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Almir João Ledra e Éverton Leandro Chiodini

Não surpreende 
mais ninguém a 
afirmação de que 

a pandemia do COVID-19 
impôs   ao  mundo significativos 
desafios a serem superados. A 
necessidade e a capacidade 
de adaptação de nossa 
espécie foi o que nos trouxe 
até o presente. Por ocasião 
das demandas impostas 
pelo vírus deixamos de ir à 
escola, mas a escola passou 
a vir até nós. A necessidade 
de adaptação pavimentou 
o caminho para a inovação 
na educação. Se por um 
lado, algumas áreas do saber, 
mais teóricas “por natureza”, 
sofreram transformações 
no campo do método da 
aula, por outro, disciplinas 
vistas como essencialmente 
práticas como a educação 
física, apenas para citar um 
exemplo, talvez tenham 
passado por transformações 
ainda mais profundas.

Quando partidas de futebol 
não podem ser realizados 
devido às restrições quanto 
à aglomeração e às medidas 
preventivas e necessárias, a 
solução vem na forma de uma 
proposta inovadora: usar 
o aplicativo cartola como 
mídia para a aprendizagem 
do futebol em seus mais 
variados aspectos. Desde o 
posicionamento dos atletas 
em campo, com escalamento 
e compreensão de todas 
as funções que compõem 
um time, passando por 

questões como investidores, 
agenciamento de atletas 
desde as escolas de base, os 
cartolas, a arbitragem, até o 
técnico e suas atribuições. A 
proposta teve como objetivo 
proporcionar a experiência 
de vivenciar a modalidade 
futebol por meio do uso 
do aplicativo “Cartola FC”. 
Assim sendo, não foi 
objetivado em nenhum 
momento a competição ou 
aspectos que poderiam ser 
considerados “jogo de azar”. 

Ainda que os estudantes não tenham realizado 
uma prática em campo, pode-se afirmar que a 
ação proposta qualifique a compreensão dos 
processos que envolvem a categoria esportiva em 
si e, quando houver retorno presencial também 
qualificará a prática. Aliar mídias digitais e 
métodos educacionais inovadores permite que 
aprendizagens significativas ocorram. 

A aprendizagem de 
habilidades para a vida como, 
por exemplo, aquelas que 
envolvam o raciocínio lógico, 
gerenciamento e a tomada 
de decisões se evidenciam na 
proposição.

Para ver a classificação 
parcial das ligas do cartola, 
você pode baixar o rank por 
meio do qr-code abaixo.  
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CAMINHADA ATÉ A  FENOMENOLOGIA
Por Camille Vitoria Russi Pereira

2º ano do Ensino Médio

Por João Victor de Almeida Chaves
2º ano do Ensino Médio

Alemanha, ano de 1914, “Sim, eu 
disse a ele que essa ideia de estudar 
as percepções mentais dos seres 

humanos era loucura, é perigoso, acharão que 
nosso filho virou um louco. Mas ele retrucou 
falando que não desistirá nunca disso”. Era 
isto que eu escutava do meu pai todas as 
manhãs desde que contei a família sobre meu 
novo estudo, pelo menos algo ele colocou 
na cabeça, que eu não vou desistir até ter um 
conceito e opinião formada sobre como são a 
essência das coisas, e como elas são percebidas 
por nós seres humanos.

Ousei em dar um nome para este estudo, 
“Fenomenologia”, e claro, de Edmund 
Husserl. Não sei o porquê, tamanho choque 
a família ficou com este estudo baseado 
no cérebro humano, sei que para eles isso 
não eliminaria sentido nenhum, mas foi 
realmente necessário haver um estudo sobre 
essas percepções, senão, como saberíamos 
o funcionamento de nossa própria mente? 
E também, eles precisavam acostumarem-
se, pois já pesquisei sobre diversos assuntos 
ao longo de todos os meus anos como 
matemático, cientista, pesquisador e professor 
em renomadas faculdades da Alemanha. 

Já tinha o nome e a ideia formulados, 
só faltava desdobrar-me em pesquisas que 
esclarecessem, e que, fizessem com que eu 
conseguisse atingir meu objetivo, que era a 
reformulação da filosofia, pois só se estudava 
os fatos que estivessem ao nossos olhos, e não 
se estudava o que nos condicionava a observar 

de tal maneira esses fatos. Com isso em 
mente, sei que ao expor este estudo, muitos 
filósofos não concordarão, e não aceitarão a 
mudança, pois será uma grande alteração na 
maneira como estudamos dentro da filosofia 
e dentro outras áreas interligadas a ela.

Depois de muito tempo elaborando a 
pesquisa, com a ajuda de outros filósofos assim 
como eu, e a coleta de diversas informações, 
cheguei à uma conclusão sobre o estudo 
da Fenomenologia, para mim, Husserl, 
ficou claro que, só conseguimos entender 
os fenômenos ao nosso redor porque a 
nossa consciência à interpreta, e essa nossa 
consciência não é algo puro e independente, e 
sim algo que depende de diversos fatores para 
se chegar a uma opinião, algo influenciável 
por nossas vivências e opiniões individuais 
e sociais, e o conhecimento que temos 
sobre determinado assunto, são pequenas 
consciências, que produzem um tipo de 
intuição sobre a essência de algo.

 E isso então, possibilitou a criação do 
conceito de Fenomenologia, e deu clareza 
sobre como é a essência das coisas e como 
as percebemos. Espero que este conceito, e 
essa nova porta aberta na filosofia possibilite 
a discussão, implementação, continuação e 
reformulação de diversos projetos e estudos, 
que sem essa informação, não tinham mais 
como continuar, e que futuramente outros 
filósofos possam também implementar o meu 
estudo.  

Essa nova época me 
traz felicidade. Há 
muita crítica ao meu 

pensamento, mas os grandes 
escritores iluministas que fizeram 
eu pensar assim também passaram 
pelo mesmo. Mas, se não fosse esse 
pensamento, eu não estaria feliz, 
mas sim triste, como os que me 
criticam. No fim, eles têm medo 
da mudança, são homens presos ao 
passado sombrio e repressivo que 
vivíamos.

Eu não tenho nada disso, estou 
abraçando o novo, finalmente é 
época do homem estar livre por sua 
razão! Olhe para a América, lá, só 
os seus melhores cidadãos são feitos 
líderes, presidentes. Sem mais reis 
autoritários que estão ali apenas 
por herança. Quem deve reinar é 
o povo, já que nosso rei Luís não 
consegue nem sequer cooperar.

Penso nisso enquanto ando 
pelas ruas de Paris, a Assembleia 
Nacional foi criada, estão criando 
uma constituição para a nossa 
França. Tenho certeza que a 

mudança virá logo, é nítido que 
este é o melhor caminho para nosso 
Estado. Obviamente o povo está 
dando todo seu apoio, os burgueses 
também, afinal de contas, um país 
livre para os negócios é ótimo. 
Isso só reforça minha ideia, que 
com o apoio de todos, logo o rei 
estará fora de seu trono e os nobres 
perceberão que o sistema em que 
apoiavam o seu prestígio e poder já 
era, assim uma nova França surgirá 
sem nenhuma gota de sangue 
derramada.

Minha velha Paris está meio 
agitada hoje, deve ser o povo 
feliz com as grandes reformas 
que estão por vir. Estou andando 
perto da velha Bastilha, prisão 
símbolo da tirania de nossa 
decadente monarquia. Que isso? 
Parece que ouço gritos. Deve 
ser o povo celebrando o nosso 
futuro iluminado. Viro a esquina 
para ver o que é. Mas o quê?! 
Estou aterrorizado com o que 
vejo: duas cabeças carregadas em 
espetos, enquanto uma multidão 

armada anda pelas ruas, gritando 
e trovejando e olhe! Bastilha 
queima! Eu conheço essas feições, 
é a cabeça do Marquês de Launay, 
governador da prisão? O que o 
povo está fazendo?!
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Ilustração de Camille Vitoria Russi Pereira - 2º ano do Ensino Médio.

TRANSIÇÃO
Por Paulo Antonio Urbanek

8º ano do Ensino Fundamental

ÉTICA, HOMOFOBIA E AFINS

A ética é uma das coisas mais importantes para o ser humano, 
se trata de boas escolhas e de sempre fazer o certo, ter uma 
consciência tranquila e respeitar o próximo.

 Atualmente, pessoas que se descobrem homossexuais têm várias 
barreiras na sociedade, podemos citar a família por exemplo, muitos 
homossexuais não se assumem, pois tem medo de não serem aceitos em 
sua família e também na sociedade.

 O Brasil é um dos países que mais mata homossexuais em todo 
mundo, porém a questão não é apenas estar nesse triste ranking, é 
investir em educação e respeitar a diversidade das pessoas. A opção 
sexual não difere o caráter da pessoa, e não a torna inapropriada, não a 
torna uma vergonha para a família.

