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PREOCUPADOS COM O MEIO AMBIENTE E UM FUTURO MELHOR PARA AS GERAÇÕES FUTURAS,
ALUNOS APONTAM O PROBLEMA DA FALTA D’ÁGUA COMO ALGO QUE MERECE UM OLHAR CONSCIENTE.

Chapeuzinho é sequestrada!!!. PÁG. 8 Crianças perdidas retornam ao lar. 
PÁG. 8

Vício tecnológico atinge até as 
crianças. PÁG. 10

Descubram como os alunos do CSA co-
memoraram o Dia das Crianças! PÁG. 9

Rapunzel: Casal delata crimes 
cometidos por idosa. PÁG. 9

Cinderela: O casamento do
século. PÁG. 5

Notícias
LITERATURA — Histórias se transformam em notícias.

Eventos e fatos relacionados ao CSA 
são fotografados.
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ALUNOS SE PREOCUPAM COM 
PROBLEMAS AMBIENTAIS 

 
 

Preocupados com o meio ambiente e um futuro melhor para as gerações futuras, 
alunos apontam o problema da falta d’água como algo que merece um olhar 
consciente.  

Caderno NOTÍCIA 

. 

Alunos se preocupam com
problemas ambientais

Aluna fala da 
importância do 
CSA em sua 
formação.
PÁG. 3

VERSÃO ONLINE: www.colegiosantoantonio.com.br



OPINIÃO

Cartas à Direção

Editorial

Paz e Bem!

OPINIÃO

Boa tarde, Direção. 

Vimos agradecer pelas celebrações que irão 
acontecer no fim do ano letivo de 2015. São elas: 

formatura no Proerd (Programa Nacional de Resistência às 
Drogas), que nos informou sobre as drogas e como ficar longe 

delas, a festa da Primeira Comunhão da Catequese, a festa de 
formatura do Ensino Fundamental I e a segunda edição do Jornal do 5o 

Ano. Também agradecemos pela vinda do 5o Ano do turno da tarde para 
o Colejão.

Apesar de muitos pontos positivos em nosso Colégio, gostaríamos de 
pedir a melhoria dos ventiladores das salas de aula, que não estão ventilando 
adequadamente, e a disponibilização dos escaninhos para o 5o Ano, devido ao 
peso das mochilas, que prejudica a coluna dos alunos. 

Muito obrigado (a) por terem dado espaço aos nossos pedidos, críticas e 
opiniões.    

Atenciosamente,

Alunos(as) do 5o Ano F do CSA

Diego Ramos Pinzolas
 Lucas Kelles Melo Lage

Maria Clara Neder Monteiro Malloy Diniz
Nina Tameirão Ferreira Alvim 

Victor Augusto Torres 
Machado 

À Diretoria do CSA

A vinda ao Colejão alegrou muito os alunos 
do 5º Ano. As salas são mais arejadas, mais novas 

e temos um espaço exclusivo, favorecendo o nosso 
desempenho e a transição para o 6o Ano. Além disso, 

a biblioteca é maior e mais diversificada em questões 
literárias.

Infelizmente, nem tudo está como queremos: há 
pichações nas mesas e cadeiras na sala de aula e nas portas 
dos banheiros, com citações inapropriadas. Coisa de gente 
sem educação! Faltam mais bolinhas de tênis de mesa, pois 
os cortes fortes dos meninos quebram as bolinhas. É possível 
nos ajudar comprando mais bolinhas e deixando com os 
disciplinários para nos divertirmos mais no intervalo?

Obrigado pela atenção.

5o Ano E do turno da tarde

Catarina Lanna / Fernanda Yung
Henrique Luppi / Manoel Gontijo

Prezados Diretores,

É com imensa satisfação que elogiamos os deliciosos 
salgados oferecidos pelas cantinas do Colégio. Recebemos em sala o 

lanche quentinho quando solicitamos o pedido na Cantina da Pêdra.
Porém, para quem se esquece de fazer o pedido antes de a aula iniciar, a 

desordem é enorme devido ao grande número de alunos querendo comprar lanche e 
às poucas cantinas que são disponíveis nos pátios! 

Às vezes, alguns alunos não conseguem comprar lanche por causa da desorganização, 
falta de filas e cantinas na hora do intervalo.

Pedimos a vocês, diretores, que, se possível, terminem a cantina inacabada no pátio 
do 5º Ano para que tenhamos menos tumulto na hora do intervalo. É possível?

Desde já agradecemos.

5o Ano E do turno da tarde 
João Pedro Wadge/ Luiz Felipe Fonseca/ 

Mateus Retes/ Thiago Cardoso

Língua 
Estrangeira 
Moderna

Separação das turmas de 
Inglês 

Os alunos do 5º Ano G do Colégio 
Santo Antônio agradecem à Direção, pela 

separação das turmas de língua estrangeira 
moderna - Inglês, que dará  mais  oportunidade 
aos  alunos de  aperfeiçoarem a pronúncia  e  
conseguirem mais  atenção. 

Os alunos estão muito felizes, porque a 
aula ficou mais agradável, sem conversas 
paralelas, proporcionando maior foco e 
melhor aproveitamento. 

 Ana Laura 
André Lucas

Beatriz 
Daniel Baeta 

Maria Clara - 5o G

Espaço No 
Colejão

  
           

Os alunos do 5o ano do Colégio 
Santo Antônio agradecem à Direção 

pelo excelente espaço que receberam para 
estudar no Colejão. As salas são ótimas e o 
espaço de lazer também é muito bom... 

 Agradecem também por transferirem a 
professora Tânia para o 5o Ano.

 Aproveitam ainda para pedir mais mesas de 
“totó” para o intervalo, pois, assim, poderão 
aproveitar e relaxar mais no tempo livre.

Fernando Cançado
Gabriela Alves

Isabela Azevedo
Anna

 Pedro - 5o H

Escrever um jornal é uma tarefa nada 
fácil, porém, extremamente prazerosa 
para alunos e professores quando o 
envolvimento se torna fator preponde-
rante. 

Os textos jornalísticos são um excelente 
meio de fazer com que o aluno estabeleça 
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, 
notícias, crônicas, anúncios, editoriais,  
entrevistas, charges...), os jornais 

propiciam um trabalho de desenvolvimento 
da competência 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 gêneros 
jornalísticos faz com que os alunos se 
apropriem de informações do mundo atual, 
tornando-se sabedores e personagens capa-
zes de refletir, criticar e até mesmo agir como 
verdadeiros cidadãos, fazendo da leitura uma 
prática social.

O trabalho com a escrita de textos 
jornalísticos deve partir da leitura dos diversos 
gêneros, da compreensão das características 

que os norteiam, da capacidade de 
questionar os fatos, da análise 
e aprofundamento dessa 
leitura e, finalmente, 
da habilidade de saber 
escrever um bom texto. 

Portanto, a ferramenta 
jornal possibilita ao professor o 
desenvolvimento de um trabalho 
que envolve muita leitura, muitos 
questionamentos, muita reflexão, muita 
escrita, muitas idas e vindas, enfim, torna 
possível a realização de um trabalho 
bastante envolvente e gratificante.

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)



OPINIÃO

As Barbas do 
Imperador 

No livro “As Barbas do Imperador”, a 
autora Lilia Moritz Schwarcz apresenta, em 
forma de quadrinhos, um pouco  sobre a 
época de D. Pedro II. 

Alguns quadrinhos da história foram 
inspirados em pinturas. 

O livro mostra a trajetória de D. Pedro II 
no Brasil, a vida na corte, as residências do rei, 
como eram as festas do império...

É um livro educativo e ótimo para as 
crianças na faixa etária de 10 anos.

Antônio/ Pedro/ Bruna/  
Julia/ Ana Clara — 5o G
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Resenhas:

Um Menino  
Chamado Raddysson                            

 
Esse foi um dos melhores livros que já li. O livro “Um 

Menino Chamado Raddyson” é um pouco triste, mas conta 
bonitas histórias de superação, que são exemplos de vida.

 
O livro conta a história de Raddyson, um menino que 

nasceu na favela e que superou todas as dificuldades de 
sua vida através do futebol. Conta também a história de 
Rosykeller, uma menina de rua que superou as dificuldades 
de sua vida nos estudos e na leitura.

Eu recomendo o livro e espero que gostem da leitura.
 

Luis Felipe Pimenta / Bernardo Brant
Rodrigo Lago / João Vitor Bracks — 5o E

Malala - a menina 
que queria ir à escola 

O livro “Malala, a Menina Que Queria Ir Para 
a Escola, retrata a história de uma menina que 
lutava pelo direito de frequentar aulas. Isso porque 
sua terra (vale do Swat) foi tomada pelo grupo 
extremista chamado Talibã, que proibiu as danças, 
expulsou as mulheres das ruas e determinou que 
apenas homens podiam estudar.

Quando Malala voltava da escola no ônibus 
escolar, a vida dela mudou.

Escrito por Adriana Carranca, o livro promete 
uma leitura interessante e curiosa, proporcionando 
diversão, suspense e um gostinho de quero mais!

Mariana Vieira/ Beatriz e Fernando — 5o G

Um Menino Chamado 
Raddysson e Mais os 
Meninos de Portinari 

O livro “Um Menino Chamado Raddysson e Mais os 
Meninos de Portinari” foi escrito por Ziraldo e ilustrado 
com imagens do quadro Jogos Infantis, de Portinari.

Ziraldo conta a história de um menino, Raddysson, 
que cedo já estava nas ruas e participava de um grupo de 
meninos e meninas que viviam dia e noite aprontando pelo 
bairro. 

Raddysson cresceu e teve uma grande história de 
superação.

O livro relata a realidade de famílias humildes.

Adriana/Ana Laura/André Lucas
Caio/Daniel Baeta/Paulo 5o G

Entrei no CSA no ano de 2011, no primeiro ano, e hoje estou estudando no 
quinto ano do Ensino Fundamental. Durante esses quase cinco anos que eu estudo 
aqui, descobri que o Colégio Santo Antonio não é só um lugar para se estudar e 
aprender, mas também para se fazer amizades, conhecer pessoas novas e perceber 
os verdadeiros valores da vida. Por ser uma escola franciscana, nela se aprende que 
todas as pessoas são iguais, não importando classe social, raça ou cor, o que nos torna 
seres humanos melhores e capazes de ver a vida de um modo diferente...

 Por motivos de saúde, estou afastada do Colégio, e nesse tempo percebi como é 
bom estudar no CSA, mesmo com tantos deveres e provas!

Acho que para sempre vou me lembrar da escola, das amizades que fiz, das 
professoras, dos Freis, da Gracinha, das aulas e dos funcionários. 

O CSA é um Colégio que para sempre ficará marcado na minha vida!

