou a brilhar
E já vem a Terra tomar seu lugar
Para o eclipse começar
E o Brasil inteiro encantar.
O grande fenômeno lunar 
Foi um misto de emoção
A Lua que estava a brilhar
No nosso coração.

– Mundo Pet: amor à pururuca –
– Jornal Estado de Minas –
–12 de setembro de 2015 – 

“Bichos inusitados caem cada vez mais na 
preferência de quem procura um animal de 
estimação.”

Conheci um garoto
Que era muito legal
Tornou-se meu namorado
Um romance excepcional.

Ficamos juntos por um ano
E presentes compartilhamos
Um perfume eu lhe dei
Uma porquinha eu ganhei.

Dela eu gostei
De Pururuca a batizei
Quando não lhe dou atenção,
Ela logo exige um abração.

Virou celebridade
Estou falando a verdade
No instagran, dois mil seguidores
Todos eles uns amores!

Foi também 
Parar num jornal
Numa tal matéria 
Muito especial.

Assim acaba a descrição 
Do meu bichinho de estimação.

OS PAPAIS DO BURITIS 
NOS TEMPOS MODERNOS

PAIXÃO LUNAR

AMOR À PURURUCA
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Como crianças de 9 a 12 anos podem ajudar o Brasil?
Já falei que a vida é cheia de ajustes, isso vale também para as decisões. Todo dia temos 

que tomar algumas decisões, algumas delas com grandes impactos para nossas vidas e os adultos 

tomam muitas decisões erradas, acredite. Assim, estudando bastante, você aprenderá bastante 

e poderá ajudar seus pais a tomar melhores decisões, inclusive aquelas relacionadas a dinheiro, 

ou como os adultos chamam - financeiras. Imagino que você tenha educação financeira na sua 

escola. Conheço algumas crianças que ajudam os pais a não desperdiçar dinheiro. Isto já é uma 

grande ajuda. É claro que depois você levará isso para sua própria vida, quando adulta. O país é 

tão melhor quanto melhores forem as decisões tomadas por cada um de seus habitantes.

E o governo e as empresas?
Tem muita coisa que pode ser feita, mas minha resposta curta é simplificar e baratear 

o custo de se produzir por aqui, e assim perder menos negócios e empregos para a China, por 

exemplo. 

Qual é o papel do economista para o país nesta situação?
O que um economista faz para a economia é como o que um médico faz para a saúde. 

Se você “tá” com um problema de saúde vai a um médico, ele faz uns exames e “te” receita um 

tratamento. Se a economia está doente, ou em crise, que é como chamamos, nós, economistas, 

também fazemos exames. Pegamos um montão de dados, usamos um bocado de matemática 

para analisar todos os números e fazemos um diagnóstico. O problema é uma infecção no ouvido 

ou o problema é um desequilíbrio nos gastos do governo – ele gasta mais do que ganha. No caso 

do médico, vai um antibiótico para curar a infecção e no do economista, vai uma revisão do 

orçamento do governo. 

Como o Banco Central atua diante da crise?
Você se lembra da história das decisões? Então, cada pessoa toma decisões que afetam 

diretamente sua vida, e o Banco Central toma decisões grandes, que afetam a vida de todos. 

Lembra-se dos fatores macroeconômicos? Pois é, o Banco Central toma decisões que mexem 

com esses fatores, que, por sua vez, mexem com a vida de todos. Um exemplo é quando o Banco 

Central aumenta a taxa de juros, mais pessoas se sentem incentivadas a fazer uma aplicação 

financeira, porque ela passa a render mais. Com isso, sobra menos dinheiro para consumir. Com 

menos gente consumindo, o dono do supermercado, por exemplo, não consegue aumentar tanto 

o preço dos produtos (às vezes até tem que reduzir – fazer uma promoção). Se todos ou grande 

parte dos donos de supermercados reduzem seus preços, isso faz cair a inflação, o que geralmente 

é bom para toda a população, pois, com a mesma quantidade de dinheiro se pode comprar muito 

mais coisas.

LIVRE CRIAR

Economia

CRISE. De quem é a culpa?
Economista afirma que o principal culpado da crise econômica é ninguém mais 

ninguém menos que o próprio brasilieiro.
Em todos os lugares, em jornais, rádios, televisão e até em conversa entre amigos o principal assunto é a crise econômica brasileira. Em entrevista com o economista Frederido Torres, do 

Banco Central do Brasil, esclarecemos todos os fatores dessa crise: os efeitos sobre a população, descobrimos como ela “apareceu” e o que fazer para que possamos conviver com ela.

Ana Clara – O que é a Economia de um país?
Frederico Torres – É o conjunto de tudo o que é produzido e consumido nele. Quando 

compramos um picolé ou um par de sapatos, quando vamos ao cinema, pagamos a escola, 
abastecemos o carro, construímos e vendemos apartamentos, estamos consumindo e produzindo 
bens.

A soma de tudo isso é a ECONOMIA.

O que são fatores macroeconômicos?
Em economia, macro é tudo que afeta muita gente, ou quase toda a população. 
A taxa de juros, que é o preço do dinheiro, a inflação, que é a medida do aumento de todos 

os preços, ou a cotação do dólar, que é o dinheiro que se usa nos Estados Unidos e que o mundo 
inteiro aceita, são fatores macroeconômicos, ou seja, qualquer variação neles tem efeito nas vidas 
de praticamente toda a população e, por consequência, em toda a economia. 

O que significa quando dizem que o Brasil está em uma crise econômica?
Significa que as coisas estão encarecendo e as pessoas têm que gastar menos, senão o 

dinheiro acaba, ou seja, menos coisas são compradas ou consumidas. Veja o Gráfico do PIB.

Por que o Brasil está em crise?
Porque os brasileiros gastaram demais e gastaram mal no passado. Pense na educação 

física da sua escola, quando você tem que fazer uma corrida longa. Se você sair correndo rápido 
demais no início, provavelmente não conseguirá chegar ao fim, não é mesmo?! Então, grande 
parte dos brasileiros, incluindo o governo, gastou demais ou correu rápido demais nos últimos 
anos e agora está tendo que pagar o preço disso. 

Como a situação pode afetar o brasileiro?
A inflação pesa no bolso de todos, praticamente todo dia. 
O desemprego, apesar de não afetar a todos, é crítico. Por exemplo, se menos pessoas 

comprarem passagem de avião, provavelmente alguns pilotos e aeromoças ficarão sem emprego, 
pois os passageiros sumirão e perder o emprego é muito difícil para uma pessoa e para a família 
dela. Já pensou em uma criança, filha de um piloto e uma aeromoça que perdem o emprego ao 
mesmo tempo?

Além dos juros básicos e dos juros para os consumidores estarem muito elevados, 
impactando o consumo e as dívidas. 

Veja o gráfico da Inflação e Juros.

Como a população pode conviver com ela?
Ajustando-se. Você verá que a vida é cheia de novas situações que requerem de nós 

ajustes. Quando você muda de escola, tem que se ajustar? Novos professores, novos colegas 
etc. Com a crise é a mesma coisa. Temos que evitar gastos desnecessários, nos esforçarmos 
um pouco mais para manter nossos empregos, planejarmos direitinho todas as contas. É que 
diminui o espaço para erro, sabe? É como se o seu papai estivesse bem bravo. Atenta, naquele 
momento, você passa a ter mais disciplina, pois sabe que qualquer deslize da sua parte vai dar um 

problemão, aquela bronca ou aquele castigo, não é isso?

Economista 

Frederico Torres, em 

entrevista na sede do 

Banco Central do Brasil 

em BH

Ana Clara Cota – 5o B



CSA MIRIM | Belo Horizonte, novembro de 2015 | ANO II | no 2 | Distribuição gratuita16

LIVRE CRIAR

Semana da Diversão

Competição em
Nome da amizade

Um problema humanitário:
o que fazer com os refugiados?

I Love jazz

Já imaginou depois de meses de atividades e provas, ter uma semana só para 
você, criança? No Colégio Santo Antônio existe.

A semana da criança é a semana da 
diversão. Tem touro mecânico, tobogã, 
futebol inflável, filme, piquenique e 
sorvete, tudo de bom.

 Na semana da criança todas 
as séries se divertem desde a 1a até a 
5a. Nós nos divertimos e estudamos, 
divertimos e estudamos e assim se repete 
sucessivamente.

Há também o dia da doação 
para podermos pensar no próximo. 
Imaginamos as outras crianças, como 
se fôssemos nós mesmas. Por exemplo, 
como nós não gostaríamos de ganhar um 
brinquedo usado, damos um novo.