 Respeitar a diversidade é um dever que todos devem cumprir, 
indiferente de sua cor, etnia ou religião. O respeito é um dos pilares de 
uma sociedade saudável.

 A ética se encaixa no tema, tendo em vista que ser ético, também 
significa respeitar o próximo e o acolher. A cada geração que se passa, 
os pensamentos mudam, e o que era “diferente” para algumas gerações 
atrás, se torna algo normal, e que não difere o caráter da pessoa.

          “Aceitar é uma escolha sua. Respeitar é um dever de todos” 
                                        (Autor desconhecido)
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Por Lucas Celeste Santos 
3º do Ensino Médio

O consumismo é à prática de consumo 
excessivo, direcionado a compra de 
produtos e serviços sem necessidade. 

A sociedade capitalista é a principal culpada pelo 

consumismo, consequência da globalização. Tal 
ato começou com a revolução industrial, já que 
os meios de produção tornaram-se mais fáceis e 
consequentemente o aumento de demanda. 

A cada ano, a humanidade consome mais recursos naturais do planeta, 
sendo que as projeções que deveriam ter durado em todo o ano de 2017, foram 
consumidas até agosto daquele ano, já em 2019, as reservas acabaram em 
julho. Estamos explorando o potencial produtivo da Terra a ponto de o planeta 
não conseguir acompanhar na recuperação e repouso do solo. Tal fato torna-se 
mais evidente por conta do aumento do desmatamento, erosão do solo e emissão 
de CO2 (dióxido de carbono) e CH4 (metano), gases influenciadores do 
efeito estufa.

Na sociedade da qual vivemos, um dos aspectos 
do capitalismo está intensamente aparente: a 
exploração predatória sobre o meio. Essa ideia 
induzia que o motivo pelo qual fazia com que 
o capitalismo crescesse incontrolavelmente 
fosse o consumismo, o que fez com que vários 
filósofos repudiassem esse desejo pelo consumo 
descontrolado. Entretanto, isso tornou-se algo 
comum na sociedade e fez muitos consumidores 
criarem sentimentos pelas marcas e comprarem 
independentemente do preço sugerido. Essa 
prática induz também uma busca por status, o 
que leva muitas pessoas a usarem produtos com 
a marca estampada, fazendo delas propagandas 
ambulantes e favorecendo a própria marca. 
Todo esse processo muitas vezes esconde a 
personalidade da mesma, deixando apenas a 
marca aparente e tornando o sujeito apenas 
aquilo que ele consome. Entretanto, existem 

vantagens em adquirir marcas que possuam 
preços exorbitantes, mesmo que a pessoa 
não tenha tanta facilidade para adquirir esses 
produtos, todo esse processo pode facilitar a 
entrar em uma classe de pessoas que possuam 
uma condição de vida elevada como empresários 
e artistas, e com tais peças é possível entrar no 
convívio desse grupo. Isso iria facilitar um 
possível emprego que lhe daria uma renda bem 
maior ou até mesmo participar de eventos de 
seletas pessoas, por exemplo.

Portanto, o consumismo é um ato que 
prejudica a vida humana de forma psicológica, já 
que muitas pessoas vivem apenas para consumir 
e o planeta ecologicamente sofre pela falta de 
recursos anuais. A única forma de combater 
esse consumo exacerbado é com uma educação 
econômica em escolas e um ensino que combata 
a ganância.

O CONSUMISMO E SEU IMPACTO 
ECOLÓGICO 

Ilustração de Isaac Emanuel Neckel - 3º ano do Ensino Médio.

Arte digital de Eduarda Cani - 3º ano do Ensino Médio.Poesia de Gabriel Victor Venâcio Ramlov - 3º ano do Ensino Médio.
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Por Gabriel Liz
1º ano do Ensino Médio

MAIÊUTICA - DÚVIDA INSACIÁVEL

Filosofia, coisa potente e infalível,
Maiêutica pode ser sua técnica mais incrível.
Através de simples perguntas,
As dúvidas serão extintas.

Primeiro, deve se entender do que se trata,
Essa “maiêutica” da qual a sociedade é grata.
Deve-se entender o superficial,
Para compreender o crucial.

Com o avanço da dúvida,
A resposta se torna vívida.
Quanto mais respostas temos,
Mais questões faremos.
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Poesia concreta de Yasmin Reitz de Jesus - 1º ano do Ensino Médio.

Infográfico de Paulo Antonio Urbanek - 8º ano do Ensino Fundamental.
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Em 1802, a França ganha o seu primeiro imperador: Napoleão 
Bonaparte. Napoleão era conhecido por ser um grande militar 
na época, principalmente pelo fato de ter se destacado pela 

defesa da França quando foi invadida na condenação de Luís XVI. Isso fez 
com que o exército e o povo francês o apoiassem mais ainda, até o Golpe 

de 18 de Brumário onde ele e mais duas pessoas tornaram-se governantes 
da França, mas desta vez como Consul. Como Napoleão tinha apoio 
da burguesia e do exército, não demorou muito para que apenas ele 
comandasse e se tornasse o primeiro imperador da França que apenas foi 
oficial em 1804 quando foi coroado. 

 

Seu primeiro ato como imperador foi só em 1805, quando decidiu atacar a Grã Bretanha mas acabou sendo 
derrotado. Para se vingar decidiu atingi-los por outro lado, o econômico, quando criou o Bloqueio Continental 
em 1806. O Bloqueio Continental era um sistema em que nenhum país da Europa poderia comercializar com a 
Inglaterra e não demorou muito para a metade do continente aderir a esse sistema. A Rússia foi um dos países 
que aderiu, mas logo o largou, assim como Portugal. 

Quando teve que abandonar o Bloqueio Continental, a França teve 
problemas novamente. Revoltados com aquilo,o governo francês decidiu 
dar uma “lição” nos russos invadindo o seu país em 1812. O exército da 
França atacava o território russo enquanto os soldados da linha inimiga 
apenas jogavam fogo em suas plantações e fugiam.  Do outro lado do país, 
as tropas russas começaram a atacar os franceses que acabaram recuando já 
que estavam cansados demais e mal-alimentados para que pudessem lutar.

 Com a tragédia da campanha militar da França na Rússia, alguns 
países decidiram atacar a França. No dia 6 de abril de 1814, tropas 
da Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia atacaram o território francês e 
capturaram Napoleão e o mandaram para a Ilha de Elba e assim, tomaram 

Paris para eles. 
Napoleão conseguiu fugir do exílio no dia 26 de fevereiro de 1815 

e, logo em 20 de março, foi recebido de volta na França como um herói. 
Alguns meses depois, teve que suportar a batalha de Waterloo onde 
invadiu a Bélgica com 125 mil homens, mas não esperava ter que lutar 
com  210 mil soldados do exército anglo-batavo-alemão e prussianos. 
Quando chegou à Bélgica, as tropas inimigas ainda não estavam formadas, 
então decidiu atacar primeiro os prussianos que se encontravam em Ligny 
e mandou o marechal Ney junto com 24 mil homens atacar Qvatre-Bass 
caso algum exército inglês aparecesse. No dia seguinte, Blucher (general 
da Prússia) mandou seus soldados se instalarem em fazendas que ficavam 

perto de Ligny para que atacassem os franceses. A batalha durou o dia 
inteiro e, apenas no final do dia, a Guarda Imperial Francesa destruiu 
o centro prussiano “acabando” com a batalha. Por sorte, a cavalaria de 
Blucher  conseguiu fugir.

A próxima batalha era contra os ingleses, então Bonaparte deu uma 
tropa de 30 mil homens ao general Grouchy para que perseguissem os 
prussianos. Logo pela manhã, enquanto caía uma chuva forte no campo de 
batalha, Wellington (general/primeiro ministro da Inglaterra) levou seus 
homens para uma área mais segura, ao monte Saint Jean que chegaram 
no fim da tarde, diferente dos franceses que chegaram tarde da noite. No 
grande dia, Wellington já esperava Napoleão no campo com seus 23 mil 
soldados e mais 44 mil da Bélgica, que ao todo foram 67 mil homens e 
160 canhões. Do outro lado estavam 74 mil franceses e 250 canhões. A 
linha inimiga estava espalhada por todo lado, ou seja, estavam cercados. A 
batalha começou apenas às 11 horas da manhã quando a terra ficou seca. A 
ideia dos dois líderes era ganhar tempo, Wellington para que os prussianos 
conseguissem chegar a tempo e Napoleão queria que eles gastassem 
todas as suas tropas e canhões. Começaram a batalhar às 12h30min e, 
finalmente, às 17h30min da tarde foi o último ataque... a França perdeu. 