Maria Clara Gomes – 5o H

Depoimento

A Importância do CSA na 
Minha Vida
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Conto de Inverno                                
 
 
O livro “Conto de Inverno” conta uma história muito interessante 

e comovente, pois um rei, levado por seu ciúme doentio, comete  uma 
grande injustiça com sua esposa, filha e melhor amigo.

Quando se dá conta do seu erro, já era tarde demais e muitos 
desencontros e sofrimento tinham ocorrido.  O livro é de fácil leitura, 
com textos claros e objetivos.

Gostei muito do livro e recomendo a todas as crianças na faixa etária 
de 10 anos a conhecer essa história.

Bernardo Brant / Luis Felipe Pimenta /  
Rodrigo Lago / João Vitor Bracks — 5o E

Conto de Inverno 
O livro “Conto de Inverno”, de Shakespeare, 

é um livro dramático, que relata a vida de um 
rei ciumento. Interessante e empolgante, o  
livro mostra  o que acontece com muitos casais 
hoje em dia, que se separam por desconfiança 
e  ciúme um do outro. 

Na história, o rei prende a rainha, 
separando-a de seus filhos. O livro é muito 
dramático.

Mateus / Sofia / Gabriela /  
Enzo / Ana Luiza — 5o H
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VIROU NOTÍCIA!

A classe média está sendo muito afetada 
com taxas abusivas e impostos, no Brasil.

Por ser uma classe a que muitas pessoas 
pertencem, é o alvo dos abusos. Os aumentos 
dos impostos e taxas fazem com que os 
brasileiros se revoltem, responsabilizando o 
governo.

Para o governo, o Brasil é “areia demais 
para o seu caminhão”, pois os governantes 

Classe Média Está Novamente 
Atolada na Lama

não conseguem sair da crise e o dinheiro 
arrecadado dos impostos é gasto com outras 
despesas, fazendo com que cobrem mais 
impostos.

Com a atitude do governo, a classe média 
acaba “atolada na lama” e perde, cada vez 
mais, o seu padrão econômico.

Mariana Vieira, Júlia, Gustavo Sales, 
Daniel Ferreira, João Pedro e Caio — 5o G

Com o aumento dos impostos e o alto custo de vida, o Brasil está sofrendo 
uma forte crise econômica.

Essa crise não deixa ninguém escapar, e até Deus diz que não é brasileiro e 
nem gostaria de ser.

A população brasileira está sofrendo muito e está tão desesperada que já pediu 
um milagre a Deus, mas, infelizmente, isso nem ele pode fazer.

O Brasil precisa mais do que um milagre. Precisa de um governo que saiba 
administrar de forma consciente o dinheiro da população, investindo-o em 
melhorias, como novos hospitais, escolas mais modernas, melhores condições de 
moradia e segurança. 

Precisamos educar as crianças de hoje para que, no futuro, elas se tornem 
adultos melhores e possam mudar o Brasil.

V Semana Mauro Villela
 

Hoje em dia, a corrupção está descarada 
no Brasil. Enquanto a população fica sem 
receber educação, sem tratamento de 
saúde, sem moradia e sem esperança 
no futuro, alguns políticos 
corruptos aproveitam para usar 
o dinheiro em gastos próprios, 
“colocando tudo no bolso”. 

Muitos brasileiros já não 
aguentam mais a alta dos 
impostos e a falta de melhorias. 
É através dos impostos que 
os corruptos “roubam” todo o  
dinheiro.

Onde Está o Dinheiro? 

Ana Luisa/ Gabriela G./ Mateus/ Enzo/ Sofia – 5o H

Pouco tempo atrás foi realizado um novo 
estudo pela UFMG (Universidade Federal de 
Minas Gerais), que revelou que o consumo 
excessivo de açúcar pode causar problemas 
na memória. Cientistas afirmam que isso 
ocorre devido aos altos níveis de açúcar 
no sangue, causando um problema na área 
responsável pela memória.

O problema já afetou metade dos brasi-
leiros, e muitos estudantes que consomem 
várias porções de açúcar por dia têm difi-
culdades na escola.

Açúcar causa Perda de Memória

Ana Beatriz, Bianca, Marcela, Bruna, Paulo, Antonio — 5o G

Nem Deus Quer Ser Brasileiro

Daniel / Heitor / Isabela Daride / Leonardo/ Lívia — 5o H

Nos dias 11 a 14 de agosto ocorreu a V 
Semana Mauro Villela, com várias atividades. 
Entre elas, contação de histórias e feira de 
livros.

A feira de livros atendeu a todas as séries 
nos dias 13 e 14 de agosto no Pátio Branco, 
contando com a participação de 106 editoras.

A contação de histórias teve participação 
do 1o Ano no dia 13/08, no auditório do 
Coleginho às 10 horas e 13 horas e, para o 

2o Ano, dia 14/08 às 10 horas e às 13 horas, 
com Alessandra Nogueira. Para o 3o Ano a 
contação ocorreu dia 12/08 às 10 horas e às 
13 horas, com a contadora Lucrécia.

O evento trouxe para os alunos muita 
aprendizagem e diversão.

Carolina, Yumi, Pedro, Gabriel Silva e 
Gabriel Alvarenga — 5o G

VIROU NOTÍCIA!



CSA MIRIM | Belo Horizonte, novembro de 2015 | ANO II | no 2 | Distribuição gratuita 5

Tudo começou com uma pequena banda 
com cinco integrantes chamada Maroon 
5. Eles não tinham a mínima noção de que 
fariam sucesso algum dia. Mas um olheiro 
descobriu o incrível talento de Adam Levine 
e seus companheiros.

Assim, gravaram muitos CDs e estão 
vendendo muitas cópias. Fazem muito 
sucesso.

Fizeram muitas turnês ao redor do mundo, 
levando a seus fãs suas músicas, pessoalmente. 
Agora, estão trazendo ao Brasil uma de suas 
primeiras turnês com o álbum “V”, em Belo 
Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 

Uma Banda de  Sucesso Fernanda/Raquel/Nicole Marotzke/Victor/Alexandre – 5o H

Alegre, Fortaleza e Salvador. Os ingressos do 
primeiro lote já se esgotaram.

É o inicio de uma jornada ao grande 
sucesso, com suspiros das fãs, autógrafos 
distribuídos e cartinhas recebidas. As músicas  
de mais sucesso que a banda tocará são 
“Maps”, “Animals” e “Sugar”.

Donos de hits como “This Love”, “She Will 
Be Loved” e “Moves Like Jagger”, a banda já 
vendeu 30 milhões de álbuns e 48 milhões de 
singles no mundo.

Isso mostra o quanto Maroon 5 já 
conquistou os fãs.

Era uma vez, um mundo com muitas 
guerras. Uma delas é a que vamos contar 
agora. Preste bem atenção, pois a aventura irá 
começar.

Há muito tempo, na Síria, ocorreu uma 
guerra, e homens, mulheres e crianças 
começaram a migrar para outros países, para 
conseguirem viver em paz e harmonia com 
todos.

Os reinos ajudaram a acolher os imi-
grantes, mas a quantidade de gente estava 
ficando muito grande, e os reinos, incapazes 
de acolher a todos.

A população, de coração aberto, ajudou 
de várias formas a abrigar os imigrantes: 
muitas famílias abriram suas vilas para ajudar 
e auxiliar a todos. Cerca de 11 mil pessoas 
se ofereceram. Na Alemanha, um casal criou 
uma campanha para voluntários de mais 
vinte reinos participarem da campanha de 
acolhimento.

Com isso, todos ficaram esperançosos de 
que haverá paz.

Ana Laura /André Lucas /Beatriz /Daniel 
Baeta /Maria Clara – 5º G

Esperança de Paz

Pelas belas ruas de Belo Horizonte e Nova 
Lima, desde agosto já se percebe a primavera, 
que teve início 22 de setembro.

Lindos ipês e cerejeiras, entre outras 
árvores já floridas nas ruas de nossas cidades, 
já mostram alegria com suas cores vibrantes, 
numa explosão de cores.

Os ipês, símbolos do Brasil, enfeitam as 
ruas com cores variadas: branco, rosa, amarelo 
e outras. E as cerejeiras, símbolo do Japão, 
trazem a doçura e a pureza primaveril.

Infelizmente, todo esse encanto dura  
pouco tempo, e os ipês só voltarão a embe-
lezar a cidade em 2016.

Fernando B./ Tiago/Ana Clara R./ Nicole S./ Sarah de C./ Amanda — 5º H

Alto Preço da Gasolina
Atualmente, o preço da gasolina está muito 

alto no Brasil. A população está reconhecen-
do isso como um roubo. O preço aumentou 
muito nos últimos tempos e vai continuar 
aumentando.

Cada litro está custando por volta de 
R$3,30. 

Isso está acontecendo, em grande parte, 
pela inflação. Estão colocando pouca gasolina 
e cobrando muito por ela.

Apesar de o Brasil ser o terceiro maior 
produtor de gasolina, no país está se cobrando 
muito por este combustível.

Yumi, Carolina, Gabriel Alvarenga, Gabriel, Pedro e Miguel – 5o G

A Primavera

VIROU NOTÍCIA!

Pentel Lança 
Nova Caneta 
Mágica !!! Em novembro de 2015, 

na Inglaterra, o príncipe Luke 
decidiu organizar um baile 
para todas as mulheres do 
reino, pois ele queria encontrar 
uma pretendente.

O baile foi o maior sucesso! 
Luke se encantou com uma das 
convidadas e com ela passou 
toda a noite! Com o fim da festa, 
investigaram quem poderia ser a 
moça que conquistou o coração do 
príncipe e descobriram que era uma 
simples plebeia, que era maltratada por 
sua madrasta e suas duas meias-irmãs.

Hoje casada com o príncipe, a jovem 
Cinderela descreve o acontecimento: “Quan-
do fui embora do baile, à meia-noite, acabei 
deixando meu sapatinho na escada e Luke me 
encontrou por meio dele”.

Atualmente, as irmãs de Cinderela se 
encontram na cadeia, por terem usado trabalho 
escravo, e sua madrasta está no hospício, por  
ter dito coisas absurdas sobre o caso (o juiz 
acredita que sejam mentiras). Quando ela for 
liberada, irá direto para a prisão. A sentença 
do pai de Cinderela ainda não foi decidida pela 
justiça.

Diego Ramos Pinzolas / Lucas Kelles Melo 
Lage / Maria Clara Neder Monteiro Malloy 

Diniz / Nina Tameirão Ferreira Alvim / 
Victor Augusto Torres Machado — 5o F 

A nova caneta Vicuña, produzida pela 
Pentel, será lançada dia 15 de novembro 
de 2015. A caneta tem o formato de uma 
caneta normal, porém possui 8 utilidades 
diferentes para uma caneta.