– Corrida agitou o domingo em Santa 
Luzia, na grande BH –

– Jornal O tempo - 28/09/2015 –

“Prova foi marcada por lazer e por 
incentivo das crianças ao esporte”

O homem chamava-se Roberto. 
Tinha um amigo, Felipe, que partici-
pava de competições para ajudar nas 
despesas da família. Infelizmente, um 
grave acidente tirou o amigo das com-
petições, deixando-o sem dinheiro 
para as despesas e com dívidas.

Roberto, preocupado com a si-
tuação do amigo, resolveu ajudá-lo, 
participando do Circuito pela Paz – 
Corrida na Comunidade, em Santa Lu-
zia, na Grande BH – uma corrida que 
daria um bom prêmio ao vencedor. 

Mesmo não sendo qualificado, 
Roberto conseguiu obter um segundo 
lugar e um bom dinheiro que tratou de 
logo entregar para Felipe, para que ele 
pudesse pagar as dívidas até o seu res-
tabelecimento.

Jovens e cheios de vida, Mauro 
e Ana buscavam, naquela tarde, uma 
atividade qualquer para se distraírem 
quando avistaram uma apresentação 
de um festival de jazz que acontecia na 
Praça do Papa, em Belo Horizonte.

Logo se informaram do que estava 
acontecendo ali. Era a sétima edição do 
festival I LOVE JAZZ, um evento para 
pessoas de todas as idades.

Felizes, participaram de uma 
aula de lindy hop, um ritmo dos anos 
20. Gostaram do estilo da música e 
estenderam a noite dançando. 

Ao término da dança, os dois se 
sentaram para assistirem ao fenômeno 
da superlua que complementava a 
beleza do cenário. Aproveitando aquele 
momento único, os dois se aproximaram 
ainda mais e...

Os refugiados são todas as pessoas que se encontram fora de seu país de origem 
e que não podem regressar a esse país. Eles abandonam seu país devido ao medo 
de serem perseguidos por sua raça, religião, nacionalidades, grupo social e opinião 
política.

A guerra é a pior invenção humana. Além de matar milhões de pessoas, espalha 
a dor, o sofrimento e o medo, separa várias famílias.

Atualmente, os países onde ocorrem guerras são África e Síria de onde saem 
os refugiados.

O número de imigrantes ultrapassa recordes da segunda guerra mundial!
Há, agora, 16,7 milhões de refugiados em todo o mundo.
Os refugiados arriscam-se em rotas de fugas extremamente perigosas, 

em condições precárias e desumanas para atingir os países do sul da Europa, 
principalmente Espanha, França, Itália e Grécia. A partir desses países migram para 
o interior da Europa, em busca de segurança, emprego, ou seja, melhores condições 
de vida.

Rotas de fuga dos refugiados africanos e Sírios: a transição é feita em barcos 
pequenos, superlotados e sem nenhuma segurança.

 Nessa rota, no mar, vários morrem por ataques de tubarões, doenças, asfixia 
e falta de suprimentos.

A O.N.U. e a comunidade Internacional estão empregando muitos esforços 
para receber, acomodar, alimentar e proporcionar uma vida melhor aos refugiados. 
Mas a realidade está longe de mudar..

O Papa Francisco defende abrigar os refugiados em mosteiros e diz que os 
refugiados são responsabilidade de todos e que devemos trabalhar para socorrer 
quem pede ajuda.

Mas, não pense que religião 
não é prioridade, pois passamos 
semanas estudando para em um sábado 
prestigiarmos São Francisco. E depois, 
na segunda-feira, tivemos a bênção dos 
animais.

Porém, como tudo o que é bom 
dura pouco, essa semana acabou e nós, 
os alunos, tivemos um recesso de uma 
semana e logo voltamos às aulas de 
novo. Mas, como minha mãe sempre diz: 
“Se você quer ser quem escolhe e não o 
escolhido, é preciso estudar.”

Isabela Ribeiro – 5o B

Agnes, Ana Carolina, André Amaral, 
André Van, André Xavier, Ryan – 5o C

Maria Tereza, Mariane, Luiza,
Lukas, Phelipe – 5o C Caio Rocha Merched – 5oD

– Festival faz praça se transformar em 
pista –

– Jornal Super– setembro/2015 – 
“A praça, como diz o nome, é do Papa, 

mas...”
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ÁRIES (21/3 a 20/4): Hoje 
você está com tendência a 
ficar de bode. Pare de dar 
cabeçadas e tente concordar 
com os outros. Melhor não 
usar seu belo par de chifres 
para resolver situações 
delicadas. Não esquente a 

cabeça com pequenas coisas. Vá passar o fim de 
semana no campo, pois isso lhe trará tranquilidade. 
Hoje é um bom dia para usar peças de lã, pois as 
pessoas se mostrarão frias com você. Ande com 
muitos amigos, pois há “predadores” de olho em 
você. Para dormir bem, conte carneirinhos.

LEÃO (23/7 a 22/8): 
Leonino, evite consumir 
gorduras em excesso 
e pratique atividades 
físicas para não ficar 
obeso, fazendo sua saúde 
continuar perfeita. Seja 
sempre idealista e criativo 

para tirar um total na sua próxima redação, mas 
não fique mostrando sua nota para os outros para 
não parecer exibido. Evite minerar no Minecraft, 
pois como seu elemento é fogo, você pode cair na 
lava e se queimar. Fique exposto ao seu regente, o 
Sol, para ficar bronzeado e mais bonito do que já 
é, conquistando várias “gatas”. Não seja superficial 
para seu relacionamento com elas não acabar. Sua 
cor é laranja, seu número é 25 e sua frase é “Tão 
lindo e saudável”. 

SAGITÁRIO (23/11 a 21/12): 
Este é o seu mês de sorte. 
Coloque as flechas do cupido para 
funcionarem. O amor é lindo! E 
hoje ele está no ar, inclusive para 
você que poderá ser flechado pelo 
cupido. Não se assuste se isso 
acontecer. Você poderá intervir 

ainda na relação dos outros. 
Hoje é um ótimo dia para sair trotando por aí, mas tome 
cuidado para nenhuma flecha escapar e acertar a pessoa 
errada. E cuidado para não ver as horas cavalgarem 
enquanto pensa no seu amado. O tempo voa, o tempo 
passa e quando se tocar, o ônibus passou e o sorvete 
derreteu.
Fique de olho, pois uma ariana poderá mexer com o seu 
coração. Deixe o amor voar pelos ares. 
Não deixe a sua “metade animal” tomar conta de você 
porque assim ficará mais propícia a dar coices em alguém 
Seja mais humana. Leve uma ferradura para onde for 
para ter a sorte do seu lado. Não se esqueça do poder que 
você tem sobre os outros e da arma que tem em mãos. 
Cuide para não dar patadas e não pisar nas pessoas. Do 
contrário poderá sofrer as consequências.

Na escola, não perca a paciência com os colegas chatos e 
não quebre seu arco na cabeça deles. Acredite, você irá se 
arrepender, arco e flecha são objetos caros.

TOURO (21/4 a 20/5): 
Taurinas, hoje o dia será 
um verdadeiro rodeio 
para você.  Isso significa 
que terá que testar a 
sua paciência para não 
sair dando chifradas em 
quem não tem nada a ver 

com seu mau humor. Esqueça a cor vermelha 
de que tanto gosta, pois ela poderá irritá-la 
ainda mais, além de despertar o seu lado forte e 
agressivo. Aposte nas cores verde e branco. 
Mesmo sendo forte e ágil, não use a força para 
resolver seus problemas. Não corra atrás dos 
rapazes, pois poderá levar um olé. Lembre-se: 
ingerir carne de boi pode ser considerado um ato 
de canibalismo, evite-a. E mais, para conseguir o 
emprego da sua vida, você deverá domar o seu 
domador.
Aviso aos interessados! Dificilmente se consegue 
tirar uma taurina do sério, mas, se acontecer, ela 
não terá piedade.