 Com a grande derrota, Napoleão abdica ao trono depois de seu 
governo ter durado apenas cem dias e é exilado na Ilha de Santa Helena, 
onde morreria em 1821.

IMPÉRIO DE NAPOLEÃO 
Por Lavinia Nicoli Simonetti

8º ano do Ensino Fundamental

Por Kirian Thagor Silva Costa                                                 
2º ano do Ensino Médio

Infográfico de Ágata Ledra, Julia Beber, Lucas Demarchi e Sthefany Schroeder - 1º ano do Ensino Médio.



A VOZ DA HUMANIDAVI

7

Por Eduarda Ropelato
2º ano do Ensino Médio

Mais uma noite de trabalho se 
iniciava naquela sexta-feira, estava 
me arrumando enquanto pensava 

que minha vida poderia ser diferente. Será que 
não estaria passando por esse aperto caso me 
aceitassem do jeito que sou? Até quando estes 
preconceitos acontecerão? Terei sempre que 
viver com esse medo de andar sozinha pelas 
ruas?

Primeiro vou me apresentar corretamente: 
me chamo Angela e sou uma travesti e 
prostituta. Desde os dezessete anos trabalho na 
prostituição, isso porque após decidir mostrar 
que eu era a Angela e não o Pedro, fui expulsa 
de casa pelos meus próprios pais. Por um mês 
vivi nas ruas, até que a Amanda me ajudou a 
sair dessa situação, onde acabei indo trabalhar 
com ela.

Saí destes pensamentos após a mesma me 
chamar para irmos trabalhar, não sei se era 
devido ao clima chuvoso, mas não estávamos 
tendo muitos clientes neste dia. Eram três da 
manhã quando um carro todo preto com vidros 
fumê,  parou diante da Amanda, ele abaixou 
um pouco o vidro e começou a conversar com 
ela, fazendo-a entrar no carro logo em seguida.

Já eram cinco da manhã, e decidi ir para 

a casinha simples que dividia com Mandy, 
cheguei e fui para a sala, local onde eu dormia, 
para pegar um conjunto de roupas para ir tomar 
banho. Estava lavando os cabelos quando senti 
uma pancada na cabeça, botei minha mão 
onde estava doendo e vi sangue, minha visão 
começou a ficar turva, caí logo em seguida 
no chão. Olhei para cima para ver a pessoa 
parada na minha frente, e só consegui observar 
os olhos raivosos de Arthur, meu irmão mais 
novo que eu não via há dois anos.

Após notar o que tinha feito, ele soltou 
a barra de ferro ensanguentada no chão e se 
afastou de mim, antes de começar a ver tudo 
escuro, consegui apenas ouvir no fundo a voz 
de Mandy perguntando se ele tinha terminado.

REFERÊNCIAS
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A MORTE DE ANGELA

Para sua sobrevivência e conforto, a humanidade modificou o meio 
ambiente

Desmatou florestas, abriu estradas,
Construiu prédios, escolas, igrejas e casas
Mas não o fez de forma consciente.
 
O crescimento das cidades
E o processo de industrialização
Destruiu paisagens naturais
Provocando muita devastação.
 
Problemas ambientais surgiram
Prejudicando a saúde da população
O ar que respiramos, a água que bebemos
Foram alvos de contaminação.
 
É necessário tomar algumas medidas
Para a natureza se renovar
Não basta só o lixo coletar 
Mas, dar um destino e tratar.
 
Os órgãos governamentais
Precisam criar leis e aplicar
A população fazer a sua parte
sobretudo, fiscalizar.
  
Então eu, você, todos nós
Devemos darmos as mãos e juntos lutarmos
Para combatermos a poluição
E o meio ambiente preservarmos.

A ética é muito importante na vida de todos, sendo um conjunto 
de valores que orientam o comportamento do ser humano em 
relação às outras pessoas na sociedade. 

Nos dias atuais, estamos em uma situação em que precisamos agir 
com ética, que é a situação da pandemia, consequência do coronavírus. 
Essa pandemia causa o isolamento social, que se traduz nas perdas de 
entes queridos, no desemprego e até mesmo vindo a causar depressão em 
algumas pessoas, por estarem isoladas (em casa) sem o convívio social.

É  nesse momento que a ética entra em cena, onde temos que fazer a 
escolha mais adequada para o momento, respeitando o próximo e a nós 
mesmos, se possível ficando em casa, quando for necessário sair e fazer o 
uso da máscara.

Caso não respeitarmos essas regras, estaremos pondo em risco a vida 
dos outros e a nossa também. Se alguém sai de casa, mesmo tendo a opção 
de permanecer em sua moradia, essa pessoa está sendo antiética, pois 
mesmo sabendo que é errado ela não se importa com as consequências que 
virão.

Assim, se a pessoa não respeitar as regras do isolamento social, estará 
sendo antiética, porque ela estará se opondo ao comportamento que a 
sociedade elegeu como sendo a melhor alternativa para minimizar os 
efeitos da pandemia.

Ainda mais porque o momento em que estamos vivendo, diz respeito a 
vida de todos, que é o maior bem a ser protegido pela humanidade.

Por isso, devemos sim respeitar o isolamento social, fazendo o uso de 
máscaras e, todas as demais regras que a sociedade definiu para podermos 
nos proteger e respeitar a vida de todos. Se agirmos com ética tudo irá 
melhorar.

 PROBLEMAS 
AMBIENTAIS URBANOS

 Ética, coronavírus e 
afins

Por Kirian Thagor Silva Costa                                                 
2º ano do Ensino Médio

Por Ana Luísa da Rocha 
8º ano do Ensino Fundamental

Foto arte de João Luis Regis Policarpo - 2º ano do Ensino Médio.
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Por Leonardo Henrique Baptista Alegre
1º do Ensino Médio

A nossa cultura está sempre em discussão
Nos indagamos sobre a nossa própria formação e 

construção
“Quem somos nós” como nação

talvez, a variedade de manifestação

O carnaval é uma típica expressão cultural 
brasileira

Agradando a população com toda sua estileira
Onde se escuta Rap, Funk e Samba

Onde todos que estão lá, se acabam na dança

Portugueses, Alemães,
Franceses e Italianos,

Vieram para cá
Para ter um lugar onde morar

Então descobrimos que
Foram eles que colonizaram

Então desde já, eu deixo o meu
Muito Obrigado

CULTURA 
SEMPRE EM 
DISCUSSÃO

Fotografia de Lívia Ferreira Zonta - 1º ano do Ensino Médio.

O DOMÍNIO DOS ESPANHÓIS NO 
TERRITÓRIO AMERICANO

Por João Marcos Rosa 
7º ano do Ensino Fundamental

A CONQUISTA DO CARIBE
Assim que os conquistadores europeus tiveram 

conhecimento da existência de grandes jazidas minerais 
na América, transformaram, o continente no alvo 
principal da política mercantilista espanhola.

 A primeira conquista espanhola na América 
foi o Caribe, ali e em outras regiões utilizavam diferentes 
estratégias, que iam desde as suas armas até se aproveitar 
de crenças das pessoas.

A CONQUISTA DO IMPÉRIO ASTECA
O império asteca era formado por uma rede de aliança 

entre três divisões políticas, que impunham domínio 
político, logicamente isso causava descontentamento 
e revolta nos outros grupos indígenas, sendo esse um 
ponto que os espanhóis vão usar, e o ponto que causou 
a ruína do império ateca.

Após uma tentativa falha de tomar Tenochtitlán e 
muitas outras, os espanhóis e suas alianças finalmente 
tomaram Tenochtitlán, no ano de 1521, liderados por 
Hernán Cortés,  sendo esse o motivo da queda e o fim  
do império.

A CONQUISTA DO IMPÉRIO INCA
Assim como os astecas o império inca também foi 

derrubado pelos espanhóis, numa expedição que ficaria 
conhecida como Francisco Pizarro (O nome do cara 
que liderou a expedição).

A causa da queda dos incas foi bem parecida com 
a dos astecas; os incas estavam em uma guerra civil 
para ver quem dos filhos de Huayna seria seu sucessor 
e da mesma forma como a dos astecas, os espanhóis 
aproveitaram essa disputa local para acabar com mais 
uma civilização.

A ADMINISTRAÇÃO DO IMPÉRIO 
AMERICANO COM OS VICE-REINOS

Visando consolidar a conquista e garantir a 
exploração econômica dos territórios, eles dividiram 

a América Espanhola em vice-reinos sendo estes: o 
vice-reino da Nova Espanha seguido pelo vice reino 
do Peru. O vice-rei era a maior autoridade colonial, 
eles ajudavam nos assuntos administrativos, religiosos 
e militares.