Ela será lançada especialmente para 
estudantes. Essa nova caneta tem tinta 
renovável como grafite e também contém 
uma borracha. Ela foi criada em um 
laboratório de São Paulo, custa R$69,99 e 
se encontra nas melhores papelarias e no 
site www.pentel.com.br. 

A caneta é ecologicamente correta, sua 
especialidade é corrigir erros ortográficos. 
Ela também é à prova d’água, sendo uma 
invenção brasileira dos cientistas Luisa CM, 
Helena MS, Marina SA, Tales CA e Moacyr 
AC. A caneta é muito boa e facilita a vida 
dos estudantes. Os cientistas se sentem 
orgulhosos de sua nova criação.

Moacyr / Marina de Sá / Luisa de Castro 
/ Tales Correa / Helena Santos — 5o F

O casamento 
do SÉCULO
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O jornal Estado de Minas está vendendo 
pelúcias e chaveiros de Emojis para coleção 
a preços baixos. Caso alguém se interesse, 
pode comprar pelo site www.clubefofostore.
em.com.br.

Os bichinhos são fofos, cheirosos e 
antialérgicos, mas a promoção é por tempo 
limitado.

Muitas pessoas que têm essas pelúcias 
ficam mais alegres.

Além das pelúcias fofinhas, é possível se 
divertir com os aplicativos nos celulares e nos 
tablets.

FOFOSTORE

A CVC tem uma oferta nova e exclusiva. Após 
muito tempo se preparando, a empresa, além de 
vender passagens de avião, agora aluga carros para 
viagens.

Com um plano semanal, pagando por 5 dias, o 
cliente usa por 7 dias um carro econômico, com ar- 
-condicionado e outros benefícios.

Alugar um SUV é fácil e barato: 10x de 8 reais. 
A CVC quer mostrar que está sempre junto do seu 
cliente.

Caio, Mariana Vieira, Gustavo Sales, Daniel 
Ferreira, João Pedro – 5o G

CVC agora aluga carros para viagem

A promoção começou no dia 14 de 
agosto de 2015 e as vendas estão sujeitas à 
disponibilidade no estoque.

Tem uma pelúcia edição especial que vale 
pena.

Os chaveiros são os mesmos das pelúcias 
e não são vendidos separadamente.

Enzo/Mateus 
Ana Luiza/ Sofia 
Gabriela Gontijo

5o Ano H

Hoje, o Brasil está sofrendo com uma 
grande falta de água. A situação tem afetado 
principalmente as camadas mais pobres da 
população.

O Brasil é um dos países que mais tem 
água doce no mundo, mas o brasileiro vem 
desmatando cada vez mais, poluindo mais 
rios, gastando mais água sem ter consciência 
e prejudicando o meio ambiente.

A população está desesperada com a falta 
de água e até está atrás de água nas missas, 

Falta d’água afeta População
na hora em que o bispo joga água benta. Essa 
situação aconteceu no dia 15 de janeiro de 
2015, na paróquia do Morro do Papagaio. 
Houve uma confusão pelo fato de todos 
quererem uma gota de água.

Campanhas estão sendo feitas para 
que a população se torne mais ecológica e, 
no futuro, não falte água para a próxima  
geração.

Fernando B./ Tiago/Ana Clara R.
Nicole S./ Sarah de C.

Amanda – 5o H

Boa notícia para os dentistas: a empresa 
Chupa Chups anunciou o lançamento de 
um pirulito sem açúcar. Esse produto tem a 
finalidade de diminuir as cáries dentárias e o 
consumo exagerado de açúcar.

O excesso do açúcar pode causar 
obesidade e, consequentemente, diabetes. 
Daí a ideia da empresa Chupa Chups de 
lançar esse pirulito sem açúcar.

Pirulito sem açúcar

A empresa fez um teste colocando um 
pirulito perto de um formigueiro. Em vez 
de as formigas atacarem os pirulitos, elas 
deram a volta, contornando-o e entraram no 
formigueiro. Isto aconteceu porque formiga 
gosta de doce e o pirulito não continha 
açúcar.

Luís Felipe Pimenta / João Victor Bracks/ 
Bernardo Brant / Rodrigo Lago — 5o E

Em 2016 irá acontecer o maior evento 
esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos, 
no período de 5 a 21 de agosto de 2016, no 
Brasil. Será a primeira vez que a América do 
Sul sediará esse evento. Serão disputadas 28 
modalidades esportivas e cerca de 12.500 
atletas são esperados.

A abertura ocorrerá no Rio de Janeiro e 
está sendo muito esperada por todos. Para 
esse grande evento, o Brasil e principalmente 
o Rio de Janeiro está se preparando para 
receber atletas e turistas de várias culturas  e 
línguas diferentes.

No mesmo ano de 2016 também 
acontecerão as Paraolimpíadas, disputadas 
por atletas com alguma deficiência. 

Otávio Hernandez / Sofia Falabela
Gabriel Dias / Lívia Pinelli
Antônio Lorenzo — 5o F

Rio 2016
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A Pomba 
Mensageira

Isabela Frazão Gonçalves — 5o F

Era uma vez um jovem fazendeiro indiano 
que, há alguns meses, conheceu uma bela 
jovem paquistanesa quando foi vender seu 
trigo no Paquistão. No momento em que um 
olhou para o outro, eles sabiam que havia 
algo em comum entre os dois.

Após 3 meses, eles continuavam a se 
encontrar, e o amor entre os dois aumentava, 
mas bem no dia em que o indiano iria pedir 
a mão de sua bela paquistanesa, a guerra 
entre os dois países começou novamente e 
os portões que ligavam um país ao outro se 
fecharam.

A tristeza entre os dois aumentava, até 
que em um dia o fazendeiro comprou uma 
linda pombinha branca de aniversário para 
sua bela paquistanesa e nela colocou uma 
carta de amor para sua amada, que dizia:

“ Cara Amélia, essa pombinha é o seu 
presente de aniversário. Com ela nós dois 
poderemos nos comunicar e assim não 
sentirei tanta falta de suas doces e delicadas 
palavras, que enchem o meu coração de 
alegria.

Com amor, Jesper.”
Depois de várias mensagens de amor, 

a pombinha sempre voltava para a Índia. 
Um dia, ela foi capturada por soldados, que 
acharam com ela um número de telefone 
paquistanês, que pertencia a Amélia. 
Quando os soldados descobriram quem o 
número de telefone pertencia, armaram 
uma cilada para Amélia e a mataram.  Com 
a notícia, o fazendeiro não aquentou de 
tristeza, não conseguiria viver nem por mais 
um segundo. Então ele se matou, com a 
esperança de encontrar Amélia em um lugar 
onde seu amor não fosse proibido. O caso 
ficou conhecido como o de Romeu e Julieta.  
A pombinha foi aprendida e está presa até 
hoje, porque muitos suspeitam que, através 
dela espionagem era feita de um país ao 
outro!

http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia 
/2010/05/india-prende-pomba-que-estaria 
-espionando-para-o-paquistao.html

Menino sírio  
é encontrado na costa brasileira 

após naufrágio

Um menino sírio e sua família estavam 
fugindo da guerra. Mas um naufrágio 
aconteceu próximo à costa turca, toda a sua 
família se afogou, exceto a criança Aylan 
Kurdi, de 4 anos, que conseguiu pegar um 
bote salva-vidas. A maré o guiou para a 
costa brasileira, onde um casal encontrou o 
garotinho em uma praia deserta. Ele estava 
deitado de barriga para baixo, a princípio 
pensaram que estava morto, mas viram 
que ele estava apenas inconsciente e logo 
acordou, para a alegria de todos.

O menino está em uma escola, onde 
aprende a falar português. Ele é apelidado 
de anjo e é considerado uma bênção pelos 

amigos e familiares do casal, pois é muito 
gentil e educado. Tornou-se o filho que o casal 
sempre quis ter.

A história repercutiu pelo mundo inteiro. 
O menino é retratado como foi encontrado na 
praia, com asas de anjo e segurando uma rosa, 
em homenagem à sua família que morreu 
fugindo da guerra.

Aylan Kurdi já fez vários amigos e está 
gostando muito da sua nova família brasileira.

Ana Clara L. Bacha  / Ana Luiza Nogueira 
Carolina Mansur  / Júlia Pinheiro  

Carvalho — 5o E

Pomba é suspeita de espionagem. 

Índia ‘prende’ 
pomba que 

estaria 
espionando para 

o Paquistão
Ave foi encontrada por um morador de 

Punjab. Pomba está sendo vigiada por agentes 
armados. Da France Presse.

Uma pomba branca que estaria espionando 
a serviço do Paquistão foi capturada na Índia 
e está sendo vigiada por agentes armados, 
informou nesta sexta-feira a imprensa 
indiana.

A ave foi encontrada por um morador 
de Punjab, na fronteira com o Paquistão, e 
levada para a delegacia. A pomba tinha um 
anel em torno de um dos pés e um número 
de telefone e endereço paquistanês pintados 
em vermelho.

A polícia acredita que a pomba pode ter 
sido enviada do Paquistão para a Índia com 
uma mensagem, embora nada tenha sido 
encontrado, disse à agência de notícias Press 
Trust of India o agente de polícia Ramdas 
Jagjit Singh Chahal.

Segundo a imprensa, a ave foi examinada 
por um veterinário e está sendo mantida sob 
custódia em um quarto com ar-condicionado. 
A polícia também proibiu visitas à ave.

No final de 2015, quase todos os 
políticos brasileiros estão vivendo 
uma crise, por serem corruptos. 
Eles se encontram em estado grave, 
em um centro psiquiátrico de São 
Paulo, para tratamento e tentativa 
de cura. A doença deles é chamada 
de “cleptomania”, que leva as 
pessoas a roubar por impulso.

Os médicos afirmam que os 
políticos estão incapacitados de 
conviver em sociedade, e o mais 
qualificado da área irá trabalhar com os 
pacientes. A previsão para os outros políticos 
é que eles fiquem sem condições de exercer 
qualquer cargo público caso o tratamento 
não obtenha resultados positivos, pelo risco 
de a doença voltar e o Brasil continuar 
sendo uma vergonha, com tantos casos de 
escândalos envolvendo corrupção.

Esses médicos também disseram que os 
pacientes só vão piorar a cada dia, se nada 
for feito!

Política em 
decadência

 Há pessoas mais capacitadas e honestas 
na política, e serão elas que mudarão a forma 
de comandar um país tão especial e cheio 
de qualidades como o nosso! Os cientistas 
trabalham incansavelmente na cura da 
doença.