VIRGEM (23/8 A 22/9): 
O Natal está chegando e 
você vai continuar com 
sua vida saudável se tiver 
foco! Dê preferência à 
cor roxa para ter energia. 
O seu WhatsApp não 
vai parar de apitar por 

causa dos maiores casos e você não vai querer 
largar o celular, mas como todo bom virginiano, 
é responsável e vai saber quando parar. A sua 
inteligência é extrema, mas não deixe seu 
coração de lado porque ele pode estar tentando 
avisar alguma coisa que você ainda não tenha 
se tocado. Sua frase é: “Inteligentes escutam 
a mente, estúpidos escutam o coração”. Seja 
estúpido!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 
21/1): Capricórnio, você 
tem pouca paciência. Tente 
aceitar o que as pessoas 
dizem e não seja muito 
mandão. Seu ponto forte é 
se envolver com as coisas 
que faz, mas tem que fazer 

com garra, para seu projeto, no final, não ficar 
porco, vamos dizer.
Sua saúde é meio estranha, quando está com 
muito ânimo pode, de uma hora para a outra se 
entregar a pensamentos negativos.
No amor já deve ter percebido que é um pouco 
“duro’’, mas quando se envolve muito com outra 
pessoa se torna tão sensível que nem percebe 
que seu país está sendo atacado.
No trabalho, seu chefe deve dar muita bronca, 
porque quando vai apresentar um projeto dá um 
“tic”  e não sai mais nada da sua boca.
Seu número da sorte é 17, aposte nele e terá 
sucesso em sua vida, mas, se não tomar cuidado, 
irá perder tudo em um piscar de olhos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6): 
Não se olhe no espelho 
no dia de hoje. Pode ser 
que você se veja como 
outra pessoa. O seu outro 
lado poderá não gostar 
disso. Tome cuidado para 
que outras pessoas não 

o confundam com sua alma gêmea. Use cores 
diferentes para ser mais fácil identificá-la. Não 
copie o estilo das pessoas, procure ter uma 
personalidade própria.Tente se adaptar bem às 
situações. Aceite que existem pessoas iguais a 
você, mas tenha sua própria personalidade. Não 
ache que qualquer pessoa poderá ser a sua cara-
metade. 
Não estranhe se, ao andar por aí, encontrar 
alguém que é a sua cara. Se quiser aparecer, esse 
não é o seu dia. As pessoas a seu lado poderão 
achá-la o espelho de alguém e isso não é bom.

LIBRA (23/9 a 22/10): 
O equilíbrio é sempre 
muito importante para 
você, libriana. Hoje o 
seu dia será bastante 
equilibrado, sem muitas 
pressões. Não deixe 
que o seu lado ruim 

pese mais que o lado bom, mantenha o equilíbrio 
entre o bem e o mal. Não deixe sua consciência 
pesada senão seu dia poderá se tornar muito 
confuso. Não se agite muito, pois poderá se sentir 
um pouco desregulado. Faça tudo na medida certa. 
É um ótimo dia para desabafar com as amigas e 
tirar o peso das costas. Aja com tranquilidade e 
pense sempre na consequência dos seus atos, 
pois isso poderá pesar e desequilibrá-lo no futuro. 
Evite situações que possam causar também o 
desequilíbrio emocional. Tente manter em sintonia 
seus sentimentos.
Os librianos possuem forte tendência para exagerar 
na comida. Evite comer muito, pois o resultado 
poderá pesar na balança.

AQUÁRIO (21/1 A 19/2): 
Ei, você, aquariano! O seu 
ponto forte é que você é 
divertido e original, e isso 
é bom! Aproveite as férias 
que estão chegando, pois 
você merece! Mas tome 
cuidado: algumas de suas 

ideias podem se tornar fanatismo e isso poderá 
atrapalhar sua vida social. E lembre-se de ser 
mais sensível e menos rebelde.
Sua cor é o roxo e o seu número de sorte é 9.

CÂNCER (21/6 a 22/7): 
Hoje a Terra se alinha com 
Júpiter e isso significa que seu 
lado imaginativo está a todo 
o vapor. Por isso cuidado, as 
professoras irão ficar no seu 
pé. Por você estar criativo 
é um ótimo momento para 

adiantar seus trabalhos, não deixe que seu lado 
calmo deixe os resumos de Português para a 
véspera. Tente não entrar em depressão apenas 
por um término de um namoro. Pare de olhar o 
Instagram da pessoa que você gosta e vá ajudar 
sua mãe a lavar a louça. Seu número da sorte é 
13 e use e abuse da cor laranja.

ESCORPIÃO (23/10 
A 22/11): O veneno 
corre pelo seu sangue. 
Sua personalidade forte 
e peçonhenta poderá 
acarretar problemas 
futuros. Hoje você está 
com uma tendência 

a ferir pessoas a seu redor e isso poderá lhe 
acarretar sérios problemas. Não se deixe levar 
pela raiva. Faça o possível para não envenenar 
ninguém. Seu veneno é poderoso e você tem 
que saber lidar com suas emoções. Esconda suas 
garras porque as pessoas podem temê-la. 
Hoje é um bom dia para sair do seu “esconderijo” 
e ir passear por aí. Não ande em círculos ao 
tomar decisões. Seja prática e decidida.
Mostre que você possui garras poderosas e não 
deixe o veneno subir à sua cabeça. Seja cordial e 
simpática com as pessoas. 

PEIXES (20/2 a 20/3): 
Sua bela imaginação vai 
ajudá-lo na redação e sua 
sensibilidade vai atrapalhá-lo 
ao lidar com a realidade.

Para boa saúde, beba bastante 
líquido 

Senão, ficará ferido.
Na amizade, 
tenha sinceridade.

Cuidado com o que você vai dizer
para a pessoa que você quer convencer.

29 é o seu número. 
Pode acreditar: 
é ele que vai ajudá-lo!

(Ana Clara, Maria Luiza Carvalho, Matheus 
Martins, Matheus Soares, Pedro H. Reis, Vitor 

Bizzoto, Vitória – 5o A)

(Matheus Torres Prates – 5o B)

(Agnes, Ana Carolina, André Van, Catarina, 
Enzo, Giulia, Joana, João Pedro Duarte, João 

Victor, Luiza, Sarah,Yasmin – 5o C)

(Thomaz Monteiro Batista Lima – 5o D)

(Marcelo Ferraz Souza – 5o D)

(Ana Flávia Silva Noronha – 5o D)

(Ana Clara Cota de Ávila Carvalho – 5o B)

(Ana Carolina, André Xavier, Catarina, 
Gabriel Pacheco, João Pedro Duarte, João Victor, 

Kaiky, Laura, Ryan – 5o C)

(Agnes, André Teixeira, Joana, João Pedro 
Duarte, João Victor, Phelipe – 5º C)

(Ana Clara, Bernardo, Jihad, Matheus 
Martins, Matheus Soares, Pedro H. Reis, Pedro 

Malheiros, Rafael, Vitória – 5o A)

(Ana Luiza Cardoso, Artur Xavier, Bernardo, 
Jihad, Maria Luiza Carvalho, Matheus Soares, 

Pedro Malheiros, Rafael, Raphaella Reis – 5o A)

(Isabela Ribeiro Monteiro de Castro – 5o B)

Horóscopo



(Artur Xavier  – 5o A)
(Maria Luíza – 5o A)

(Vitória  – 5o A)

(Vítor Batista – 5o A)

(Ana Clara – 5o A)

(Raphaela de Oliveira – 5o A)

(Raquel – 5o A)

(Jihad – 5o A)

(Nicole – 5o A)

(Elisa – 5o A)

(Luiz Henrique – 5o A)

(Sofia Diamantino – 5o A)

(Gabriel Hemétrio – 5o A)

(Maria Eduarda – 5o A)

(Vítor Bizzotto – 5o A)

(Talita  – 5o A)

(Ana Maria – 5o A)

(Vinícius Augusto – 5o A)

(Arthur Camara – 5o A)

(Pedro Henrique – 5o A)

(Ana Luiza Cardoso – 5o A)

(Matheus Martins – 5o A)

(Raphaella Coutinho – 5o A)

(Matheus Condessa – 5o A)

(Lara – 5o A)

(Eduardo – 5o A)

(Ana Luiza Vitória – 5o A)

(Rafael – 5o A)

(Pedro Malheiros  – 5o A)

CLASSIFICADOS POÉTICOS

CLASSIFICADOS POÉTICOS
MÃE – Sérgio Capparelli

EMPRESTA-SE
Mãe especial 
Pessoa boa, excepcional
Que faz broa 
Em dia de garoa.

TREM DE FERRO
Manuel Bandeira

ALUGA-SE
Trem de ferro
Que serve café com pão
E faz o seu berro
Penetrar o sertão.

LADAINHA
Cassiano Ricardo

VENDE-SE
Ilha de Vera Cruz
À noite uma lua charmosa
Ao dia pássaros e luz

Uma grande ilha verde
Onde a harmonia reluz
Só podia ser mesmo
A Terra de Santa Cruz.