AS ATIVIDADES ECONÔMICAS
Assim como a maioria destes povos, as suas principais 

atividades econômicas são a pecuária, a agricultura e o 
comércio, mas se diferenciando um pouco, pois a sua 
atividade mais lucrativa foi a extração da prata e alguns 
outros minerais.

A HIERARQUIA SOCIAL/ A DIVISÃO DE 
TRABALHO NAS COLÔNIAS

A Divisão dos trabalhos ocorria de acordo como 
você nascia, os critérios que eles usavam eram a “pureza 
de sangue” e o local de nascimento, mesmo sendo 
critérios que hoje seriam vistos como preconceito, pois, 
por exemplo, alguém com sangue espanhol nascido na 
Espanha tem muito mais chance de trabalho que um 
“mestiço”.

Agora falando das classificações, nós temos os: 
Espanhóis, Criollos, Mestiços, Indígenas, e os Africanos 
escravizados. Esta era a divisão das classes sociais e a sua 
hierarquia.

A maioria dos trabalhadores eram os indígenas. Os 
Espanhóis ocupavam os postos públicos, os Criollos 
trabalhavam em carreiras que hoje seriam de alto status 
como médicos e advogados. Os Mestiços se dedicavam 
ao pequeno comércio, ao serviço doméstico e aos 
trabalhos no campo. E por último os escravos africanos, 
que foram escravizados, ou seja, trabalhavam como 
escravos.

Por Sthefany Schroeder 
1º ano do Ensino Médio

A abundante e finita água

A água é um recurso essencial e em qualquer 
direção que olhamos, lá está ela. Ás vezes, 
salgada, às vezes doce, às vezes aparente, 

ou escondida, cristalina, suja, sólida, líquida, gasosa, 
potável ou não potável. Ela pode servir como ambiente, 
elemento físico e como fator para manutenção de vida e 
sua importância é percebida até mesmo no nosso próprio 
corpo, que é constituído 70% dela.

Mas de onde a água surgiu? Existem várias teorias que 
explicam sua origem, e dentre elas,  a que defende que 
durante a formação da crosta, a água em forma de vapor 
foi liberada, por meio  dos vulcões, que expeliam gás 
hidrogênio e vapor da água, formando a atmosfera, que 
originou a chuva,  que contribuiu para o  resfriamento 
da crosta terrestre, e que gradativamente,  passou a se  
acumular nas partes mais baixas do relevo, formando os 
oceanos.

Compreendidos como as grandes massas líquidas do 
planeta, os oceanos comportam 70% da água encontrada 
no planeta terra. Eles Abrigam 80% das espécies existentes, 
influenciam  o comércio, a pesca e a navegação. Deles são 
extraídos diversos minerais como o cloreto de sódio (sal), 
regulam o clima e a temperatura terrestre. Aliás durante 
a noite, a água da praia é quente, isso ocorre, porque ela 
tem a capacidade tanto de absorver, quanto de liberar calor 
lentamente. Ao contrário da terra, que aquece rápido e 
perde calor na mesma intensidade. Ao todo, existem cinco 
oceanos: Glacial Ártico, Índico, Atlântico, Pacífico (o mais 
extenso, com 165,3 milhões de km²). Embora não haja 
consenso, o Antártico não é classificado como oceano por 

muitos especialistas. 
Outro elemento a ser considerado nos oceanos é a 

salinidade. Por essa razão, não podemos consumir  sua  água, 
por conter uma grande quantidade de sal, que é em média 
cerca de 35 gramas por litro, sofrendo variações,  como por 
exemplo, no Mar Morto que possui em média 300 gramas 
de sal por litro de água. Mas então, da onde vem a água 
que tomamos? Ela vem dos lagos, correntes, atmosfera, 
água subterrânea, do gelo, e tudo isso compreende apenas 
2,8% da água total do planeta, por isso todos devem ser 
conscientes, pois a água disponível para consumo é um 
recurso finito. 

Além dos oceanos, existem outras formas de 
armazenamento natural da água, como os aquíferos, que 
são reservatórios subterrâneos resultantes da sua infiltração 
na terra, são eles que abastecem os poços e nascentes e dão 
origem a maior parcela dos rios, que são influenciados pelo 
ciclo hidrológico. Estes, formam as bacias hidrográficas 
que configuram-se como a região de drenagem de um rio 
e seus afluentes. 

Por fim, a água é um recurso indispensável à vida. 
Durantes as estiagens,  diminui ou não há água na rede de 
abastecimento, o solo fica seco, as plantas morrem, e ficar 
sem ingerir água, causa sérios problemas de saúde. Isso 
indica que sem ela, o planeta que conhecemos hoje nem 
sequer existiria. Portanto, é preciso consciência, para que 
esse importante recurso natural não acabe e para que as 
gerações futuras possam desenvolver-se de forma sadia e 
equilibrada.
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Infográfico de Paulo Braatz e Kaio de Liz - 1º ano do Ensino Médio.

Fotomontagem de Vinícius Eduardo Machado - 3º ano do Ensino Médio.

Há alguns anos, busca-se um significado 
oficial para Bioética, a qual, considerando 
pesquisas feitas, visa evitar que a vida 

humana seja afetada de alguma forma, ou que alguns 
tipos diferentes de vida (animal, etc) sejam consideradas 
inferiores a outras. Ela busca o desenvolvimento da 
área médica, de forma que os pacientes saiam menos 
lesionados de qualquer procedimento, tornando 
quatro princípios essenciais para o seu sucesso, inclusa 
a autonomia pessoal de cada pessoa passível a estes 
procedimentos e a ideia de realizar tudo para “um bem 
maior”, mesmo que uma vida seja necessária para que 
mais pessoas saiam ilesas.

A partir de seu início no século XX, a fonte 
principal de desenvolvimento e conhecimento, sempre 
foi determinada por testar e aplicar procedimentos, 
elevando muito o número do uso de cobaias, ainda vivas, 
para determinar um possível avanço científico, visando 
sempre buscar o maior benefício para o maior número de 
pessoas possível, então suas práticas, por vezes, poderiam 
simplesmente depender de vidas para que outras 
pudessem usufruir do conhecimento adquirido, porém 
sempre com as regras de que a cobaia sempre decidirá 
se ela quiser participar e ser parte do experimento, e que 
quem fizesse o processo, não poderia causar nenhum 
dano ao paciente de forma intencional.

Em certos casos existia a utilização de animais para testes farmacêuticos e de 
cosméticos, levando em consideração que os mesmos não tinham a possibilidade de 
escolher serem cobaias ou não, trazendo os grandes maus tratos aos animais nas 
práticas dessa ciência, mesmo que isso fosse necessário para salvar vidas e avançar 
cientificamente, toda essa prática com o tempo acabou sendo reduzida.

Devido aos diversos avanços, permanece o 
pensamento de que há sempre uma possibilidade de se 
sentir melhor fazendo parte de vários testes “disfarçados” 
de produtos e novidades, mesmo que isso torne todos 
que o usufruem em cobaias vivas, existe ainda a melhora 
perpetuada por todo o conhecimento, onde quanto 
mais pessoas testarem esse produto, ainda com a ideia de 
não causar danos intencionais ao utilizador, vai acabar 
tornando-se cada vez menos um protótipo, e logo um 
produto final que pode realmente trazer benefícios, 
mesmo que isso leve tempo. 

Contudo, após ser somente um produto de 
teste, todos estão fadados a levarem o fardo de que 
precisam do produto e que pode muito bem trazer 
imensas consequências, mas como é dita na própria 
bioética, salus aegroti suprema lex "o bem-estar do 
paciente em primeiro lugar".
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BIOÉTICA: O CUIDADO COM A VIDA
Por Gabrielli Lenzi Furtado 

3º ano do Ensino Médio
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Infográfico de Lívia Zonta, Luisa Prim, Mariana Schmitz Nuñes e Yasmin Jesus - 1º ano do Ensino Médio.

As raízes de um diálogo de injustiças raciais no Brasil têm sido 
plantadas desde a ocupação europeia e intensificaram-se com 
a escravidão africana. Para reverter esse quadro, é necessário 

que haja uma sensível mudança, que pode ser ocasionada por protestos, 
campanhas de conscientização, entre outros. Muitas vezes, pensa-se que para 
haver revolta, há a necessidade de um estopim que dará início a uma série de 
movimentos, como o que ocorreu em maio de 2020, nos Estados Unidos, 
em que George Floyd, um homem negro, foi alvo de violência policial de 
cunho racial. Esse acontecimento implicou em diversos atos políticos em 
diferentes países e que influenciaram o mundo inteiro, inclusive o Brasil. 
Cria-se uma situação de dependência questionável em relação a esses países, 
numa lógica de promover a revolta apenas quando o outro causou primeiro, 
o que levanta uma questão problemática quanto ao silêncio dos brasileiros 
das mais distintas origens, frente  aos milhares de casos semelhantes 
ocorridos anteriormente em nosso país.