Diego Ramos Pinzolas/ Lucas Kelles Melo 
Lage/Maria Clara Neder Monteiro Malloy 

Diniz/Nina Tameirão Ferreira Alvim/
Victor Augusto Torres Machado — 5o F

Na cidade de Vila Abobrinha, um 
menino chamado Francisco Bento (10 
anos) planta árvores perto de áreas devas-
tadas, simbolizando a esperança contra o 
desmatamento.

A empresa responsável pelo desma-
tamento não nos autorizou a divulgar seu 

nome. Eles cortavam árvores principalmente 
de madeira de lei, para exportar para a Europa 
sem o selo de autorização. 

O menino, apelidado de Chico Bento, diz 
que se orgulha da sua atitude.

Seu amigo, José L. (9 anos), relata que, 
depois de sua atitude, guardas florestais 
propuseram a Chico Bento fazer uma cam-
panha contra o desmatamento, plantando e 
distribuindo mudas de árvores. Chico aceitou 
a proposta, e hoje incentiva outras pessoas a 
ajudar o meio ambiente.

 Ele e seu amigo são atualmente os chefes 
da campanha Plante Vida e realizam o projeto 
por todo o Brasil.

Ana Clara L. Bacha / Ana Luiza Nogueira  
Carolina Mansur / Júlia Pinheiro  

Carvalho — 5o E

Menino cria projeto contra o
desmatamen to
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Os refugiados 
da Síria

A Síria é um país árabe situado na região 
sudoeste da Ásia e foi um dos berços da 
civilização e do cristianismo. Atualmente, 
90% da sua população é muçulmana, segui- 
-dora do profeta Maomé. Os sírios estão 
mergulhados em uma violenta guerra civil 
desde março de 2011, quando setores arma-
dos da população tentaram derrubar o presi-
dente eleito Bashar Al-Assad. Desde então, o 
território do país vem se fragmentando entre 
grupos rebeldes e apoiadores do presidente.

Uma das consequências trágicas da 
guerra é o grande número de refugiados que 
abandonam o país rumo à Europa e a outros 
países árabes. O problema maior é que os 
países da Europa sofrem um mau momento 
econômico, o que diminui a possibilidade de 
empregos e alguma renda para os refugiados.

A imagem do menino Aylan, sem vida, 
nas águas do Mar Mediterrâneo, chocou 
o mundo. A foto virou símbolo da luta dos 
refugiados sírios.

As ideias para resolver o problema são 
várias e vão desde receber os refugiados em 
casa, de acordo com a capacidade de cada 
um, até acabar com a guerra. 

Carolina Soares / Beatriz Saldanha 
/ Gabriela Junqueira Amzalak /       

Giovanna Albertini — 5o E

Casal delata 
crimes cometidos 

por uma idosa 

Um casal delatou à polícia, esta semana, 
que uma idosa cometeu danos morais, cár-
cere privado e vários outros crimes, e que 
quando ela for encontrada, pode pegar até 15 
anos de prisão.

Tudo isso aconteceu por um trato realizado 
entre pai da jovem e a idosa, quando a mãe 
da moça, cujo nome é Rapunzel, pediu ao 
marido que roubasse os rabanetes da idosa. 
Aconteceu que a idosa viu o roubo e fez a 
proposta. Ela não contaria a ninguém sobre 
o furto se a menina, ao nascer, pertencesse a 
ela, e assim foi.

A idosa agredia a menina e a trancava 
no andar mais alto de sua casa, onde não 
tinha saída, exceto por uma janela que ficava 
aberta. 

Rapunzel conta que, quando a velha saia 
de casa, ela recebia a visita de um homem 
que a encontrou ao ouvir seu canto quando 
caminhava. Ele conseguia escalar a janela.

Um dia, a velha descobriu sobre as visitas e 
passou a agredir Rapunzel. Ela a levou para um 
deserto distante, onde sozinha, teve gêmeos.

Depois de três anos, ao fazer uma caval-
gada, o homem encontrou Rapunzel no 
deserto e logo se uniram novamente.

Eles esperam que a justiça seja feita com 
essa mulher que causou danos ao seu corpo e 
também emocionais.

Ana Clara L. Bacha / Ana Luiza Nogueira            
/ Carolina Mansur / Júlia Pinheiro / 

Carvalho — 5o E

Britânico é preso por dirigir carro da 
Barbie embriagado

Foi brincar de Barbie depois de tomar umas, se deu mal!

Leis muito rígidas e fiscalização 
intensa tornaram a Inglaterra um 
dos países com o menor número de 
acidentes de trânsito do mundo. E as 
autoridades do país não estão dispostas 
a permitir que as ruas inglesas fiquem 
menos seguras – nem mesmo durante 
uma brincadeira. O britânico Paul 
Hutton, de 40 anos, foi preso e teve 
a habilitação suspensa durante três 

anos por dirigir embriagado 
um carrinho de boneca. Ele 
estava a impressionantes seis 
quilômetros por hora quando 
foi parado por policiais a 
bordo do carro elétrico da 
Barbie. Paul admitiu que 
estava alcoolizado e recebeu 
a punição.

Rigor Britânico
Era uma vez, num lugar não muito distante, um homem chamado Paul Hutton, que estava 

em um baile e exagerou na dose de uma bebida alcoólica chamada ‘‘relax old’’. Ele acabou 
passando dos limites e ficou embriagado. 

Após a festa, Paul voltou para casa, onde encontrou sua filha Camila que o chamou para 
brincar com sua Barbie. Tentando agradá-la, Paul entrou no carro da boneca de sua filha. Como 
estava sob os efeitos do álcool, saiu dirigindo pelas ruas de seu bairro.

As autoridades alí presentes perceberam que havia alguma coisa errada com o carro e o 
motorista. Paul foi preso por dirigir o carro da Barbie. Um teste de bafômetro foi realizado, 
comprovando altos índices de álcool no corpo de Paul.

Após ser solto, ele quis alegrar sua filha, então foi para casa, para brincar de Barbie junto à 
menina. Então viveram felizes para sempre.

Laura Amarante / Natália Alvim /  Giovana Reis / Mellissa Neri — 5oE

Na tarde de segunda-feira, numa 
vila do México, todos ficaram tristes 
e preocupados, porque uma menina 
conhecida como Chapeuzinho Vermelho 
foi sequestrada por um lobo mau, muito 
procurado pela polícia. Isso aconteceu 
porque sua mãe mandou que ela levasse 
tacos para sua avó, que estava doente, 
e Chapeuzinho foi pelo caminho mais 
curto e mais perigoso. Foi lá que tudo 
aconteceu.

Chapeuzinho encontrou o lobo, que 
lhe propôs uma corrida até a casa da avó, e 
como o lobo conhecia bem a floresta, pegou 
um atalho e, chegou antes dela.

Na casa da avó, o lobo a devorou e se 
passou por ela, enganando Chapeuzinho, 
quando chegou. A menina, estranhando a 
fisionomia da avó, fez várias perguntas, que 
deixaram o lobo cheio de raiva, fazendo 
com que ele a devorasse também. Policiais 
que estavam fazendo a ronda diária ouviram 
barulhos estranhos e foram ver o que era, 

encontrando, na barriga do lobo, coisas se 
mexendo. Diante disso, renderam o animal, 
abriram sua barriga e se depararam com a 
menina que estava desaparecida e sua avó.

O lobo foi preso e, depois de duas se-
manas, foi para a cadeira elétrica, morrendo 
imediatamente.

A família se sente agradecida e feliz com a 
volta de Chapeuzinho.

Gabriela Alves, Isabela Azevedo, Anna, 
Fernando Cançado, Pedro — 5o H

O Sequestro de Chapeuzinho

Assalto 
divertido  

Crianças de uma escola particular de BH 
inventam uma nova forma de reagir a assaltos: 
transformando a violência em brincadeira. E 
isso virou mania!!!!

Tudo começou com Maria Conceição 
do Mato Dentro (7 anos), que nunca tinha 
ouvido a palavra assalto. Um dia, ficou 
perdida em uma praça perto da escola e, ao 
ser assaltada, a menina achou que era brin-
cadeira. Quando o ladrão falou para  passar 
seu celular, ela respondeu com palavras de 
carinho, atenciosamente, deixando o ladrão 
desconfortável diante de tanta gentileza.

Essa cena foi filmada, o vídeo foi postado 
no Youtube e teve aproximadamente um 
milhão de acessos. Outros jovens, cansados 
da violência nas ruas e da falta de segurança, 
começaram a imitar a garotinha. Os jovens 
da nova geração, que nasceram a partir de 
2001, ainda têm esperanças de acabar com 
a violência das ruas e construir um  mundo 
mais justo. A nova moda é usar o bom humor 
e a gentileza para termos um mundo melhor!! 
E você, vai entrar na moda?

      Laura Amarante / Natália Alvim / 
Giovana Reis / Mellissa Neri — 5o E

 João (10) e Maria (10) retornaram sãos e 
salvos às suas casas e alegam ter entrado em 
uma casa de doces e matado uma bruxa que 
tinha interesse em comê-los.

João relata que seus pais estavam 
passando por uma crise financeira e não 
podiam sustentar os filhos, o que fez com que 
os abandonasse na floresta.

A princípio, os policiais não acreditaram 
no fato, mas Maria pediu que fossem no 
sentido oeste da floresta, onde haviam sido 
abandonados. Lá os policiais encontraram 

a tal casa de doces, tomaram providências 
investigando a origem dessa casa e da bruxa 
e o local encontra-se interditado. 

Com isso, a polícia comprovou a vera-
cidade do depoimento das crianças.

Maria Esther, Paula, Thiago, Adriana,  
Ana Clara, Guilherme — 5o G

retornam a suas casas

Crianças 
abandonadas
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(Maria Resende – 5º C)

REPÓRTER MIRIM

No dia 19/06/2015, o 5o G e o 5o H 
saíram do Coleginho às 7h45min da manhã, 
com  destino à cidade histórica de Ouro Preto 
(cidade localizada no Quadrilátero Ferrífero, 
na Serra do Espinhaço e na Zona Metalúrgica, 
tendo como ponto mais elevado o Pico 
do Itacolomi). A viagem durou 1h12min, 
aproximadamente.

Os alunos chegaram à cidade, que fizera 
aniver-sário em 08/07, por volta de 9h da 
manhã.

O primeiro local que visitaram foi o Museu 
da Inconfidência, um museu criado em 
1789, dedicado à Preservação da Memória 
da Inconfidência Mineira.

O segundo local visitado foi a Casa dos 
Contos, construída em 1782, por João 
Rodrigues de Macedo, cobrador de impostos 
da capitania de Minas Gerais.

Em seguida, os alunos passaram em frente 
à Estátua de Tiradentes, monumento erguido 
em 1892, no centenário de sua morte. 
A estátua, situada no centro da Praça de 
Tiradentes, representa a cabeça do herói da 
Inconfidência. 