Essa ilha com seu lindo céu de anil
Tão bela e tão querida
Hoje se chama Brasil.

A GENTE AINDA NÃO SABIA 
Mário Quintana

VENDE-SE
A história do mundo,
Pois a gente não sabia
Se a Terra era quadrada
E, se nesse dia, ela seria dominada.
Agora, nós sabemos 
Que o fim do mundo não existe...

O GIRASSOL 
Vinícius de Moraes

VENDE-SE
Um buquê de girassol
Com flores de várias cores
Que vai sempre seguindo o sol
Acompanhado de amores.

QUADRILHA
Elias José

VENDO
Um cravo cheio de prosa
Que brigou com uma rosa
Que é muito formosa.

O CADERNO
Toquinho

PROCURA-SE
Caderno de arte
Fiel e amigo
Para ser usado 
como encarte.

Se for encontrado
Mande bem embrulhado
Só tome cuidado
Para não chegar atrapalhado.

A LUA NO CINEMA
Paulo Leminski

PROCURA-SE
Um namorado 
Para uma estrelinha
que precisa de atenção
Cuja luz é tão fraquinha
Que chega a passar 
Por uma janelinha.

O ELEFANTE
Vinícius de Moraes

TROCA-SE
Um elefantinho 
Que tem medo de passarinho
Por um companheiro
Bem pequenininho.

CESTA DE COSTURA
Roseana Murray

TROCA-SE
Cesta de costura
Que é uma fofura
Toda cercada de seda
Só tome um cuidado
Não a perca não
Com a agulha na mão
Costuro por um tempão
E não me canso não.

O PINGUIM 
VENDE-SE
Pinguim elegante
Com um lenço no bolso
E um terno brilhante.

O RELÓGIO
Vinícius de Moraes 

VENDE-SE
Um relógio que nunca atrasa
Que não cai da parede da casa
E, com muita alegria, 
Faz seu tic-tac todo dia.
É muito ligeiro
E trabalha o dia inteiro.

MENINO MARINHEIRO
Elias José

VENDE-SE
Um barco azul, sem rumo
Que navega em noites frias e 
quentes
Cheio de luz é invejado
Por muita gente
E sempre viaja animado.

CANÇÃO DA GAROA
Mário Quintana

VENDE-SE
De cima de um telhado
Tocando seu flautim
Um anjo bem molhado
Fazendo pirulim – pirulim.

O relógio está batendo
A garoa está caindo
O retrato balançando
E o anjo continua cantando.

PLUTÃO
OLAVO BILAC

VENDO
Cão negro com olhos em brasa
Ótimo cão de guarda
É perfeito para qualquer casa
Deixa qualquer pessoa 
impressionada.

Seu nome é Plutão
É um cão inteligente
Bota medo em qualquer ladrão
Também é um cão experiente.
Se quiser mais informações
É fácil, é só achar
Aqueles coloridos folhetões
Que da janela eu vou jogar.

COLAR DE CAROLINA
Cecília Meireles

VENDE-SE
Colar de Carolina todo de coral
Colar formoso e gracioso
Colar claro como sal
Para achar esse colar
Corra rápido pela colina
Não perderá por esperar
Pois lá irá achar 
O colar de Carolina.

SEGREDO
Henriqueta Lisboa

VENDE-SE
Um sino fofoqueiro
Que para a cidade toda falou
O segredo que a andorinha lhe 
contou.

Se estiver interessado
Procure a torre mais bela
Lá estarei esperando
Dentro da capela.

VENDE-SE
Roseana Murray

VENDE-SE
Uma casa encantada
Rodeada de belas árvores
Com amor entrelaçada

Essa casa tem magia
Tem duendes e anões
Nela o amor reina absoluto.
Em todos os seus salões.

COMPETIÇÃO
Cassiano Ricardo

VENDE-SE
Algo impossível como o homem 
voar
Algo como o sol virar lua
Algo como a cobra andar
E o céu virar rua
Como o barco navegar na neve
Como o avião nadar no mar.

A CACHORRINHA
Vinícius de Moraes

ALUGO
Cachorrinha muito elegante
Com um pelo bem brilhante
Que gosta de cartomante
E não é nada irritante.

Mora em um castelo
Dela você irá gostar
É doce como caramelo
Com ela irá querer ficar.

O LEÃO 
Vinícius de Moraes

ADOTA-SE
Um grande e manso leão
Rei da selva e da criação
Que ruge como trovão.

O ÚLTIMO ANDAR
Cecília Meireles

VENDE-SE
Cobertura, onde os pássaros cantam 
ao luar
De onde se dá para ver
O eclipse lunar
O céu azulado você verá
O céu estrelado você terá
De lá se avista o mar
Com suas ondas para lá e para cá.

A FOCA  
Vinícius de Moraes

ADOTA-SE
Uma foca
Muito arrumada
Que gosta de dançar 
Para a garotada.

Trabalha tanto
A coitadinha
Para garantir 
A sua comidinha.

Não a aperte na barriga
Pois poderá 
procurar uma briga.

Sabe subir 
qualquer escada,
mas desce muito desengonçada.

Se quiser vê-la feliz
Coloque uma bola
Em seu nariz.

DORME RUAZINHA... É TUDO 
ESCURO!..

Mário Quintana
EMPRESTA-SE
Ruazinha arborizada
Por nós muito amada
Porém um pouquinho atrapalhada
Uma rua onde se dá risadas.
Ruazinha bem calma e cheia de 
leveza
Que enternece a minha alma
Com toda a sua pureza.

O PERU
Vinícius de Moraes

EMPRESTA-SE
Um Peru que pensa que é pavão
Se você quiser arriscar
Preste bem atenção
O carinho que for lhe dar
Tem que ser com uma canção
Glu! Glu! Glu!
Abram alas pro Peru!

BOLA DE MEIA, BOLA DE 
GUDE – Milton Nascimento

EMPRESTO
Um menino que me dá a mão
Quando dele preciso de proteção.
Um menino companheiro,
Porém muito bagunceiro.

O MEU AVÔ
Turma do Balão Mágico

EMPRESTO
Avô doce como caramelo
Que tem um castelo 
Que adora macarrão 
E é fofo como algodão
Que é muito engraçadinho
E gosta de dar carinho.

AQUARELA
Vinícius de Moraes

EMPRESTO
Aquarela com todas as cores
Colorida como as flores.

SÃO FRANCISCO 
Vinícius de Moraes

ALUGA-SE
São Francisco
Sempre dizendo bom dia, irmão
Com Deus aprendendo
A compartilhar o pão.
Sempre disposto aos pobres ajudar
Sem nunca se cansar
Até sua missão completar

Poesia para crianças
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(Bernardo Kamei – 5o A)

(Enzo Ribeiro Souza – 5o B)

(Ester Faria Gonçalves Morais – 5o B)

(Fernanda de Matos Ferreira Café – 5o B)

(Felipe Silva Lacerda – 5o B)

(Aline Moreira Santos – 5o B)

(Ana Carolina Andrade Azevedo von 
Krüger – 5o B)

(Ana Clara Cota – 5o B)

(Ana Luiza Ribeiro de Moura – 5o B)

(Ana Luiza Tupy Bernardino – 5o B)

(Anne Lopes Valente Souza – 5o B)

(Antônio Gouvêia Garcia – 5o B)

(Clara Bustamante de Matos Salles  – 5o B)

(Gabriel Martins Raimundo   – 5o B)

(Isadora Guimarães Muzzi – 5o B)

(Izabella Micelli P. Santiago – 5o B)

(João Marcos Dias Souza Oliveira – 5o B)

(Jorge Eduardo Santos Araújo – 5o B)

(Isabela Ribeiro Monteiro de Castro – 5o B)

(Giovanna Jerz Breux – 5o B)

(Gustavo Falco Vieira  – 5o B)

(Gustavo Ronki Domingues  – 5o B)

(Arthur Willian de Oliveira Guilherme 
– 5o B)

(Bruna Campos Portugal Ferreira – 5o B)

CLASSIFICADOS POÉTICOS

CAVALINHO BRANCO
Cecília Meireles

COMPRO
Um cavalo branco
Pode ser da roça
Vou criá-lo no campo.
Pode confiar,
O espaço é livre
Ele vai adorar!

MAR PORTUGUÊS
Fernando Pessoa

COMPRO uma alma com louvor 
para passar além da dor. 
Para pelo mar onde vale a pena se 
alma não for 
pequena  
E devolvo logo 
depois que 
completar a 
viagem pelo 
Bojador.