Ademais, no auge dos dias seguidos de manifestos estadunidenses 
foram ouvidos comentários como: por que os negros brasileiros não se 
revoltam? Ora, seriam os responsáveis por falas como essas participantes em 
movimentos de lutas em favor dos negros? Estariam esses em apoio a todos 
os que lutam contra o racismo no Brasil? Saberiam esses, da existência de 
todas essas forças resistentes? Fala-se muito em “dar” voz, mas pouco se fala 

sobre “dar” escuta. De fato, perceber-se como racista, o que todos são, num 
país como o Brasil, alavanca o suporte aos que estão na linha de frente ao seu 
combate a tanto tempo. Ressalta-se que a luta declarada como antiracista 
está nesse mesmo país, onde essa gente acorda e tem se deitado há todos 
os anos de sua vida. Onde os mesmos direitos humanos que prezam por 
igualdade e respeito são instituídos e deveriam reger toda a população.

Para se ter ideia, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em 2019, constatou que o percentual de pessoas negras 
no Brasil em relação a população total é de, aproximadamente, 56%. Ou 
seja, somam mais da metade da população brasileira, o que reflete-se nos 
limites impostos pela desigualdade racial na possibilidade de ascensão 
social, onde eles seguem como a maior população carcerária e representam 
o maior percentual de vítimas de homicídios. Na mesma direção, o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública (FBSP), evidenciou que entre 2015 e 2016, 76% dos mortos 
em intervenções policiais são negros, assim como houve aumento dos 
homicídios entre 2006 e 2016, em detrimento dos brancos, que obtiveram 
diminuição nos números percentuais. Evidentemente, nenhum dado desse 
é coincidência, à medida que vivemos numa sociedade amplamente racista e 
que historicamente, se valeu dos privilégios que lhes é atribuída.

É importante dizer que sim, os Estados Unidos, em especial após sua 
ascensão na Guerra Fria,  tem sido extremamente influente aos brasileiros, 
num padrão de vida ideal e nas inúmeras consequências da escravidão 
e das políticas eugenistas implantadas no Brasil por essa e outras nações, 
mas os movimentos que lhe pertencem são deles e aqui são fragilmente 
evidenciados. No entanto, não seriam essas questões responsabilidade de 
todos? São sim! São causas humanas e por isso perpassam qualquer barreira 
geopolítica. É evidente, que não podem ser esquecidas todas essas crianças, 
jovens e adultos que deixaram suas famílias e conhecidos nos últimos meses. 
Todas as vidas negras que foram injustamente reprimidas de todo e qualquer 
direito humano e todo o respeito que tristemente tanto falta... É necessário 
refletir e agir em relação ao que está debaixo dos olhos de todos, em situações 
cotidianas na sociedade brasileira.

Portanto, evidencia-se que o cenário aqui descrito é a representação 
da história de milhares de anos. É o estar calado, adotar o patriotismo de 
outro país e esquecer da luta dos seus. É a história a contar sobre ideais 
discriminatórias tão enraizados, anos de escravidão e de desigualdade racial 
num país em desenvolvimento. É tornar-se a estagnação e a dependência 
de uma potência capitalista nesse mundo de globos, que gera desejos 
compartilhados desafios desiguais.

A PERCEPÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES 
RACIAIS NO CENÁRIO ATUAL BRASILEIRO

Por Fernanda Hasse Stein 
3º ano do Ensino Médio
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Apesar de muitos não acreditarem, Andrew Smith viveu muita coisa em sua juventude. É 
difícil imaginar que um velho doce como ele tenha vivido um grande desastre, e descoberto 
algo surpreendente.

 Andrew estava sentado em sua poltrona, admirando a vista de sua janela, enquanto esperava seu 
neto Tom chegar. A vista da janela não era tão bela assim. Só se via enormes prédios e carros flutuantes 
andando para lá e para cá. Mesmo assim, o velho Smith amava. Esta paisagem o fazia lembrar de uma 
pessoa muito importante, as ruas eram agitadas como Benjamin.

- Vovô? - disse a voz que vinha de fora - Está aí?
- Estou aqui - diz ainda sentado - Entre pequenino.
- Com licença - passa pela porta indo ao encontro do sofá da sala - Me atrasei?
- Nunca! - solta uma risada fraca - Pode ir se levantando Tom, hoje a história que irei lhe contar não 

será aqui.
- Por que?  - diz o menino curioso
- Porque antes de começar a contar preciso mostrar uma coisa para você. Agora, siga-me!
 Tom seguiu o avô com o maior entusiasmo e, enquanto andavam até o local determinado, não parava 

de imaginar o que ia encontrar. Andrew poderia ser reservado na maioria das vezes, mas quando estava 
com seu neto ele se tornava uma pessoa completamente diferente. Muitos diziam que ele era assim com 
o jovem porque o garoto o lembrava de sua juventude, outros acreditam apenas que ele só queria que o 
neto gostasse dele. O que não se deve negar é que o velho era um ótimo contador de história, não havia 
ninguém melhor que ele nesse quesito.

- Chegamos! - diz o mais velho parado em frente a um galpão que fica do lado de fora da casa- Antes 
de entrarmos, preciso que me prometa uma coisa - o garoto assentiu com a cabeça - Nunca conte sobre 
este lugar para ninguém, ouviu?

- Dou a minha palavra para o senhor! - coloca a mão em seu peito
- Ótimo! - sorri para a criança - Abra a porta e tome cuidado ao entrar lá dentro, talvez tenha algumas 

coisas espalhadas pelo chão.
- Certo! - disse empolgado
 Ao abrir a porta Tom se deparou com algo que nunca havia visto em toda sua vida. Claro que já 

ouviu falar disso, mas nunca chegou a ver de perto, e nem sabia que aquilo ainda existia. Aquele galpão 
estava repleto de plantas. O garoto, que saiu empolgado da casa, agora estava assustado. Não podia negar 
que estava maravilhado com o lugar, mas aquilo estava errado. Há muito tempo, a criação de plantas 
foi proibida no planeta. O único lugar que ainda tinha esse tipo de vida era na tal área 51, já que ainda 
usavam para alguns experimentos. Se alguém descobrisse que seu avô mantinha uma plantação dentro de 
casa, ele seria preso ou até mesmo morto.

- Sei no que está pensando, mas fique calmo, há anos mantenho isto aqui - diz o velho tentando 
acalmar a criança - Você deve saber da história, não é?

- Si-i-iim - gaguejou 
- Então esqueça tudo que lhe contaram, pois aquilo é uma tremenda mentira! As árvores, flores e 

todas as outras plantas nunca prejudicaram nosso lar! Os seres humanos são os únicos inimigos que 
devemos temer.

- E como o senhor sabe disso?
- É isso que irei contar - disse Smith calmamente - Está vendo aquilo? - aponta para o poço que estava 

no centro.
- Sim.
- Foi ali que tudo começou…

17 DE NOVEMBRO DE 2100

 Era uma manhã fria e chuvosa, nada de anormal novamente. Andrew Smith acordou cedo naquele 
dia, bom, era seu aniversário e ele não poderia deixar de aproveitar aquela data tão especial. A primeira 
coisa que fez foi se vestir, queria estar apresentável em seu décimo segundo aniversário, afinal, já era um 
homem! Quando terminou de se vestir, desceu as escadas correndo até a cozinha para ver o que lhe 
aguardava na mesa. Chegando lá, encontrou apenas uma pequena e fina fatia de bolo. Quem visse o rosto 
da jovem criança naquele exato momento iria se espantar, a cara feia que fazia poderia deixar qualquer 
um com medo.

- O que é isto? - berrou a criança
- Seu bolo de aniversário, mestre - disse o robô que limpava o chão. 
- Mas por que é tão pequeno?
- Patrão Peter disse que você não deveria comer muito doce.
- Mas é meu aniversário! - dizia ele fazendo birra.
- Eu apenas sigo as ordens de seu pai. Agora sente e coma o bolo rápido, preciso limpar a mesa antes 

que sua mãe chegue - ordenou a máquina.
- Pode limpar, então! Vou ver Benjamin agora, pelo menos ele sempre está comigo em meus 

aniversários! - o garoto sai em disparada para fora de casa.
 Era difícil para Andrew admitir que seus pais nunca fizeram questão de comemorar o seu nascimento 

com ele, talvez nunca tivessem se importado com isso. A única pessoa com quem podia contar nesta data 
era Ben, seu melhor amigo. Ele o esperava no portão da grande casa, no mesmo lugar em todos os anos. 
Assim como todos os anos, iam para o galpão que ficava distante da cidade. Não era um caminho longo 
já que Andrew morava quase fora do perímetro da cidade, levava em média 15 minutos de sua casa até lá.