O quarto lugar visitado foi a Igreja de 
São Francisco de Assis, cuja construção teve 
início em 1786, com projeto arquitetônico 
de Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho) 
e pinturas de Manuel da Costa Ataíde, 
considerados os mais importantes nomes 
da arte colonial. Os alunos gostaram de ver 
a Igreja, que é considerada uma obra-prima 
de Aleijadinho e Ataíde, uma construção que 
é um marco religioso, social e artístico da 
cidade e do estado.

Logo após a visita, todos foram almoçar 
no restaurante Quinto do Ouro, um lugar 

Ouro Preto - Praça de Tiradentes e ao fundo o Museu da Inconfidência.

O Dia das Crianças é uma data comemorada em vários países e cada país tem sua data 
e comemoração diferente. Para lembrar seus menores aqui no Brasil, normalmente os pais 
compram o que a criança quer e presenteiam seus filhos no dia 12 de outubro, em que também 
é comemorado o dia da padroeira do Brasil Nossa Senhora da Aparecida, assim tendo um 
recesso escolar de uma semana!

Para comemorar esse dia, na semana antes do feriado, ocorrem muitas atividades no CSA: 
Dia D, cineminha, brinquedos infláveis e a saborosa surpresa gelada. Os alunos que estudam 
tanto nessa escola merecem uma folguinha, não é mesmo?

aconchegante, que oferece uma comida 
ótima, tipicamente mineira.

 Depois de serem bem servidos, 
todos se dirigiram à chocolateria e cafeteria, 
um lugar muito agradável e com muita 
variedade de chocolates, onde, além dos 
chocolates, tomaram sorvetes e várias outras 
bebidas.

Após o circuito do almoço, os alunos 
seguiram pelas ruas de Ouro Preto, 
observando suas pedras irregulares e típicas 
do interior, rumo à feira de artesanato, 
localizada em frente à igreja de São Francisco 
de Assis. Ali, puderam comprar uma 
variedade de artesanato em pedra-sabão, 
prata, camisetas...

Em entrevista ao nosso jornal, alunos 
deram seu depoimento sobre o que acharam 
da viagem. Mateus, 5o H, diz que o lugar 
de que ele mais gostou foi o Museu da 
Inconfidência, porque tem vários móveis e 
objetos históricos que pertenciam aos escra-
vos, à Família Real e aos indígenas. Lívia 
Song, 5o H, achou o restaurante ótimo e, 
além disso, apreciou a grande diversidade 
de comida. Sófia Grossi, 5o H, diz que o 
lugar de que ela mais gostou foi a Igreja São 
Francisco de Assis, porque ela é bonita e 
guarda resquícios do passado. Isabela Daride, 
5o H, achou o ônibus super aconchegante, 
bem equipado, organizado e limpo. Fernando 
Cansado, 5o H, não gostou de andar a pé, nas 
ladeiras. Segundo Raquel Brasil, 5o H, ela tem 
muito a agradecer à direção do CSA, pois a 
excursão foi divertida e os alunos puderam 
aprender demais ! Melhor excursão do ano!!

Henrique/ Camila/ Ana Clara 
Sara Sousa / Roque — 5o H

Descubram como os alunos do CSA 
comemoram o Dia das Crianças!

O recesso escolar do Dia das Crianças acontece com uma semana cheia de brincadeiras no 
Colégio Santo Antônio em BH!

Diversão inflável
Em um dos dias da semana de diversão, 

cada série tem um horário reservado 
no ginásio Frei Aristides, para curtir os 
brinquedos infláveis, como tobogã, touro 
mecânico e futebol. A brincadeira é tão boa 
e divertida que todos aproveitam ao máximo! 
Como já é esperado, as crianças já entram no 
ginásio, retirando os tênis e correndo para os 
brinquedos na maior euforia!!!

Geladinha
NO CSA, tem um dia onde cada aluno recebe 

um potinho de sorvete, a famosa surpresa 
gelada! Após o recreio de um dia superquente 
em outubro a surpresa gelada cai super- 
bem!!!

Cineminha
Uma das diversões do recesso escolar é 

assistir a filmes com pipoca em sala. Cada 
aluno se prepara com um bom travesseiro 
e tudo, para seu conforto na sala de 
aula virar um grande sofá! Escurinho de 
cinema, pipoca e amigos de escola fazem a 
combinação perfeita para mais uma tarde de 
comemorações.

Dia D
No dia da fantasia, as crianças vão para 

a escola com a roupa que querem ou com 
fantasias temáticas para comemorar a data e 
se divertir.

Para comemorar o dia de São Francisco, no CSA, os alunos levam seus bichinhos de 
estimação para serem abençoados pelo Frei Jonas. A cerimônia acontece na quadra do 
coleginho todos os anos.

Para os menores tão queridos, é necessária uma semana de brincadeiras para sair um 
pouco da rotina!

Bênção dos animais

Ana Clara L. Bacha / Ana Luiza Nogueira / Carolina Mansur / Júlia Pinheiro Carvalho — 5o E

5o Ano do CSA visita 

Ouro Preto

Vista parcial de Ouro Preto. Peças da Feira de Artesanato de Ouro Preto.



REPÓRTER MIRIM
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O vício tecnológico está afetando cada 
vez mais as crianças. Elas estão deixando de 
brincar com seus brinquedos para ficarem 
conectadas aos seus aparelhos eletrônicos.

Além disso, ao invés de dormir com 
suas pelúcias, passaram a dormir com seus 
aparelhos celulares a seu lado, atrapalhando 
seu sono. 

Segundo pesquisa, cerca de 80% da 
população de Belo Horizonte dormem com 

atinge até as
Vício Tecnológico

Crianças
seu aparelho celular ao lado. O vício é tão 
grande que as crianças não conseguem passar 
um dia sem os seus “novos brinquedos”. 
Cientistas alertam que esse vício deve parar 
imediatamente, pois as crianças precisam 
dormir bem para crescer e desenvolver ade-
quadamente o corpo e a mente.

Observem os gráficos que alertam para 
esse tipo de vício!

Cuidem-se!!!
Catarina Ferreira Lanna e Souza / Fernanda Alvarenga Yung/ Manoel 

Gontijo de Oliveira/ Henrique Luppi Monteiro de Barros – 5oE

No dia 5 de novembro de 2016, a Unilever 
lançará produtos de limpeza que prometem 
não utilizar água. De acordo com a entrevista 
exclusiva do CSA Mirim, a Unilever afirmou 
que o produto não utilizará água durante a 
lavagem das roupas. Dentro das embalagens 
haverá microcápsulas que reterão a sujeira 
contida nas roupas. Essas cápsulas serão 
depositadas no fundo da máquina, e elas 
poderão ser retiradas manualmente ou com o 
dispositivo que a Unilever irá lançar.  

As marcas participantes serão Omo, 
Confort, Fofo e Surf. O lançamento será 
no espaço Sou Ibope BH. Os 50 primeiros 
compradores de um dos produtos partici-

Sabão em pó, salvador do planeta 
pantes ganharão o serviço do dispositivo, que 
retirará as cápsulas da máquina. Os outros 
terão que adquirir esse serviço. 

Muitas pessoas estão ansiosas para 
o lançamento, com a esperança de que 
o consumo de água no Brasil diminua, 
principalmente neste tempo de seca no 
país. De acordo com a Unilever, o preço 
dos produtos subirá 10%, o serviço para  
instalação custará em torno de R$200,00 
e o dispositivo em torno de R$100,00. 
Os compradores estão usando a hashtag 
#vamossalvaromundo nas redes sociais.    

Luiza Dias – 5o Ano F

Criado em 1983, em Los Angeles, nos Estados 
Unidos , o DARE (Drug Abuse Resistence 
Education) foi implantado no Brasil em 
1992 com o nome de PROERD (Programa 
Educacional de Resistência às Drogas), hoje 
praticado em todo o Brasil.

O PROERD ensina a lidar com diversas 
situações que podem deixar jovens em 
perigo, sob  pressão, nervosos, além de 
explicar melhor sobre as consequências das 
drogas e do álcool.

Daniel Baeta , aluno do 5o Ano, relatou 
uma situação em que o PROERD o ajudou a 

ser confiante  e conseguir resolver o problema 
de forma consciente: ‘’Eu estava andando  na 
rua à noite, quando um menino de 13 ou 
14 anos me ofereceu uma droga: o cigarro. 
Assustado, pensei em uma forma segura de 
enfrentar o fato. Neguei a droga e agradeci.

O objetivo do PROERD é transmitir uma 
mensagem de valorização à vida e mostrar a 
importância de se manter longe das drogas e 
da violência.

O PROERD é um programa que envolve 
policiais que ensinam as crianças a se mante-
rem longe das drogas e do álcool em excesso.

Caia na Real                    

“AS DROGAS   LEVAM  ÀS  NUVENS, SÓ  NÃO  OFERECEM   
PARA-QUEDAS.”(Gustavo Vieira).

Fernando Gonçalves, Gustavo Vieira, Leonardo, Lucas, Mariana Requena, Rafaela – 5o G    

Dia 5 de junho é o dia 
Mundial do Meio Ambiente.
Pequenas atitudes podem fazer 

grandes mudanças.



CLIC!

CLIC

Amanda de Godoi, ex-aluna do Colégio Santo Antônio, está se destacando
na nova temporada de Malhação, da Rede Globo.

Alexandre /Fernanda/Nicole Marotzke/Raquel/Victor — 5o H

Personagens invadem CSA
No início do ano letivo ocorreu uma festa no Colégio Santo Antônio para comemorar o 

carnaval. Havia vários tipos de fantasias, cada uma mais diferente que a outra.
Os alunos se divertiram muito com a folia carnavalesca. Foram contratados músicos para 

animar a festa, os alunos levaram confete e serpentina, e todos foram fantasiados. Os professores 
também participaram da festa!

O evento foi um sucesso entre os alunos e os professores. O carnaval foi muito significativo, 
pois era o último carnaval do 5o Ano. A festa foi muito colorida e alegre, também contando com 
os desfiles das melhores fantasias do 5o Ano. 

Marina de Sá / Moacyr Assumpção / Tales Corrêa / Helena Mota / Luísa Castro — 5o F

Visita dirigida ao Jornal Estado de Minas - Parque Gráfico — 5o E

5o G, dividido em grupos de sanduíche natural e de salada de fruta, junto com a
professora Tânia, se prepara para o grande banquete.

O banquete é servido e 5o G faz sucesso com seu lanche nutritivo.
Ana Laura/ André Lucas/ Beatriz Lima/ Daniel Baeta/ Maria Clara – 5o G

Ouro Preto — 5o Ano F
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CLIC!