MÓBILE
Sérgio Capparelli

OFEREÇO um móbile
Com quatro palhacinhos 
De dia e de noite
Tocando um sininho.
Eu sou a Beatriz
E meu telefone é:
9872-2943

CANÇÃO DO EXÍLIO
Gonçalves Dias

ALUGO as palmeiras onde canta o 
sabiá 
Que aqui gorjeia melhor que lá
O sabiá vem junto, o aluguel é cem 
reais
E com cinquenta de extra
O sabiá canta mais
Favor tratar com Sofia
Tel.: (31)7482-9621

OFEREÇO, TROCO, DOU
Ventos frios vou lhe dar
Hálito gelado lhe ofereço

Que arrepia minha pele 
Tornando-a seca. Troco-a.

Frio mesmo sente minha alma
Um agasalho lhe dou
Ligue 9827-1643 Tratar com 
Henrique

PROCURO uma pedra
Uma pedra lisinha
Procuro pedra azul
Procuro pretinha

Uma pedra de mar
Uma pedra de rio
Veio do Canadá ou
Do jardim do vizinho

Uma pedra furada
Uma pedra rachada
Pedra quebrada 
Pedra furada

Procuro uma pedra
Uma pedra bonita
Uma pedra bonita
Uma pedra velhinha.

MOTE 
Camões

Que vistes, meus olhos?
Ou vistes a placa de venda?
Comprar meu amor, poderá
Pois estou vendendo....

Estou vendendo.
Vendendo minha casa.
Vendendo minha alegria,
Minha alma selada.

HINO NACIONAL
Carlos Drummond de Andrade

OFEREÇO!!!
Ofereço tour pelo o Brasil
Um país tão majestoso, escondido 
atrás da floresta
Como o incrível João Pessoa onde 
tudo vira festa...
É o museu de toda história que o 
mundo lhe permite
É o gigante Amazonas da terra sem 
limite
Dessa terra cheia de virtudes, a terra 
de sublimes amores.
Suprindo assim todas e possíveis 
dores
Procurar Marina:
(031)3472-9648

OFEREÇO vaga em Escola de Balé
Em um lugar, não tão longe daqui
Tem uma escola
Uma escola de balé.
Temos uma vaga, mas só para quem 
merece.
Dance e dance, corra e corra, não 
pare
Você vai conseguir
Não desista nunca
Compareça, mas não se esqueça.

VENDO dois passarinhos
Laranjas e brancos
Que acabaram de nascer.
Seu canto é esplendoroso
E sabem voar como ninguém.
Espertos, sabem diferenciar
Perigo e liberdade.
Gostam de ser livres

Quem se interessar ligar para Ana 
Luiza pelo número 5904-1023.

OFEREÇO um despertador
Com desenhos esplendorosos
Ele o acordará com sons amorosos
E o despertará com amor.

Comprando-o
Você abrirá um sorriso
Pois além de ganhar um aviso
Não atrasará mais para o seu 
compromisso!

Ligue para Ana Clara no telefone: 
9936-5498

HORTELÃO
TROCO meu hortelão
Meu tomate e manjericão
Por trigo, alface e pão.

BAILE NO SERENO
Ruth Rocha

EMPRESTO cantor de tristeza
Que canta alegria também
É de sua natureza
Ir cantando tudo que vem
Pois ele tem dentro de si
O canto que o cantar tem.

Ele vai cantarolando
Transmitindo o seu amor
E o seu mundo encantador!

MOTIVO
Cecilia Meireles

Eu VENDO sentimentos
Vendo gozos e tormentos
Atravessei noites e dias
Atrás desses sentimentos
Favor falar com Cláudio
Que mora na rua dos Ventos.
Cláudio: 95851-0212

OU ISTO OU AQUILO
Cecilia Meireles

VENDO o meu amor, mas fico sem 
ele
Fico com o meu amor,  mas não o 
vendo.
Alugo o meu carinho, mas fico sem ele 
Fico com o meu carinho, mas não o 
alugo.
Empresto a minha inteligência, mas 
fico sem ela 
Fico com a minha inteligência, mas 
não a empresto.
Caso se 
interesse, tratar 
com Gerisvalda 
-9876-6789

A CASA 
Vinícius de Morais

VENDO uma 
casa
Muito engraçada
É baratinha
Mas na tem 
nada.
Ligue para o 
número: 9956-7841
Mas ninguém vai atender
Porque na casa não tem ninguém.

A CASA 
Vinícius de Morais

Tenho tantos sentimentos. 
Que é frequente persuadir-me. 
Tenho tantos sentimentos que 
vendo e troco alguns. 
Troco os meus sentimentos por 
outros sentimentos como alegria, 
felicidade e 
amor.
 
Vendo 
alguns pela 
felicidade 
de algumas 
pessoas.

A CASA 
Vinícius de Morais

Vendo a cidade de Ouro Preto
A preço de ouro
Terra boa e hospitaleira
Cheia de ladeiras

Uma cidade poética
E também histórica
Se quiser comprá-la
Entre em contato com Jorge pelo 
telefone: 9856-7981

IRENE NO CÉU
Manuel Bandeira

COMPRO Irene Negra, Irene boa
Irene sempre de bom humor
Irene que às 8h de manhã
Entre na rua do Céu
Bairro São Pedro Bonachão
Para tomar comigo um 
café gostosão
Que cante o hino 
nacional
Enquanto troco de 
canal.

O BANHO DO MEU GATO 
Rosa Clement

EMPRESTO, meu gato que é fofo, 
mas
Não gosta de tomar banho
Ele prefere correr
E miar de modo esquisito.

Quando ouve falar em água
Fica arrepiado e pula no telhado
Quando aparece chuva fina
Ele sai numa disparada.

Vou marcar uma consulta
Com seu doutor Alfredo
Pois meu 
gato gosta 
mesmo
É de pular na 
piscina.

DIA DAS MÃES  
Carlos Drummond de Andrade

Uma mãe calorosa eu disponho a 
alugar
para os que não tenham uma 
possam se alegrar.
Por que Deus permite que elas vão-
se  embora eu não sei,
mas em nossos corações elas são 
eternas, eu te direi...
Ligue para 3472-9870. Não se 
acanhe.
Siga o que Daniel diz e só ganhe 
(tirando os R$90,00 que pagará).

POMBA NA MATA   
Cecília Meireles

Três meninos na mata viram uma 
cabana.
O primeiro falou baixinho:
“Tem um homem lá.”

O segundo falou alto:
“Tem alguém aí?”

O terceiro exclamou:
“Não sejam tolos, a casinha está à 
venda!”

Vende-se a casinha número 0.
Ligue para Geraldo de BH.
3875-4850 ou 9357-4751.

NEVOEIRO
Fernando Pessoa

VENDO ideias 
Ninguém sabe que coisa quer
Ninguém conhece a alma que tem
Nem o que é mal, nem o que é 
bem
Tudo é incerto e derradeiro
Tudo é disperso e derradeiro.

CANÇÃO DA RUAZINHA 
DESCONHECIDA 
Mário Quintana

ALUGO uma ruazinha
Uma ruazinha 
desconhecida 
Ruazinha em quem penso às vezes
Como quem pensa numa outra vida
Ruazinha tão baratinha
Alugo apenas por 10 reais
Mas tenho certeza que tu vais 
gostar demais.
Favor tratar com Bruna no telefone: 
99864-0907
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(José Henrique Pereira Soares – 5o B)

(Larissa Guerra Vidigal Lopes – 5o B)

(Lucas Gallo da Franca – 5o B)

(Letícia de Paula Reis Barreto – 5o B)

(Lethicia Gomes Bacelar Pires – 5o B)

(Matheus Torres Prates – 5o B)

(Vitor de Freitas Rios – 5o B)

(Rhebeca Ferreira Silva Carlos – 5o B)

(Thiago Bernardes Pereira  – 5o B)

(Hana – 5o C)

(Ryan – 5o C)(Thiago Penha P. Costa – 5o B)

(Ulisses Oliveira Vaz de Melo  – 5o B)

(André Albuquerque – 5o C)

(André Van – 5o C)

(Gabriel Pacheco – 5o C)

(Mariane – 5o C)

(Sarah – 5o C)

(Catarina – 5o C)

(João Pedro  – 5o C)

(Lukas – 5o C)

(Luca – 5o C)

(João Victor – 5o C)

(Giovanna – 5o C)

CLASSIFICADOS POÉTICOS

PELA LUZ DOS OLHOS TEUS
Vinícius de Morais

VENDO dois passarinhos
Bem bonitinhos,
Quem quiser me encontrar
Estou na Rua Beira-Mar,
Quem comprá-los terá sorte
Pois eles já estão quase dando 
filhote,
Não perca esta oportunidade
E não ligue para a sua idade.
Telefone: 5511-3234
Entrar em contato com João Carlos.