- Feliz aniversário, Andy! - Ben corre para abraçar o amigo. - Este ano será melhor que o ano passado! 
Usei o dinheiro que guardei e comprei um enorme bolo para você! 

- Poxa Ben! - sorriu o garoto - Muito obrigado mesmo, mas você usou todo o dinheiro que tinha?
- Sobrou um pouco, mas não há com o que se preocupar! - insistiu - Agora vamos que eu estou 

morrendo de fome - riu
Andrew gostaria de fingir que não se importava com aquilo, mas era inevitável. A família de seu 

melhor amigo não tinha tanto dinheiro, por isso Ben passava tanto tempo trabalhando para conseguir 
ajudar os pais com as despesas. Ter feito isso significava que ele iria ter que trabalhar mais ainda para 
recompor o dinheiro que tinha gastado.

Depois de afastar aqueles pensamentos, percebeu que já havia chegado em seu destino. Costumavam 
chamar de refúgio já que lá poderiam ser quem eram sem se preocupar com nada. Além disso, era o 
único lugar que seus pais não pensariam em procurá-lo, se isso fosse acontecer. Entrando no esconderijo, 
percebeu que hoje o café de aniversário seria diferente. Ben tinha colocado os talheres e o bolo ao lado 
do velho poço o que era estranho pois sempre comiam na mesinha que havia ali perto.

- Vamos comer ali? - disse confuso.
- Sim! Eu disse que este ano seria melhor que o outro.
- Achei que estava se referindo a comida…
- Dá no mesmo - sorriu olhando para o amigo. - Vamos comer, estou morrendo da fome
- Claro! - seguiu até onde estavam as coisas
- Antes de acabarmos com o bolo, quero que você abra meu presente - tira um embrulho de dentro 

da cesta que ele nem havia reparado
- Obrigada! - agradece o menino quando pega o presente. 
- Abre logo!
- Pensei que o aniversariante era eu - riu - Vamos lá - arranca o pedaço de papel colorido e vê o que 

mais queria, o livro de plantas que tanto desejava encontrar - Eu não sei o que dizer! Isso deve ter custado 
caro!

- Eu já disse, não precisa se preocupar! Agora podemos comer – ri.
 Andrew estava maravilhado com o presente que havia ganhado, era o que sempre quis! Há muito 

tempo as plantas deixaram de existir na Terra. Os cientistas descobriram que aquilo estava afetando 
o planeta, então rapidamente criaram uma máquina que foi capaz de produzir todo oxigênio que 
precisamos para sobreviver ao longo dos anos.  Sendo assim, ao longo do tempo, dizimaram qualquer 
tipo de vida que não fosse humana, e isso contava até com os animais. Ninguém nunca tentou descobrir 
se aquilo era verdade ou não, todos estavam ocupados trabalhando e nem se deram conta do que 
aconteceu. Mas aquele livro poderia explicar muitas coisas para o pequeno Smith e graças a Ben, ele teria 
a oportunidade de entender tudo.

- O bolo está magnífico! - diz o garoto com a boca cheia - Coma um pouco, não precisa se sentar no 
chão, pode ir ao poço se quiser. 

 - Sabe, nunca entendi por que construíram este poço bem aqui, dentro de um galpão - passa a mão 
pelo velho cimento.

- Os tempos eram outros Andy, todos eram meio burros por isso que vivemos na Idade Avançada, 
somos mais inteligentes.

- Talvez - concordou - Mas se ele foi construído para brincar? - lança um olhar curioso para Ben.
- E como seria isso? - o mais novo chega perto.
- Talvez fosse para brincar de pega-pega, li isso em um livro antigo. 
- O que é isso?
- Pega-pega é uma brincadeira bem antiga, acho que surgiu na Idade Média ou algo do tipo - sobe 

na beirada do poço - Você deveria fugir do adversário que vai te pegar - anda desajeitado pelo círculo 
enquanto tenta se equilibrar - Simples assim.

- Gostei, mas não é um espaço muito pequeno para correr? - arqueia a sobrancelha.
- Isso é o que torna mais divertido - Smith disse animado - Venha - estende a mão - Vamos brincar!
- Se você diz…- agarra a mão de Andy e sobe - É estranho isso - olha para o enorme buraco escuro - 

Tem certeza?
- Absoluta! - soca de leve o ombro de Ben 
- Então, tá com você! - corre para a direção oposta.
- Agora com você! - dá um soquinho nas costas e corre para o outro lado.
- ANDY! - o menor se desequilibra caindo para frente em direção ao infinito vazio dentro do poço. 
- BEN! - era tarde demais para fazer algo, seu amigo já havia sumido na escuridão - Não me deixe 

aqui - diz em meio às lágrimas.
 Dias se passaram depois daquele incidente, tudo havia mudado. Andrew nunca mais saiu do quarto 

depois daquele dia, apenas para fazer as refeições. Passava o tempo todo estudando o livro que seu amado 
amigo Ben lhe deu, até descobrir toda a verdade. Nunca houve nenhum problema, na verdade era o 
contrário, sem elas nós não conseguiríamos viver. O que aconteceu é que todas elas tinham grande valor 
em certos produtos, mas ninguém poderia usá-las já que era contra as regras. Foi então que o governo 
criou um plano para conseguir usar. Não podemos negar que aquilo não nos ajudou em algo, afinal 
criaram uma máquina que produz oxigênio! Agora nunca mais iríamos nos preocupar com isso. E claro, 
com os animais fora do caminho as cidades foram crescendo mais e mais. Talvez nem tudo estivesse 
perdido.

- E qual era a verdade vovô? - perguntou Tom.
- As plantas nunca nos prejudicaram! 
- Então por que as dizimaram?
- Porque queriam dinheiro, muitas delas eram valiosas para produzir algo- o tom da sua voz era 

marcado pela decepção - Esse sempre foi nosso erro meu pequenino, sempre nos deixamos levar pela 
ambição. E se não fosse por bem, talvez nunca teria descoberto isso...

- É por isso que você mantém todas essas plantas vivas?
- Sim! - o velho Andrew olha para o poço que estava coberto de flores. - Sem ele talvez isso nunca 

existisse… 
- E como conseguiu encontrá-las? 
- Essa é uma história para outro dia.

O POÇO
Por Lavinia Nicoli Simonetti

8º ano do Ensino Fundamental
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By Paulo Antonio Urbanek
8º ano do Ensino Fundamental

In the United States of America, food trucks are very popular. They sell 
different kinds of food, for example salad, ice cream or burgers. The main 
feature of food trucks is the price, specially in the United States they sell cheap 
food with a good quality. In Portuguese food truck means “caminhão de 
comida”, also it’s popular in Brazil. They usually change the location where 
they are but it’s common to find food trucks that stay in just one place. A food 
truck is usually a pickup truck with a back part where the food is made.

Marsala Roll is a Thai ice cream food truck.  This is my favorite food 
truck. The main ingredient in Thai ice cream is a milk base, then, you can 
add some ingredients, like fruit, chocolate, etc. Now, Marsala Roll is located 
in the parking lot of Supermercado Manarim, in Taió. The milk base costs 
R$8,00, and you add ingredients. So, these ingredients cost between R$2,00 
and R$5,00.

Source: https://sc.olx.com.br/florianopolis-e-regiao/comercio-
e-escritorio/trailers-e-carrinhos-comerciais/trailer-para-lanches-
novo-0km-a-pronta-entrega-770023994 

MY FAVORITE FOOD TRUCK: MARSALA ROLL

Por Nicole Schulze
3º ano do Ensino Médio

GOVERNO VARGAS E 
O AUTORITARISMO

Com o objetivo de favorecer a sua imagem 
para manter seu governo estável e censurar 
qualquer oposição, Getúlio Vargas criou, 

em 1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP). Esse foi responsável por verificar os materiais 
como jornais, revistas, livros, programas de rádio e 

cinema e certificar que não haveria oposição ao sistema, 
mas sim a valorização do nacionalismo brasileiro. Para 
que o governo ficasse mais perto do povo, foi criado a “A 
Hora do Brasil”, onde eram transmitidos os discursos de 
Getúlio Vargas, sendo obrigatória a exibição em todas 
as rádios. 

Caso as autoridades julgassem um determinado material como uma ameaça ao seu 
governo, ele poderia ser recolhido e interrompido. Assim, a censura tinha como objetivo 
repreender aqueles que fossem contra o governo, mostrando-lhes quem mandava no 
país. A população era informada dos materiais que foram censurados, desta forma, se 
assistissem poderiam ser punidos.