Festival de Jogos! A caminho do Clube Recreativo — 5o F

Duke e Luke fazem charges no Coleginho (27 de agosto de 2015)

Alunos do CSA em homenagem ao Dia dos Pais

Lanche Nutritivo — 5o Ano E e F

Fotos da viagem a Ouro Preto/MG:

• Foto acima à esquerda: Igreja São 
Francisco de Assis

• Foto acima à direita: Museu da 
Inconfidência

• Foto ao lado: Casa dos Contos

Aluno Vitor

Dia das Mães no CSA. A imagem 
representa o livro de receitas feito 
pelos alunos do 5o Ano, que foi dado 
às mães

Aluno Lucca



ABRINDO O JOGO
Entrevistas

ABRINDO O JOGO!

ENTREVISTADO – Frei Vicente
Diretor do CSA

- O que o senhor acha da educação 
dos alunos do CSA?
A educação do Colégio Santo Antônio 
implica no empenho do aluno e em 
seu desejo de aprender, e empenho dos 
professores em pesquisar e ensinar e, 
sobretudo,  o apoio da família.

- O senhor teve o apoio de sua família 
para seguir sua vocação como frei?
Não foi um momento fácil para ninguém. 
Deixar a família foi difícil, porque nós 
nos ajudávamos muito. Mas houve muita 
compreensão de todos, pela vocação que 
surgiu aos 19 anos. 
Já eu, tive muita liberdade em minha decisão.

- O que o senhor gostaria de mudar no 
CSA?  
O Colégio Santo Antônio já começou com 
as mudanças necessárias, que foi a captação 
de alunos do Ensino Fundamental I com o 
objetivo de levá-los ao Ensino Médio. Eu 
gostaria de melhorar a captação dos alunos 
e professores, melhorando o futuro do 
Colégio. Eu também gostaria que a estrutura 
do colégio melhorasse, como por exemplo, o 
espaço do Colégio. 

- Como o senhor faz para manter um 
bom relacionamento com os alunos? 
O bom de trabalhar no Colégio é que a 
resposta é imediata. Para conhecer os alunos, 
é fundamental ter um ambiente de diálogo, 
valorizando a opinião de cada um. É bom 
prestar muita atenção no que os alunos 
falam,  porque isso é muito importante para 
um bom relacionamento.

- Como foi sua trajetória até chegar ao 
CSA?
Comecei como professor de Filosofia e, 
em agosto de 2014, assumi como diretor,  
escolhido para o cargo pelo Ministro 
Provincial.

- O senhor mantém uma relação de 
proximidade com os funcionários e 
professores da escola?
Sim, uma relação muito boa. Afinal, a 
principal função de um diretor é receber  
pais e professores.

- O que o senhor pensa sobre a educação 
em nosso país?
O Brasil tem melhorado na oferta de 
Educação, mas ainda é muito pouco para 
atender a todos. A educação pública ainda 
pode evoluir muito com professores de maior 
qualificação.

- O senhor sempre quis ser frei?
Sou frei porque conheci freis Franciscanos 
na minha cidade, aos 19 anos. No período, 
eu trabalhava na Usiminas como mecânico 
e tinha o sonho de ser piloto. Fiz o teste, 
faltava apenas o exame médico. Mas, pela 
minha família,  acabei sendo frei.

- Vários alunos do CSA não têm religião 
ou pertencem a outra religião. O que 
o senhor pensa sobre o fato de todos 
terem aula de religião católica?
O ensino religioso inclui elementos reais do 
Cristianismo e também a formação humana. 
O aluno pode ser de outra religião, mas 
sempre tem interesse pelo conhecimento.

- Se o senhor fosse colocar um título em 
sua biografia, qual seria?
Fascínio e amor pela vida!

Daniel Baeta, Ana Clara Alvim, Carolina,  
Raquel — 5o G e 5o H

ENTREVISTADO – Antônio,”Toninho”.
Porteiro do CSA 

- Como é a sua rotina? 
R: Levanto às 6h da manhã, ando com 
Morgana (cadela), depois me organizo e 
venho para o Colégio. Começo  a trabalhar às 
10h e vou até às 19h, quando volto para casa 
para curtir TV e minha mãe. 

- Que dificuldades você vê em seu 
trabalho?
R: Às vezes, sinto dificuldade de comunicação 
com alguns pais de alunos e de obediência 
dos alunos às regras.

- Você se orgulha do que faz? Por quê?
R: Sim, me orgulho muito, porque é um 
trabalho de muita responsabilidade.

- Como é ficar o dia inteiro fiscalizando 
quem entra e sai do colégio?
R: Gostando do que faz, é muito prazeroso.

 - Como você conquistou o carinho dos 
alunos do 5o ano?
R: Os alunos é que me conquistaram.

- Você se sentia tão amado nos outros 
trabalhos por onde passou como se 
sente aqui? 
R - Não, porque eram pessoas maiores de 
idade, diferente das crianças do Colégio 
Santo Antônio.

- Que características você acha necessárias 
para exercer a função de porteiro?
R: Acho que seriedade, profissionalismo, 
carisma e, claro,  gostar do que faz.

- Em seu tempo de trabalho, qual foi 
o caso mais engraçado que você já 
presenciou na portaria?
R: O caso mais engraçado que já presenciei 
na portaria foi quando algumas meninas do 
5o Ano fizeram um protesto contra o Celso 
(homem mau) que as proibiu de ficar na área 
do Toninho (porteiro Antônio, eu).

- Você já teve algum problema mais 
grave no trabalho?
R: Eu nunca tive nenhum problema que não 
pudesse ser resolvido.

Mariana Vieira, Beatriz, Isabela Daride, 
Anna — 5o G e 5o H

ENTREVISTADO: Denilson Fonseca
Coordenador do Departamento Gráfico

- O que mudou em sua vida após vir 
trabalhar no Colégio Santo Antônio?
Passei a ser um homem mais comprometido, 
com mais habilidades, mais experiência e 
também mais estresse.

- Você gosta de ter acesso a todas as 
provas de nossa escola?
Não gosto! Faço porque é de minha 
competência fazer!

-Como as provas são mantidas em 
segredo?
As provas são salvas em um arquivo 
específico da Gráfica, dentro de um servidor 
do CSA. Após a impressão, são contadas, 
envelopadas e lacradas. Depois, levadas a 
outro departamento onde são guardadas até 
o momento da aplicação.

- Qual o seu divertimento?
Adoro sair com minha família, tomar uma 
cerveja e tocar violão!!

Thiago Cardoso / Luiz Felipe Fonseca 
Mateus Retes / João Pedro

- Qual a dificuldade do seu trabalho?
A dificuldade que encontro é a falta de 
planejamento de alguns professores quanto 
ao cumprimento dos prazos, gerando, às 
vezes, urgências desnecessárias.

- Do que você mais gosta em seu dia a 
dia no CSA?
Ver a satisfação de todos que requisitam 
nossos trabalhos, quanto a nossa atividade 
gráfica é pontual e correta! Receber os elogios 
é gratificante.

ENTREVISTADO: Neide Terezinha Noronha
Professora do 4o ano

- Do que você mais gosta em seu dia a 
dia no CSA? 
Gosto de dar aulas.

- O que você mudaria em nossa escola 
para ficar melhor?
Criaria alguns jardins suspensos.

- Qual outra “profissão” a fascina, além 
de ser professora? Por quê?
Ser “avó”, porque os netos são a nossa 
continuação como ser humano, dão 
continuidade a nossa vida!

- Qual foi o momento mais importante 
em sua vida como atleta?
Foi quando venci o campeonato mineiro de 
peteca!

- Como você se diverte fora do seu 
ambiente profissional?
Assisto a filmes, programas de TV e vou para 
a roça sempre que posso.

- Como você resumiria seus anos de 
docência no CSA?
Sou extremamente feliz! Algumas vezes, 
alunos inconsequentes prejudicam o nosso 
trabalho e isso nos causa aborrecimentos.

Luana Maria Corrêa / Thiago Soares / Júlia Madeira /  
Sofia Lott / Luís Felipe Valadares — 5o F



LIVRE CRIAR

LIVRE CRIAR!

Cartuns, charges e tirinhas

5o F
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Clara Andrade / João Henrique de Castro / Martina Roman / 
Isabela Frazão / Pedro Matsushita — 5o F

Guilherme Santana / Maria Clara Esteves / Bernardo Gonçalves /  
Catarina Ramadas /  Henrique Belo — 5o E



Cartuns, charges e tirinhas
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Crônica
Com bilhete, 

sem recreio

Era uma quarta-feira normal, até o segundo horário. 
Algumas pessoas, até então não identificadas, desenharam 
e escreveram 2 bilhetes. Neles estava escrito “trouxa”. 
Os bilhetes foram passados de aluno para aluno até serem 
colocados nas costas de Valdete. Dolores, que sentava atrás 
de Valdete, avisou a ela sobre o bilhete, e a história, claro, 
chegou à professora. Quem foi? Nessa hora não foi ninguém! 
Depois Zezinho e Cacilda admitiram que estavam envolvidos, 
e, logo em seguida, Zuzu também admitiu. Ok, já sabemos 
de um bilhete, mas e o outro? O segundo, realmente foi o 
“Zé Ninguém”...  Ninguém da turma assumia a autoria da 
brincadeira maldosa ou do bullying.

Depois de várias tentativas de descobrir o autor do segundo 
bilhete, a professora cancelou o recreio da turma, e, mesmo 
assim, o autor continuou sendo o “Zé Ninguém”. Ficou quieto 
e calado. E todos pagaram o pato!!!

Por fim, a coordenadora da escola foi a nossa sala e aí sim! 
Mais bronca... Já havíamos perdido o recreio, levado  bronca 
da coordenadora e o que mais faltava acontecer naquela tarde 
de calor intenso? A coordenadora começou a reclamar que o 
5o ano não sabe fazer fila. Que os disciplinários estão sempre 
reclamando... que precisamos mudar... Blá-Blá-Blá... Mesmo 
depois disso tudo, ninguém assumiu a culpa. Até tivemos 
sorte, podíamos ter perdido a aula de Artes e de Educação 
Física! E assim foi, mais uma quarta-feira na escola. 

Será até quando esses bilhetes de “ME CHUTE”; “SOU 
TROUXA” e outras  brincadeiras idiotas irão permanecer no 
cotidiano das escolas? Será que evoluiremos?

LIVRE CRIAR!

Maria Clara Guedes / André Lopes 
Bruno Vidal / Natália Ribeiro

Ana Laura de Deus — 5o F
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Horóscopo

LIVRE CRIAR!

 
No momento, você é capaz de ficar sem 

discutir dentro de grupos, sem ter que assumir 
muitos compromissos, existe uma harmonia em 
você. Você pode usar essa energia para mudar um 
pouco as coisas de trabalho.