LEILÃO DE JARDIM
Cecília Meireles

Quem me compra uma flor,
cheia de cor?
Quem me compra uma terra
E vive nela?

Quem me compra uma água,
no jarro de vidro?
Quem me compra este vaso,
todo encantado?

Quem participa deste leilão,
levanta a mão!

UM SÁBIO ME DIZIA
Guilherme de Almeida

EMPRESTO a inteligência
De um sábio que dizia 
Da existência da Ciência

Empresto o que pela primeira vez,
Comecei a ver
Estou falando
Do encantamento de viver
Caso queira, contatar Carlos. 
Telefone: 12345-6789 e 98765-4321

COMPRO Felicidade
Que coisa boa de sentir
Não consigo resistir
Quero que seja infinita
Quero rir de montão
Como as nuvens de algodão
E dormir com esse encanto
Depois de rir tanto!

DESPEDIDA
Para você e para mim alugo
meu tempero Gergelim.
Ele fica no armário na 
solidão  
e quando sai fica bravo de montão.

Alugo para quem quiser
quem eu encontrar no caminho.
Pra colocar na panela
um ótimo temperinho.

Viajo sozinho, mas  com ele na mão.
Tudo o que 
eu menos 
quero é ficar 
na solidão.

MEMÓRIA
Carlos Drummond de Andrade

VENDO coisas tangíveis
De boa qualidade
Porém tornam-se insensíveis
Na palma da mão
Vendo também coisas findas
Que muito mais que lindas
Sempre ficarão.
Tratar com CDA na rua Coração ou 
ligue para 1234-5678.

A TARTARUGA
Maria Augusta de Medeiros

Minha Casa
Eu alugo minha casa e mobília
De uma herança de família
Só alugo para amigos
Por ser linda moradia

AURORA
Hermínio Carlos Nicolau

VENDO
É um mar é uma ilha,
É um mar que transborda algo 
emocionante,                                                                                                                                   
Onde está ilhando,
Um peito ofegante. 

Não é um mar que habita todos os 
rios,
É um mar onde pescadores,
Jogam suas redes,
Para buscar amor e carinho.
Entre em contato com Bianca.
(9425-3427).

O PATO
Vinícius de Morais

Só Quero Uma Casinha 
Compro uma casa 
Venda aqui não venda lá 
Pode vir, não tenha medo
É só negociar
Meu nome é Thiago 
Compro uma casinha
Tô sem moradia 
Me deem uma ajudinha!
Meu Número é: 3689-5587

TANTA TINTA
Cecíla Meireles

PROCURA-SE 
Ajuda
Para uma distraída e suja menininha
Que se sentou em uma ponte
E se sujou com as tintas do 
horizonte.

O horizonte era tão lindo
Que deixou a menininha 
Tonta de 
quase cair 
da ponte.

AS MENINAS
Cecíla Meireles

PROCURA-SE
Uma menina chamada Arabela 
Que fugiu pela janela.

Uma menina muito sábia
Que abre a cortina 
Para ver a luz do dia

Uma menina chamada Maria
Que adora dizer “bom dia!”

SÃO PÁSSAROS
Mário Quintana

Vendo um livro de poesias (R$45,00)
Um livro que fará você voar na 
imaginação 
Quando viaja assim não tem pouso 
nem porto
Viaja também no coração
Um livro é muito bom
Melhor até que um bombom.
Falar com Fred (Thiago)
Telefone: 9896-0049

VENDO liberdade,
Alegria e coragem
Junto a uma jangada.
Tratar no número  0000-0000.

A ENXADINHA
Faria Neto

PROCURO
Uma enxadinha 
Muito capaz
Que trabalha bem
Num vai-e-vem.

Que vai descansar
Para sempre recomeçar 
Tirando o orvalho
Dos matinho docinho.

Que trabalha nas hortas
Roçando plantinhas mortas
Que coleta cenoura e batata baroa 
E é respeitada como pessoa.

O ECO 
Cecília Meireles

PROCURO
Eco que se esconde
Ando a lhe perguntar
Mas direito ele não responde
Pois só se ouve o seu ecoar.

Não posso dizer se é amigo
Inimigo também não
Mas sei que sempre estará junto 
comigo
Trazendo-me 
diversão.

UMA PALMADA BEM DADA 
Cecília Meireles

PROCURO
Menina meio diferente
Que não é como todo mundo
Pois é bastante inteligente.

Que é muito danada
E tem medo de tudo
Até mesmo de seu 
próprio vulto.

Que gosta de quase 
nada
E é bem mal-
humorada.

O GATO  
Vinícius de Moraes, Toquinho, 

Paulo Soledade
VENDE-SE
Gato
Leve e silencioso
Seguro e cauteloso.

Que pula do chão ao muro
Que pula do muro ao chão
Que vive sempre 
Mudando de opinião.

O PATO 
Vinícius de Moraes, Toquinho, 

Paulo Soledade
PROCURO
Um pato, pato aqui, pato acolá
Para a minha alma alegrar
Para os ares da minha casa levantar
E tirar a tristeza de lá.

A FONTE E A FLOR
Vicente de Carvalho

PROCURA-SE
Uma linda flor
Com o mais perfumado olor
Com cinco pétalas a lhe compor
Tendo o azul como cor.

Quando um forte vento soprou
De sua árvore a soltou
E um grande rio, com sua correnteza 
a levou
E ela, pobrezinha, no mar 
desembocou.

Procura-se uma aflita flor
Que no mar está a se decompor
Que guarda com ardor
As lembranças da vida a lhe compor

BOIZINHO VELHO
Henriqueta Lisboa

VENDE-SE
Um boizinho 
Que olha os carros 
subirem o morro
Numa curva do 
caminho 

Achei esse boizinho
Sentado nas quatro patas
A ele dê muito carinho
Não o deixe perdido das matas.

O CIRCO
Henriqueta Lisboa

VENDE-SE
Circo feliz
Com um equilibrista
Com um malabarista
E um trapezista
No meio da pista.

A CHÁCARA DO CHICO 
BOLACHA

Cecília Meireles
VENDE-SE
Chácara
Onde o que se procura
Não se acha.

O MOSQUITO ESCREVE
Cecília Meireles

VENDE-SE
Mosquito 
Que sabe voar até o teto
E também escrever o alfabeto.

Promove a diversão 
E, na criançada,
Produz muita emoção.

Quando começa a se cansar,
Depois de muito escrever
Ele vai se alimentar
Para voltar a se mover.

Vende-se mosquito
Que faz nenhum zumbido
E não te deixa irritado
Porque faz nenhum chiado.

SONHOS DE MENINA
Cecília Meireles

VENDE-SE
Um sonho
Um sonho de amor
Um sonho de menina
Um sonho de terror.

Tem sonho de carneirinho
Tem sonho de tristeza
Tem sonho de ladrão que dá 
carinho
E, ainda, sonho de ser alguém na 
realeza.

Vende-se o sonho se de ter uma 
boneca
O sonho de se ter um jardim com flor
Um sonho de ter peteca
O sonho de um mundo triste e 
incolor.

Sonho de morar sozinha 
Sonho de ter 
os pais sempre 
pertinho
Sonho de 
encontrar uma 
menininha
Perdida no além 
do caminho.
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(André Lazarini – 5o C)

(Ana Carolina  – 5o C)

(Laura – 5o C)

(Enzo – 5o C)

(Gregório – 5o C)

(Gabriella – 5o C)

(Gabriel Rodrigues  – 5o B)

(Gabriel Esteves – 5o C)

(Maria Tereza  – 5o C)

(Giulia – 5o C)

(Joana – 5o C)

(Beatriz – 5o C)

(Bruna – 5o C)

(Phelipe – 5o C)

(Ana Beatriz Nunes Faria – 5o D)

(Ana Flávia Silva Noronha – 5o D)

(Bruno França
Giordano  – 5o D)

(Diego Polanski Vieira  – 5o D)

(Caio Rocha Merched – 5o D)

(Clara Affonseca de Carvalho – 5o D)

(Emanuel Alves Teixeira Guimarães 
Santana – 5o D)

(Fernanda Maíra Campos Resende – 5o D)

(Gabriel Mesquita Gontijo – 5o D)

CLASSIFICADOS POÉTICOS

A CANÇÃO DOS 
TAMANQUINHOS
Cecília Meireles

VENDEM-SE
Tamanquinhos 
Que fazem troc... troc... troc...
Pelos caminhos.