Além disso, o amor à pátria era de extrema 
importância, portanto, eram distribuídos livros nas 
escolas para ensinar a valorização da nação aos pequenos. 

Apesar dos benefícios feitos por Vargas no país, 
como a industrialização que se expandiu, não se pode 
negar as marcas deixadas por uma ditadura, causada por 
seu governo. Além disso, admirador de Hitler, Vargas era 
fascista. Suprindo seus direitos, controlava os sindicatos, 
assim como aqueles que não concordavam com sua 
política, torturando-os e matando-os. Retirava o direito 
à liberdade de expressão, censurando qualquer tipo de 
material que fosse contra seus pensamentos.  

Com isso, em 1940, Vargas fundou o Departamento 
Estadual de imprensa e propaganda (DEIP), com o 
intuito de ter mais controle, colocando um em cada 
estado. Logo após, em 

1945, graças a uma pressão da população no final da 
Segunda Guerra Mundial, o DIP chegou ao fim. 

Com todos esses fatos, pode-se concluir que Getúlio 
Vargas era autoritário e manipulador, pois para manter-
se no poder fazia da sua imagem, um pai para os pobres. 
Além disso, tirava o direito à liberdade de expressão de 
qualquer cidadão. Assim, fica evidente os fracassos de 
um ditadura.
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FOOD TRUCK

I guess that everyone loves food trucks. They're great because they 
are creative and delicious too. They can sell a lot of different types 
of food. There are many food trucks all over the world. They usually 
stay in places that are very famous and there are a lot of people there. 

For me ice cream food trucks are the best, they’re my favorite one. 
They sell a lot of types of ice cream and I love all of them. The 
ingredients for an ice cream are milk, condensed milk and milk cream. 
Honestly I really love food trucks! Source:  encurtador.com.br/adky4

Hi, I will talk about one of my favorite food trucks. My favorite food 
truck is churro food truck. Their churros are very delicious and tasty. 
The food truck is located downtown in Rio do Sul and  its name is 
Churros Magic. 

Their churros recipes are not revealed, but what I can say for sure 
is about the ingredients that we add. After the churros are ready, we 
can add a chocolate topping and then you can choose two other things 
to add, as fruit or different types of chocolate. The price is around 3 
dollars, but if you want to add more than two things, the price increases. 
Try it… it’s delicious!!!

MY FAVORITE FOOD TRUCK
By Isabel Luiza

8º ano do Ensino Fundamental

Source:  encurtador.com.br/FSZ09

By Rômulo Alves Kühl
8º ano do Ensino Fundamental

MY FAVORITE FOOD TRUCK

 My favorite food truck sells hot dogs. I love hot dogs, but I 
hate pickles. Their hot dogs are made with: Sausage, bread, corn, 
fries and tomato sauce. There are types of hot dogs, with cheese and 
vinaigrette. The American hot dog is very simple, but here in Brazil 
we add different delicious complements. My food truck moves around 
Rio do Sul, selling the hot dog around 15R$. This food truck is not 
close to my house. I ate this special hot dog in this food truck, at my 
school.

Source:  encurtador.com.br/AEJ56
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Ilustração de Guilherme Deola - 9º ano do Ensino Fundamental.

A NOVEMBRADA: SUA 
IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO DA 

POLÍTICA BRASILEIRA

A IMPORTÂNCIA 
DA ENERGIA 

LIMPA PARA O 
FUTURO

Por Ana Paula Fertig Bastos
9º ano do Ensino Fundamental

Por Sofia Visentainer
9º ano do Ensino Fundamental

O regime militar iniciou-se no ano 
de 1964, por meio de um golpe que 
resultou na deposição do então 

presidente João Goulart. O golpe teve apoio 
da imprensa e parte da população. De 1964 a 
1969, foram decretados 17 atos institucionais, 
os quais não respeitavam os direitos garantidos 
pela constituição, o que aumentava a repressão 
e o controle político. A partir de 1970, o Brasil 
teve, ainda no período do regime militar, mais 
3 presidentes: Médici, Geisel e João Figueiredo. 
Após o chamado “milagre econômico”, a 
economia começou a declinar novamente, 
ocasionando em um aumento da inflação e, 
portanto, da desigualdade social.

Foi nesse contexto que aconteceu 
uma manifestação em 1979, na cidade de 
Florianópolis, quando João Figueiredo 
visitou-a. Essa manifestação ficou conhecida 
como Novembrada. 

É notório ter sido um ato que marcou 
um confronto, sendo muito importante para 
mostrar a força em prol de mudanças políticas e 
adoção de medidas para reduzir a desigualdade 
social.

Tudo ocorreu desde o café Ponto Chic até o 
Palácio Cruz e Sousa (sede do governo estadual, 
naquela época ocupado por Jorge Bornhausen).

Esse protesto foi organizado por estudantes 
universitários liderados pelo DCE da UFSC. 
Eles também reclamavam da inflação, os gastos 
para receber o presidente em Florianópolis 
e o aumento do preço da gasolina. Por conta 
disso, a classe trabalhadora também aderiu a 
manifestação.

Além disso, outro motivo para a revolta 
foi a placa em homenagem a Floriano Peixoto, 
trazida pelo governo federal. Floriano, no final 

do século XIX, deu ordens para o fuzilamento 
de aproximadamente 180 pessoas na Ilha de 
Anhatomirim, em Santa Catarina. A placa 
causou uma grande discussão, afinal esse 
fuzilamento trouxe uma grande perda para o 
estado e para os familiares das vítimas.

Dessa maneira, a manifestação eclodiu na 
Praça XV. João Figueiredo fez um gesto aos 
manifestantes que, em resposta, o ofenderam.

“Dias depois, foi autorizada a prisão de sete 
estudantes reconhecidos como os ‘responsáveis’ 
pela manifestação. Eram eles: Lígia Giovanella 
(natural de Rio do Sul), vice-presidente do 
DCE; Adolfo Dias, presidente; Marize Lippel, 
Rosângela Koerich, Amilton Alexandre, 
Geraldo Barbosa e Newton Dias Vasconcelos 
Jr.” (SOUZA, 2013). 

Então, um novo protesto foi organizado 
pelos estudantes, exigindo a libertação dos 
presos. Sendo assim, eles não foram enquadrados 
na Lei de Segurança Nacional.

Todo o ocorrido teve repercussão 
internacional, em países como França e Estados 
Unidos. A imprensa catarinense, na época ligada 
ao regime militar, procurou fazer abordagens 
caracterizando a manifestação como uma ação 
de uma minoria, que se restringia apenas ao 
DCE da UFSC, e negando que houve apoio das 
demais pessoas presentes no local. Havia ainda, 
por parte da imprensa, o temor que o governo 
federal desistisse de implantar uma siderúrgica 
em Santa Catarina, visto que a imagem do povo 
catarinense estaria desgastada.

Levando-se em consideração os fatos 
citados anteriormente, podemos compreender 
que o momento histórico ocorrido no final da 
década de 70 do século passado, a Novembrada, 
contribuiu, indubitavelmente, para o 

amadurecimento da democracia brasileira. 
A partir desse período, o Brasil passou pelo 
processo de abertura política, o qual teve seu 
ápice anos depois, com o movimento das “diretas 
já”. Ele tinha como principal objetivo o voto 
da população para escolha dos representantes 
políticos em todas as esferas: municipal, 
estadual e federal. Apesar do conflito e dos 
desdobramentos políticos, devemos enfatizar 
que os líderes da Novembrada só obtiveram 
êxito em virtude da perspicácia e união do 
grupo.
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Historicamente, o ser humano 
sempre utilizou as fontes 
energéticas para suprir suas 

necessidades de sobrevivência. No entanto, 
com o aumento da população e da tecnologia, 
o uso de energia tornou-se imprescindível. 
Consequentemente, foi necessário criar novas 
formas de se produzir energia, podendo elas 
serem renováveis ou não.

As fontes renováveis, correspondem aos 
recursos naturais utilizados na produção de 
energia sendo, portanto, inesgotáveis. Elas 
apresentam um menor risco de poluição 
se comparadas às não renováveis, por isso, 
são chamadas também de fontes de energia 
limpas. Dentre elas, destacam-se: energia solar, 
eólica, biomassa, hidrelétrica, maremotriz e 
geotérmica.

Diferentemente das fontes renováveis, 
as não renováveis utilizam recursos que 
não se disponibilizam continuamente na 
natureza, ou seja, por não serem repostas, 
podem se esgotar, como o petróleo, o carvão 
mineral e o urânio. Essas fontes embora 
sejam economicamente e energeticamente 
mais produtivas que as renováveis, são 
extremamente poluentes e oferecem risco ao 
equilíbrio ambiental do planeta. 