Sua vida anda muito corrida, mas você precisa 
tirar um tempo para se dedicar à família e aos 
amigos. Neste mês, para você, é essencial tirar notas 
boas para não ficar de recuperação. Saia sempre bem 
arrumada(o) para ajudar a encontrar seu grande amor .

Você está trabalhando muito. Arrume um 
tempo para descansar com a família. Tire um 
fim de semana para ficar em casa comendo, 
descansando e vendo TV.

Todos que você conhecer serão positivos em 
sua vida daqui para frente. Devolva da mesma 
forma o amor que está recebendo e você terá 
amigos pela vida toda.

 
Muitas pessoas o(a) fazem ter novas ideias, 

faça novos amigos então! Você fará muitos 
avanços no lado social e emocional e estará quase 
conquistando o seu sonho que está guardado em 
seus pensamentos há muito tempo.

Nade sempre no rumo certo e seja feliz. 
Mas, atenção: “O peixe morre é pela boca.”Ao 
se alimentar, tome cuidado, pois você pode ser 
alérgico a camarão.

Cuidado, você poderá sofrer com a falta d´água 
e seus inquilinos poderão escorregar pelo ralo.
Fique de olhos abertos! Pare de abrigar peixes e 
colecione amigos.

Aproveite o dia para passear no campo e fazer 
uma cavalgada.

Você tem força para superar qualquer 
obstáculo. Acredite em si mesmo. 

Sua vida está balanceada. Você receberá uma 
surpresa positiva e outra negativa. Mas, fique 
tranquilo: o lado positivo pesará mais.

Você é forte e poderoso. Mas, cuidado, tente 
não envenenar seus amigos porque eles podem se 
afastar de você.

Use seu veneno para se defender dos perigos e 
não fique estressado.

Sua imagem mostra como você é. Hoje você 
vai agir parte do dia como animal e parte do dia 
como humano. Cuidado!

- Bernardo Brant / João Victor Bracks / Luís Felipe Pimenta   / Rodrigo Lago 
Sofia Lott / Júlia de Castro / Luana Maria /  Luiz Felipe Valadares / Thiago Sidônio

Amanda / Ana Clara Ribeiro/ Sofia / Mateus / Victor / Nicole Marotzke / Camila - 5o H
Daniel Ferreira / Antônio e Adriana / Carolina - 5o G

ÁRIES:
 21/03 a 20/04

TOURO: 
21/04 a 20/05

GÊMEOS:
 21/05 a 20/06

CÂNCER:
 21/06 a 21/07

LEÃO:
 22/07 a 22/08

VIRGEM: 
23/08 a 22/09

LIBRA: 
23/09 a 22/10

ESCORPIÃO:
 23/10 A 21/11

SAGITÁRIO: 22/11 A 21/12

CAPRICÓRNIO: 
22/12 A 20/01

AQUÁRIO:
 21/01 A 19/02

PEIXES:
 20/02 A 20/03

Este mês será perfeito para você fazer uma 
nova amizade, você está com sorte,  pois sua alma 
gêmea está bem perto de você. Tire um final de 
semana para descansar e renovar as energias. 



CLASSIFICADOS PÓETICOS

CLASSIFICADOS POÉTICOS
• PROCURA-SE este caminho em 
que estou caminhando sempre 
em frente, pensando no presente, 
olhando para o futuro. Estou a 
caminhar sem parar a trilha que 
irei percorrer. Júlia Pinheiro. 5o E

• TROCO meu conhecimento em 
matemática por conhecimento em 
Português. Rodrigo Lago. 5o E

• TROCO tristeza por beleza. 
Gabriel. 5o E

• TROCA-SE tristeza por amizade 
com a realeza. Lucca. 5o E

• TROCO minha sabedoria em 
Inglês por aulas de Francês e 
também de português. Fernanda 
Alvarenga Yung. 5o E

• PROCURAM-SE mais mesas de 
totó com menos alunos querendo 
jogar. Carolina Mansur Faria. 5o E

• TROCA-SE uma aula de Ciências 
por uma de Geografia. Catarina 
Ramadas. 5o E

• TROCO meus conhecimentos  
da Bernadete pelos da Denise. 
Luís Felipe Pimenta. 5o E

• TROCA-SE minha pronúncia em 
inglês por pontos em Português! 
Gabriela Junqueira. 5o E 

• TROCO aula de geografia por 
aula de Português, porque estou 
muito bem em Geografia e mal 
em Português. Guilherme Silveira 
de Assis S. 5o E

• TROCA-SE uma boa aula de 
Português e Francês por minha 
inteligência em Inglês! Carolina 
Soares Batista. 5o E

• TROCAM-SE conhecimentos 
de Inglês por conhecimentos de 
História. Lucas Paiva Turra. 5o E

• TROCO meu conhecimento em 
Religião pelo conhecimento em 
Português.Bernardo Brant. 5o E

•  TROCO aula de Ciências por 
aula de Matemática porque estou 
muito ruim.Bernardo Gonçalves. 
5o E

• TROCO um sorriso por um 
ótimo progresso no 6o Ano. Vítor. 
5o E

• TROCO o amor do Coleginho 
pela paz e felicidade no Colejão! 
Natália Alvim Gomes. 5o E

• TROCO minha sabedoria em 
Inglês por aulas de Português. 
Beatriz Saldanha. 5o E

• TROCA-SE sexto ano em 2016 
por um quinto ano MAIS uma 
vez! Ana Clara Lage Bacha. 5o E

• TROCA-SE uma prova de Inglês 
por um mês de férias com um 
Irlandês kkkk! Ana Luísa Nogueira 
Almeida. 5o E

• TROCO aulas de Inglês por 
um amigo que me ensine a falar 
Holandês. Thiago Cardoso. 5o E

• TROCO um abraço vindo do 
coração por um doce grandão! 
Giovana Albertini Coura. 5o E

• TROCA-SE falsidade por uma 
verdadeira amizade!! Catarina 
Lanna. 5o E

• TROCO conhecimentos de 
Geografia pelos meus conheci-
mentos de Educação Física! João 
Victor Bracks P. Coradi. 5o E

• TROCA-SE  a ida para o sexto 
ano em 2016 por mais aulas com 
a professora Denise e a professora 
Bernadete !!! Laura. 5o E

• TROCO boas notas em 
Matemática por aulas de 
Português. Henrique. 5o E

• TROCO aulas de Matemática 
por aulas de Ciências. Pedro. 5o E

• PEÇO-LHE amizades leais além 
de gratidão, então quero um 
amigão! Arthur Vidal e Naddaf. 
5o E

• TROCA-SE Educação por uma 
boa ação de deixar o banheiro 
escolar sempre limpo! Maria Clara 
Esteves. 5o E

• PROCURA-SE um amigo que 
seja sempre querido por mim! 
Melissa. 5o E

• TROCO um coração por uma 
boa ação de um bom coração! 
Lucas Amaral Pereira. 5o E

• CANCELO a venda do meu 
coração porque já tem uma 
paixão! Manoel Gontijo. 5o E

• TROCO uma ação por um pouco 
de imaginação e de uma bela 
paixão! Henrique Belo Martins. 
5o E

• TROCAM-SE tristeza e ódio por 
paz e alegria! Mateus Retes. 5o E

• TROCAM-SE ódio e falsidade 
por uma boa amizade! Lívia 
Accioly Rosa. 5o E

• TROCO silêncio por barulho ao 
vento! João Pedro. 5o E

• PROCURA-SE um cantinho do 
Colejão que tenha amigos com 
ofertas de carinho! Giovanna Reis 
Ornelas. 5o E
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• TROCAM-SE aulas de Inglês por 
um amigo bom de Português.Luiz 
Filipe B. 5o E

• PROCURA-SE um toque de 
amor / Que acolha e dê calor 
/ Que ilumine a calma / Que 
domine a alma. André Gambogi 
Teixeira L.L. 5o F

• PROCURA-SE amigo divertido 
que estude comigo! Júlia de Costa 
Madeira. 5o F

• VENDE-SE um pátio branco, 
junto com história e brincadeiras. 
Ligar p/98778628. Sofia Lott. 5o F

• VENDE-SE alegria para usar 
todo dia! Sofia Falabella de 
Almeida. 5o F

• COMPRA-SE um coração inteiro. 
Não aceito de encrenqueiro. Um 
coração amigo e feliz por não ser 
um inimigo de alguém! Antônio 
Lorenzo. 5o F

• DOA-SE um coração para quem 
não tem amigos de montão e 
sente um pouco de solidão nesse 
Colejão! Sofia de Castro A. M. 
Nunes. 5o F

• PROCURAM-SE bolas de pin-
gue-pongue e amigos para brincar 
no intervalo! Moacyr. 5o F

• PROCURA-SE uma amizade 
mais bela, sincera, onde há mais 
compreensão e menos solidão! 
Isabela Frazão Gonçalves. 5o F

• ALUGAM-SE asas de vento 
para uma aventura intergaláctica 
dentro de livros encantados com 
aventuras mágicas. Victor. 5o F

• DOA-SE amizade! Precisando, 
me procure no CSA! Gabriel 
Augusto. 5o F

• TROCA-SE um bom amigo por 
pães deliciosos! Tales Corrêa A. 
5o F

• VENDO um estojo, cheio de 
emoção. Só não vale avisar que 
não aceito devolução! Octávio 
Hernandez. 5o F

• VENDEM-SE amigas doidas e 
algumas outras coisas para se ter 
paz nessa vida! Luísa de Castro 
Machado. 5o F

• DOA-SE um grande e leal amigo.
EU! Bruno Vidal. 5o F

• PROCURA-SE uma sala cheia de 
colegas, de muita paz e de boas 
energias!! Lívia Pinelli Magalhães 
Duarte. 5o F

• VENDE-SE um coração repleto 
de paixão. Luiz Felipe Valadares. 
5o F

• VENDE-SE uma amizade de 
alegria sem fim mais durável 
do que capim e mais bonita que 
cetim! Pedro Toshiro H. M. 5o F

• PROCURA-SE a presença de 
um colega que venha a ser um 
amigo leal para toda a vida! Ícaro 
Henrique de Castro Alves. 5o F

• VENDE-SE uma mochila 
supernova e conservada com 
conhecimentos arquivados!!!Iury 
T. Sales. 5o F

• PROCURO um amigo que me 
ajude e que seja feliz ao meu lado! 
Luana Maria Corrêa Cyrino. 5o F

• DOA-SE um grupo de amigos 
bem animado que na escola ou 
na vida estará sempre ao seu lado! 
Clara Andrade. 5o F

• PROCURA-SE um caminho para 
o futuro, sendo fácil ou não, com 
amigos ou não, e sem tristeza! 
Diego Ramos P. 5o F