Pelas portas dos vizinhos
Vagando sempre rapidinhos
Lá se vão cantando os tamanquinhos
Troc... troc... troc... troc...

O VESTIDO DE LAURA
Carlos Drummond de Andrade

VENDE-SE
Um vestido
Com três babadinhos
Todos bordados
Com muito carinho.

Neles há também estrelas
E muitos cometas
Há algumas borboletas 
Que vieram de algum planeta.

LEILÃO DE JARDIM 
Cecília Meireles

VENDO
Um jardim com flores
Com borboletas de muitas cores.
Nele há muitos insetos
Que adoram fazer festa.

E é assim que esse jardim se completa.
Já ia me esquecendo 
De contar os lindos ninhos 
Que nele fizeram os passarinhos.

Vivo escutando
As cigarras em canção
E vendo os grilinhos
Cantando em confusão.

A FOCA  
Vinícius de Moraes, Toquinho

VENDO
Uma foca
Bem pequenininha
Que odeia pipoca 
Mas adora sardinha.

Que sabe dançar
Com muita habilidade
Para no circo se apresentar
Com extrema agilidade.

O RELÓGIO  
Vinícius de Moraes e 

Paulo Soledade
COMPRA-SE
Relógio que passa de hora em hora
Que anuncia quando vai embora
Que nunca deixa na mão
Quem precisa sempre ir a uma 
reunião

Com extrema agilidade.

A BONECA
VENDE-SE
Uma boneca
Muito valiosa
Que substitui bola e peteca
Com ela seja carinhosa.

Ela é de muito valor
Não machuque a coitadinha
Não a puxe... que horror!
Pois a boneca
Poderá ficar tristinha.

O PIÃO
Roseana Murray

EMPRESTA-SE
Um pião
Que gira na palma da minha mão
Salta e alcança o terraço
E estilhaça-se no espaço.

A PULGA
Vinícius de Moraes

Um, dois
TIRA-SE
Soneca
Três, quatro
De uma pulga sapeca
Cinco, seis
Que sobe na cabeça 
Sete, oito
E aterrissa na caneca.

OU ISTO OU AQUILO 
Cecília Meireles

TROCA-SE
O sol pela chuva
O dia pela noite
O fogo pela água
O rei pela corte.
Um sorriso perdido
Por um coração ferido.

VALSA PARA UMA 
MENININHA  

Vinícius de Moraes e Toquinho
PEDE-SE
Em oração
A uma menininha do coração
Que não cresça mais não
E que não fique assustada 
Com o bicho-
papão.

A CASA   
Vinícius de Moraes, Sérgio 

Endrigo, Sérgio Bardotti
ALUGO
Uma casa sem teto
E sem nada
Com paredes coloridas
Para bendizer a vida
Alugo uma casa
Que não tem chão
Nem teto, nem nada
Na qual ninguém entra não.

CORUJINHA
Vinícius de Moraes, Toquinho

APRESENTA-SE
Uma corujinha
A coruja do saber
Oh, minha dama queridinha
Quanta curiosidade cabe em você?

Aqui vai minha corujinha
De mansinho na escuridão
Toda encolhida, bem quietinha
Aparecer na televisão.

INFÂNCIA
Carlos Drummond de Andrade

RECORDA-SE
Uma infância
Quando papai cavalgava
Mamãe cozinhava e costurava
E meu irmãozinho dormia.
Um café que cheirava à tardinha
E que traz, 
hoje, o sabor 
da minha 
infância. 

A LÍNGUA DO NHEM
Cecília Meireles

DOA-SE
Uma velhinha meio aborrecidinha
Que vive muito sozinha
Que tem um gato malhado 
Que dorme em cima do telhado
Que ganhou cabra, galinha e pato
E de tanto falarem a língua dela 
Acabaram na panela. 

OU ISTO OU AQUILO
Cecília Meireles

TROCO OU FICO
Troco um dia de estudo 
Por um dia tranquilo!

Troco um dia ensolarado
Por um dia chuvoso!

Não sei se quero isto
Ou aquilo...

PROCURO um doador amoroso
Que troque um coração que está
Sofrendo por um que 
Não me faça desistir do que eu 
quero
E que me faça feliz.
Venha rápido para a Rua do Amor, 
número 2.

PROCURO seu amor, 
pois estou solteiro  
e preciso que me ame o bastante 
para sorrir comigo.
Rua Jacatuebá n° 0000-0001 
número do prédio 0,1 ap. 0,0007.

PROCURO uma vida 
Com alegria e harmonia
Com força no amor
Sem prudências egoístas
Que venha com pessoas de amor e 
esmero
Uma casa
muito boa
E uma
ótima vida

O MENOR BANCO DO 
MUNDO

Ângela Leite de Souza
VENDO um barquinho
Muito pequenininho
Não cabe nenhum menino 
Mas ajuda a não me cortar.

Na hora de costurar
É um dedal que vai lhe interessar
Venha procurar
Na rua Mar.

É só comprar
E ele irá lhe ajudar!

LEILÃO DE JARDIM
Cecília Meireles

Vendo inspiração,
Para enfeitar o coração
Criar com emoção 
E escrever uma 
canção
Inspiração para 
pintar
Uma casa e um 
jardim
Se quiser, ligue pra 
mim.

OBRIGADO
Carlos Drummond de andrade

OFEREÇO um terno obrigado
Àqueles que me deram sua 
mão 
É por eles que agora agradeço
Seu amor, seu ato, seu perdão
Procurar na Rua da Felicidade
Onde mora o meu coração
No número do Infinito
Encontrará sua recompensa
Por um gesto tão bonito.

Troco um sentimento ruim,
Por um pensamento sem fim.
Procuro perdoar, 
Para depois julgar.
Comprar alimento,
Em vez de só cantar.
Saber navegar,
Para depois aportar.
Primeiro viver,
Depois morrer.

Não vendo, 
Não troco,
Não dou
Minha mãe
Porque para mim ela não tem 
preço!

 Luiza – 5o C)

Leonardo – 5o C)

(Yasmin – 5o C)

(Agnes – 5o C)

(Kaiky – 5o C)

A ARCA DE NOÉ
Toquinho

VENDO
Uma arca 
A pedido do céu
Que foi construída de madeira 
Como de ouro se faz uma anel.

Um casal de cada animal
Debaixo do calor ardente
Segue afinal
Procurando sua gente.

Entre os pulos da bicharada 
querendo sair
Os maiores correm na frente
Mal sabendo Noé 
da bagunça que iria vir.

O MENINO AZUL
Cecília Meireles

COMPRA-SE
Um burrinho que gosta de passear
E que saiba conversar.
Que seja inteligente 
E que goste de um bom banho 
quente.
Quem achar esse burrinho
Entregue na rua dos 
prédios verdes
No número que 
escolher
A um menino que 
não sabe ler.

A BAILARINA
Oseana Murray

EMPRESTA-SE
Menina
Que quer ser bailarina
Sabe ficar na ponta do pé
E sabe dançar balé.

Gosta de pôr véu
De olhar para o céu
E, no final do dia,
Parar de dançar com alegria.

Dorme sorrindo
Porque vive se divertindo
Adora brincar como qualquer 
criança
Mas, quando brinca, esquece a 
dança.

TEMPESTADE
Henriqueta Lisboa

EMPRESTA-SE
Chuva que começa lá na serra
Que vem acompanhada 
De um vento bem valente
Que inunda o planeta Terra.

A AVÓ DO MENINO 
Cecília Meireles

EMPRESTA-SE
Avó que vive só
Que faz coisas gostosas como pão-
de-ló
Que joga comigo em uma noite só
Várias partidas de dominó.
Bem de manhãzinha
Lá vem ela com o galo
Có – co – ri – có
Trazendo amor e 
um cafezinho
E, bem de 
mansinho, digo
Te amo, vovó.
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(Glória Benfica Bauer de Oliveira – 5o D)

(Catarina Emmerich Santana  – 5o D)

(Gustavo Costa Leite  – 5o D)

(Heitor de Souza Silva Campos – 5o D)

(Henrique Malheiros Oliveira – 5o D)

(Isabela Bustamante de Matos Salles – 5o D) (Isabela di Bernardi Dias  – 5o D)

(João Victor Baleeiro Campos Pires – 5o D)

(Júlia Catizane Homan Maia Santos – 5o D)

(Marcela de Meira
Lopes de Macedo – 5o D)

(Mariana Huth Amaral  – 5o D) (Mariana Huth Amaral  – 5o D)

(Marcelo Ferraz Souza  – 5o D)

(Marco Antônio de Nitto Abreu  – 5o D)

(Maria Carolina Rodrigues de Paula – 5o D)(Laura Myiuki Sueto Moreira  – 5o D)

(Lívia Vilarino de Paula  – 5o D) (Luana Machado Murad  – 5o D)

(Leonardo Melo Moreira   – 5o D)

(Matheus Martins Frattezi  – 5o D)

(Paulo Dumont de Vasconcelos   – 5o D)

(Pedro Henrique
Scarpellini Nogueira Lima  – 5o D)

(Teresa Lamaita Lopes  – 5o D)

(Thomaz Monteiro Batista  – 5o D)

(Victor Henrique Antunes Reis  – 5o D)

(Sophia de Pádua Rodrigues Lima  – 5o D)

CLASSIFICADOS POÉTICOS

COMPRO uma aranha
Que saiba tecer
A mais trabalhadeira
Que não haja melhor
OBS:ela vai tecer em 
mágicos teares
Sonhos e esperanças de uma vida 
cheia de amores
ENDEREÇO: Bairro da Teia Infinita, 
Rua da Costureira Mágica, número 1
TEL.100-000

ALUGO FELICIDADE
Os interessados deverão encontrar 
uma criança e conseguirá ver 
alegria, 
sorrisos 
e muita 
FELICIDADE.

TROCO um livro
Que é uma beleza
Por uma caixa mágica
Só de surpresa.

VENDO um livro 
Que parece um mundo
E nele a gente 
Descobre tudo.

TROCO um livro
Com asas grandes
Que o leve para um amor
Que carregue a gente.

VENDO um livro 
Que é um parque de diversões
Tratar com Heitor
Na rua da Diversão.

NO MEIO DO CAMINHO
Carlos Drummond de Andrade

Compro uma pedra no meio do 
caminho,
Vendo um caminho no meio da pedra, 
Compro uma pedra
Vendo um caminho no meio da pedra,
Nunca me esquecerei dessa venda....
Na vida de minhas pedras tão fatigadas,
Nunca me esquecerei que vendo 
um caminho no meio da pedra.
Compro 
uma pedra 
no meio do 
caminho.

LEILÃO DE JARDIM
Cecília Meireles

LEILOO um jardim com flores
Por um ato cheio de amores
Será que você é capaz
De conseguir a paz?

Procure na Rua dos Passarinhos
Número 2, bairro dos Carinhos

A BAILARINA
Cecília Meireles

Vendo minha bonequinha
Que só sabe sonhar…
Pular...
Cantar...

Com seu jeito mimoso
e dengoso
Ela vai cantando
Músicas de seu gosto

Essa bonequinha
Que agora é uma menininha
Só quer ser bailarina.

Chico Xavier
VENDEM-SE sorrisos, amor e a 
tristeza, pois talvez o amanhã não 
apareça!

Forma de pagamento: com amor e 
agradecimento. 

Contato: (31) 97838-9552
Rua dos Sentimentos nº 07 - Bairro: 
Felicidade.

PROCURO um riacho cristalino 
Margeado por uma linda vegetação
Que deságua num ribeirão
Para acabar com esse calorão!

Se o encontrar favor entrar em 
contato pelo telefone 04002301 ou 
na rua do Cristal número 0.

A BONECA
Olavo Bilac

VENDO uma boneca
Em que uma briga feia
Arranquei toda com a mão.
Por isso, agora, não tem barriga, 
intestino 
E muito menos pulmão.
Mas tem um bonito olhar
Que esconde todo e qualquer defeito.
Quem a comprar 
ficará bem satisfeito!
Procure a rua do 
Coração Partido, 
número vinte e 
nove e meio.

AS BORBOLETAS
Vinicius de Morais

VENDO borboletas de todas as cores
Para quem tem um belo jardim de 
flores

Caso se interesse, tratar com Marcela
No telefone 2410-2004
Ou no 
endereço Rua 
das Cores,n° 4
Bairro Cidade 
Jardim.

A CASA 
Vinicius de Morais

VENDO uma casa muito engraçada
Que não tem chão e não tem nada.
Se quiser comprá-la
É só você ligar para mim: 000-00 
sim.
No endereço Rua dos Bobos, 
Com certeza quero, número zero.

LAGOA 
Carlos Drummond de Andrade

Eu EMPRESTO o mar
E o ofereço também
Não sei se ele é bonito
Mas ele não me importa.
 
Eu vi a lagoa
A lagoa, sim
A lagoa, a procuro
E a compro também.

Eu troco a lagoa
Por chuvas de cores
Eu empresto o mar
Mas a lagoa eu compro...

VENDO animais,
Selvagens ou normais
Assim como o jacaré
Que sempre pega no meu pé!

Ou o como o macaco,
Que está sempre de sapato.
Também o leão
Que tem medo de trovão.

VENDO uma noite suave
E compro um doce amanhecer 
Se estiver interessado

Me encontre na Rua dos Bobos
Número zero.
Meu telefone é 00010.

TROCO raios de sol
por corações cheios de amor 
para que eu possa dá-los a quem 
sinta dor
Procure na 
rua Doador 
Amoroso 
Número três 
corações.

O VESTIDO DE LAURA
Cecília Meireles

VENDO
Um vestido de flores e borboletas 
de muitas cores. Estrelas feitas com 
renda, quase uma lenda.
Tratar com Laura através do telefone 
9877-4040
Ou na Rua Cores, número 001.
Cuidado! As flores somem e as 
borboletas e estrelas depressa vão 
embora, então, não demore!

SAPIÊNCIA
João Gimenez

EMPRESTO minha sapiência
Ofereço meu saber, ciência
Procuro além de tudo, amor, fé
Consciência
Tratar comigo
Na rua da Inteligência.

CANÇÃO DO EXÍLIO
Gonçalves Dias

Procuro uma terra
Que tenha palmeiras 
Onde canta o sabiá
Onde tenha aves que gorjeiam 
E no céu tenha estrelas
Que nos bosques tenha vida
E na vida mais amores
Se sua terra tem primores
Ligue para 8574-7437

VENDO uma janela
Mas não uma janela comum
Uma janela que foi aberta
Por um poema
Que tem a brisa das palavras
E o ventinho dos versos
Que te dão novas ideias...

PROCURO fios de seda 
Que nos unam devagar
E não nos deixem separar
De quem queremos ficar perto.
Tratar com 
Matheus.
Discar: 3133-9142

Olhos do céu   
COMPRO um espaço branco
cheio de luz
em um ponto negro negrinho.

TROCO um espaço negro,escuro 
por um branco ,claro que vive em 
completa harmonia.

NÃO 
TROCO 
nenhum 
outro ponto,
só o ponto 
negro no 
espaço 
branco.

MOTIVO
Cecília Meireles

OFEREÇO um motivo para cantar
Que deixa a vida completa 
Como a vida de um poeta.

Procure na Rua Motivo. 
O telefone de contato não se 
encontra porque sou mudo.

SONETO DA FIDELIDADE
Vinicius de Morais

EMPRESTO meu amor
Cheio de encantamento 
Vendo minha dor
Por um belo pensamento

Troco meu pranto
Por um lindo canto
Troco minha solidão
Por um coração
Repleto de emoção.

RAP  ATÉ QUANDO
Gabriel, O Pensador

TROCO um velho sem emprego 
por um voluntário que queira ajudar.

COMPRO um menino de rua 
para transformá-lo em um belo 
estudante.

PROCURO um cara honesto para 
governar o meu país.
E ofereço um ex-bandido que
faz crianças dormirem em segurança.

TROCO um mendigo humilde 
que pode lhe  ajudar 
por um homem que muda o mundo
na mudança da mente.

SONETO DA FIDELIDADE
Vinicius de Morais

ALUGO uma pessoa que não se 
preocupa com as coisas materiais e 
sim, com a vida. Ajuda as pessoas 
e mesmo quando é impossível 
transforma em possível.

Procurar no telefone: 33456978; 
rua: Possibilidade número:1000.

SE ESSA RUA FOSSE MINHA
ALUGO um bosque que se chama 
Solidão 
Localizado em uma rua de 
pedrinhas brilhantes.
Dentro desse bosque tem um anjo
Que rouba corações.
Para maiores informações ligue 
para 0000-0001



NOSSOS JORNALISTAS MIRINS
Professores responsáveis: Jane e Cristine (Turmas A e C) / Audrey e Maria Clara (Turmas B e D) 
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