•  PROCURA-SE uma caderneta/
Que venha com caneta/E uma 
mochila preta/Sempre cheia de 
uma grana preta/E inteligência 
extra! Lucas Kelles. 5o F

• PROCURA-SE um amor sem fim 
para passar toda a vida e nunca se 
cansar de mim! Nina Tameirão F. 
Alvim. 5o F

• PROCURA-SE um amigo que 
tenha muito carinho para dar! 
Maria Clara Guedes Bittencourt. 
5o F

• PROCURA-SE um amigo, um 
tesouro escondido. Ana Laura de 
Deus Lopes. 5o F

• PROCURA-SE uma amizade 
cheia de felicidade, que tenha um 
coração cheio de razão, que não 
pense como um amigo e sim como 
um irmão. Thiago Soares. 5o F

• PROCURA-SE um lugar onde 
possam me amar! Luiza Dias 
Corteletti. 5o F

• PROCURA-SE um amigo para 
brincar, em quem possa confiar 
e me ajudar a estudar! Natália 
Maria Carvalho Ribeiro. 5o F

• PROCURA-SE uma vida sem 
amizades, para ter um final feliz! 
Martina Roman. 5o F

• PROCURAM-SE partes de uma 
vida escolar bem-sucedida e 
totalmente iludida! Marina de Sá 
Almeida Corrêa. 5o F

• TROCA-SE uma escola mara-
vilhosa por bons professores! 
Helena Motta Santos. 5o F

• PROCURA-SE um corredor 
menos vazio com amigos mais 
fiéis !! Maria Clara Neder M. D. 
5o F

• PROCURA-SE um amigo que 
dê carinho, atenção e é cheio 
de amor no coração! Júlia Rocha 
Isidoro Oliveira. 5o F

• VENDE-SE um livro interes-
sante /Bem emocionante/Bem 
empolgante /Aconselha a ler /
Se você não quiser perder / As 
mil maravilhas /Que esse livro 
oferece a você! Rafael. 5o F

• TROCO um coração inimigo por 
um amigo.  Miguel. 5o G

CLASSIFICADOS POÉTICOS
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CLASSIFICADOS POÉTICOS

• TROCO um amor falso por um 
verdadeiro. Paulo. 5o G

• TROCA-SE uma parte do meu 
dia por um tempo a mais em 
família. Gustavo Sales. 5o G

• TROCO um amigo falso por um 
amigo que seja bondoso e alegre! 
Bruna. 5o G

• TROCO pessoas invejosas por 
um tempo com a minha família. 
Mariana Barreto. 5o G

• TROCO uma lembrança ruim 
pelo abraço de uma amiga. Maria 
Esther. 5o G

• VENDO meu sorriso alegre para 
ver uma pessoa muito especial 
para mim sendo superfeliz. 
Thiago. 5o G

• TROCO uma casa grande por 
um coração cheio de amor. Paula. 
5o G

• VENDE-SE aula de Geografia 
por duzentos dias de pura alegria. 
Ana Clara. 5o G

• TROCA-SE um mês de aulas por 
um de férias. Marcela. 5o G

• TROCO sete recreios por umas 
férias de final de ano. Leonardo. 
5o G

• VENDE-SE uma borracha que 
apaga tristeza, além disso também 
tem um lápis que escreve alegria.
Antônio. 5o G

• TROCO ódio e raiva por carinho 
e amor. Gabriel Alvarenga. 5o G

• TROCA-SE alegria e brincadeira 
por uma amizade verdadeira.  
Yumi. 5o G

• ALUGA-SE um ombro amigo 
para quem chora e um sorriso 
para alegrar o dia. Ana Beatriz.  
5o G

• PROCURA-SE um coração para 
começar uma nova paixão para 
que eu possa amar e ser amado e 
ter sempre alguém ao meu lado. 
João Pedro. 5o G

• TROCO um coração delicado, 
cheio de esperanças, por uma 
embalagem da cor da saúde, onde 
dentro há uma aliança cheia de 
lembranças.  Daniel Baeta. 5o G

• TROCO sete amigos falsos que 
saibam o que é uma amizade 
verdadeira por três amigos 
verdadeiros que mereçam a mi-
nha atenção. Mariana Requena. 
5o G

• TROCA-SE um bom-dia sensato 
e amigo por um sorriso alegre e 
divertido. Fernando Costa. 5o G

• PROCURA-SE um lugar com sol 
dourado e a noite com um lindo 
céu estrelado. Guilherme. 5o G

• TROCO um coração apaixonado, 
por um com apenas amizades. 
Ele precisa ser delicado e eu não 
quero ter saudades. Rafaela. 5o G

• TROCO aulas por mais alguns 
dias de férias. Adriana. 5o G

• TROCO um amigo infiel por 
uma sala de gente feliz. Lucas.  
5o G

• VENDE-SE um coração bom, 
cheio de amor e vários sentimentos 
bons.  Maria Clara. 5o G

• VENDO um coração para ser 
amado, gostado, levado para 
dormir junto e encher alguém de 
amor. André. 5o G

• DOA-SE um amigo, um bem 
divertido que não nega a pergunta 
“quer brincar comigo?” Caio. 5o G

• TROCO um amigo egoísta por 
um alegre solidário e otimista. 
Daniel Ferreira. 5o G

• TROCO alegria e animação por 
um pouco de calma para desa-
celerar o coração. Beatriz. 5o G

• PROCURA-SE um amor que 
um dia foi perdido nesse grande 
mundo. Gabriel Silva. 5o G

• TROCO 10 laços de fita por laço 
de amor verdadeiro. Bianca. 5o G

• PROCURA-SE uma pessoa para 
fazer o dever e comigo muito 
aprender. Júlia. 5o G

• TROCO dois amigos falsos por 
um verdadeiro. Pedro. 5o G

• TROCO minha paciência por 
qualquer sentimento que não 
seja a inveja, porque é o pior 
sentimento que existe! Ana Laura. 
5o G

• TROCO um lugar incrível e 
um lugar inacreditável por uma 
amizade confiável cheia de mel. 
Carolina. 5o G

• PROCURA-SE um lugar onde 
minha alegria vou criar, onde 
não haja poluição, muito menos 
devastação, onde ela irei criar 
dando a ela um par. Gustavo 
Vieira. 5o G

• ALUGO conselhos e con-
solações para amigos que tiverem 
com algum problema. Ana Clara 
Ribeiro. 5o H

• TROCO brigas e guerras por 
mais alegria e felicidade. Enzo 
Giartelli. 5o H

• TROCO chuteira usada pelo 
Messi por uma bola chutada pelo 
Pelé. Roque Marinato. 5o H

• TROCO a tristeza de hoje pela 
felicidade de amanhã. Fernando 
Bustamante. 5o H 



CSA MIRIM | Belo Horizonte, novembro de 2015 | ANO II | no 2 | Distribuição gratuita20

CLASSIFICADOS POÉTICOS

• TROCO tristeza por alegria / 
Um coração  com amizade por um 
rio de felicidade / Uma festa com 
alegria por mil abraços / Amigos 
falsos por verdadeiros. Anna. 5o H 

• PROCURA-SE um amigo legal 
e confiante, que saiba o que é 
amizade. Amanda. 5o H

• COMPRO mais horas para 
brincar e me divertir com meus 
amigos. Isabela Daride. 5o H 

• PROCURA-SE alguém que 
troque um pirulito bem gostoso 
por um coração amoroso e é bem 
baratinho, custa apenas um pouco 
de carinho. Sofia Grossi. 5o H 

• COMPRO um coração, mas 
tenho que ter certeza de que ele 
vai vir cheio de pureza. Leonardo 
Morais. 5o H

• DOU: Meu coração para um 
amigo que precisa de uma mão. 
Alexandre Raposo. 5o H 

• TROCO um pensamento 
pessimista por um otimista, para 
me deixar feliz e eu pedir bis. 
Isabela Azevedo. 5o H 

• TROCO um abraço por um 
amigo fiel, legal e que nunca minta 
pra mim. Victor Portes. 5o H

• OFEREÇO um ombro amigo / 
Para o que der e vier! / E um lindo 
sorriso / Para espantar a tristeza 
quando ela aqui estiver! Lívia Song. 
5o H

• PROCURA-SE um amigo que me 
ajude / Uma alma que me alegre  
/ uma pessoa tão legal quanto eu! 
Tiago Costa. 5o H 

• TROCO o mundo pelo amor de 
quem eu gosto. Heitor. 5o H

• TROCAM-SE aulas de artes por  
boas amizades. Sarah Deckers.  
5o H 

• ALUGO amizade e felicidade 
para quem tiver necessidade. 
Henrique. 5o H 

• TROCO o meu país por outro 
bem mais feliz / Troco minha 
Azaleia / Por uma vida mais bela. 
Ana Luísa. 5o H 

• TROCO mentiras por verdades/
Tristeza por fidelidade. Sara Sousa.  
5o H

• TROCO a claridade por hones-
tidade, lealdade e criatividade. 
Nicole Marotzke. 5o H 

• TROCO um amigão por outro 
amigão. Troco um abração por 
um 10 em Português. Fernando 
Jordão. 5o H 

• TROCO meu atestado médico 
por todos os dias de aula e provas 
na escola. Maria Clara Gomes. 5o H

• TROCO uma amizade legal por 
um amigo leal que esteja disposto 
a ajudar a quem precisar. Daniel 
Prado. 5o H 

• PROCURO uma amizade que 
seja boa pra mim. Vou procurar! 
Eu vou até o fim. Ana Clara Valias. 
5o H

• ALUGA-SE um amigo em quem 
eu possa confiar /E que seja 
verdadeiro /Senão não vai rolar! 
Nicole Soares. 5o H

• TROCO minha amizade pela 
sua. Camila. 5o H

• TROCAM-SE dez prédios por 
um lugar verdinho / Dois carros 
por um rio limpinho e ... / Um 
amor por uma flor. Raquel Veloso. 
5o H 

• VENDO carinho, cumplicidade 
e lealdade. Garanto que não ficará 
triste com minha amizade de 
sorrisos, brincadeiras e fofocas. 
Fernanda – 5o H

• COMPRA-SE um amigo que 
saiba ouvir as historias sobre meus 
sonhos. Mateus Oliveira. 5o H 

• VENDO minha chatice por sua 
gentileza. Gabriela Gontijo. 5o H

 
• ALUGA-SE um carro para 
passear com amigos. Pedro 
Lazarine. 5o H 

• TROCO minha sabedoria por 
um dia de alegria. Gabriela Alves. 
5o H

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS: DENISE E TÂNIA

5O  A
NO

 E
5O  A

NO
 G

5O  A
NO

 F
5O  A

NO
 H