As fontes não renováveis estão propícias 
a ocasionarem grandes desastres ambientais, 
principalmente a nuclear, como o acidente 
de Chernobyl em 1986 na atual Ucrânia, ou 
Fukushima no Japão em 2011. Como estas 
fontes são esgotáveis e poluentes, é necessário 
prevenir e investir em energia limpa, 
mesmo que elas não sejam, eficazmente, 
tão produtivas, para evitar que, no futuro, 
haja falta de energia e origine um colapso 
energético.

Portanto, o uso das fontes renováveis e 
não renováveis, deveria ser equilibrado para 
que, ao mesmo tempo haja uma boa produção 
de energia sem muitos prejuízos ao meio 
ambiente. 

Sendo assim, acredito que deveríamos ter 
maior consciência ambiental, pois só existe 
um planeta terra e, infelizmente, ele não é 
inesgotável. Por isso, penso que os recursos 
naturais e as fontes de energia limpa deveriam 
ser explorados de forma mais racional.

Ademais, poder-se-ia, pensar em formas de 
melhorar as fontes de energia limpa, a fim de 
que se tornem mais produtivas, diminuindo o 
uso das fontes não renováveis. Dessa forma, 
contribuiríamos com a preservação ambiental 
e garantiríamos energia para o futuro, sem 
comprometer a qualidade de vida de todos.
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Ser Inpendente

Segundo o dicionário, ser 
independente é o que não 
se submete a injunções de 

ordem econômica, afetiva, moral 
ou social, ou seja não depender do 
próximo ou de

outros lugares para sobreviver. 

Ao nascer somos totalmente 
dependentes de nossos pais e, com 
o passar do tempo, nós vamos 
fazendo escolhas simples, mas que 
já são importantes para o nosso 
crescimento ao longo da vida.

Para nós, ser independente como pessoa é você, por 
exemplo, não precisar de apoio financeiro, um simples 
exemplo seria você poder sair para alguma viagem sem que 
nenhuma outra pessoa seja responsável pelo seus atos. O 
mesmo acontece com países que se tornam independentes, 
depois que possuem a liberdade não precisam de nenhum 
auxílio de outro local para construir uma lei, por exemplo, 
e ao longo dos anos países independentes são cada vez 
mais comuns.

Durante muito tempo, países 
da América eram dependentes 
de outros lugares, por exemplo, 
o Brasil era colônia de Portugal, 
e a Argentina era dependente da 
Espanha. Mas ao longo do tempo 
países como Brasil e Argentina e 
outros países da América decidiram 
se tornar independentes, tais como 
outros países do mundo.

Mesmo com a independência, 
Portugal deixou “vestígios’’ pelo 
Brasil, e a cultura indígena do 
país foi totalmente modificada 
por Portugal, sendo obrigatória 
a religião católica no Brasil por 
um tempo, com D Pedro I. Outro 
exemplo muito marcante, foi D 
Pedro II, que construiu museus, 
escolas e bibliotecas mudando a 
visão do país.

Ser independente para muitas 
pessoas é um sinal de maturidade, 
para outras é sinal de novas 
responsabilidades, fatos difíceis de 
resolver. Tendo em vista que, ser em 
independente no século XXI é ter 
sua própria condição financeira, e 
fazer escolhas simbólicas que a vida 
nos dá. Durante os séculos o sinal 
de independência mudou muito, 
nas épocas de países coloniais o 
sinal de independência era não ser 
escravo, pois até o Brasil foi escravo 
por um bom tempo, e atualmente 
é dar conta de toda a sua vida 
sozinho, sem ajuda do próximo. 
Enfim, nos dias de hoje, tudo 
mudou e ainda vai mudar, e daqui 
para frente novas independências 
poderão chegar e teremos que lidar 
com isso. História em quadrinhos de Daniel Minatti Giacomini - 8º ano do Ensino Fundamental.

Por Julia Camile Beber
1º ano do Ensino Médio

O Profeta

Em 622 na cidade de Meca
Localizada na zona costeira ocidental
Foi criado o Islamismo
Uma religião fundamental.
Muhammad quem deu início
Sempre valorizando a honestidade
Ele era o verdadeiro profeta

Tentando mudar os pensamentos da sociedade.

Sua fé era tamanha

E um dia teve uma visão
Do arcanjo Gabriel
Que trouxera uma revelação.
A partir daí começou a pregar
Entregou-se à vontade divina
Criando os cinco pilares do Islamismo
Para facilmente sua crença disseminar.
O povo era politeísta
E não dava o braço a torcer
O que dificultava sua conquista
De ver o número de fiéis crescer.

Não obteve muitos seguidores
Porém após sua morte muitos se interessaram
E em poucas décadas
Os limites da Península Arábica foram ultrapassados.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

NICOLAZZI JUNIOR, N. F. História Medieval. In: Ensino médio: modular : 
História. Curitiba: Positivo, 2013. 

NICOLAZZI JUNIOR, N. F. História Medieval. In:Ensino médio: modular : 
História. Local de publicação: Curitiba: Positivo, 2013. Consultado em 07 de 
out. de 2020.
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Cantinho do fundi

Ilustração de Maria Blank - 2º ano do Ensino Fundamental. Ilustração de Davi Cristofolini - 2º ano do Ensino Fundamental.

O ingazeiro é uma árvore com flores brancas e 
esverdeadas, ele produz um fruto chamado ingá 
que é uma fruta muito saborosa e adocicada. Na 
maioria das vezes nós encontramos a árvore do 
ingazeiro próximo a lagos e rios, como por exemplo 
no parque da nossa escola.

Essa árvore pode chegar até 15 metros de altura, 
formando uma sombra boa com suas folhas, na qual 
podemos fazer um piquenique, brincar e nos refrescar 
com a nossa família e amigos.

No dia 21 de setembro, comemoramos o dia 
mundial da árvore e com elas ganhamos uma 
paisagem muito bonita, com lindas flores e grandes 
galhos que servem de apoio para os passarinhos 
construírem os seus ninhos.

Além de suas belas flores, na árvore do ingazeiro 
nós encontramos as partes da raiz, do caule, das 
folhas, frutos e sementes, produzindo assim oxigênio 
e muitos alimentos para os animais e também para 
os humanos.

Em parceria com o projeto Crianceiras e através da poesia musicada Sombra Boa, a turma do 2º ano do EFI fez uma pesquisa referente à árvore Ingazeira, registrando 
suas características e produzindo um texto coletivo sobre a mesma, dando vida a um trabalho e conhecimento interdisciplinar.

O ingazeiro
Por 2º ano do Ensino Fundamental
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GALERIA DE ARTE

BEM-TE-VI 

1º ano Ensino Fundamental

Ficha técnica de Maria Eduarda Salla - 1º ano do Ensino Fundamental. Infográfico Galeria de Arte - 1º ano do Ensino Fundamental.
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GALERIA DE ARTE
Textos e curadoria de Eliana Bertoli Costa

Cartão Postal

O cartão-postal, também conhecido como bilhete-postal ou postal, é como se fosse 
uma carta mais simples: é um pequeno retângulo de um fino papelão, que foi feito para 
circular pelos Correios sem envelope e possui dois lados.

Os alunos do 5º ano, envolvidos com o Projeto Crianceiras, criaram cartões, 

referenciando  a natureza e o Poeta Manuel de Barros.

Ilustração de Julia Jennrich - 5º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Manuella Mota Ribeiro Nogueira de Barros - 5º ano do Ensino Fundamental.

5º ano do Ensino Fundamental
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Cultura Indígena

O grafismo dos povos indígenas ultrapassa o desejo da beleza, trata-se sim, de um 
código de comunicação complexo, que exprime a concepção que um grupo indígena 
tem sobre um indivíduo e suas relações com os outros índios, com os espíritos, com o 

meio onde vive... 
O 5º ano representou a cultura indígena através de grafismos, onde esses foram 

pintados em pedras e  representação obras  para  Uniarte 2020.

Ilustração de Sophia Medeiros Caetano - 5º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Manuella Mota Ribeiro Nogueira de Barros
5º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Sophia Pietra Luciano
5º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Rachel Budag Matsuda
5º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Julia Jennrich
5º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Pietra Luê Visentainer
5º ano do Ensino Fundamental.

5º ano do Ensino Fundamental
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Arte Naïf

Primitividade, cores, simplicidade e sentimentos são características do estilo 
conhecido como Arte Naif.

Após estudarem o estilo Naif, o 6º ano criou composições com o tema “Festas 
populares”.

6º ano do Ensino Fundamental

Ilustração de Carolina Ferrari Cordova Pereira - 6º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Nina Freitas - 6º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Lindsay Lohn - 6º ano do Ensino Fundamental. Ilustração de Gabrielle Hermes - 6º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Heloisa Regis Policarpo
6º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Laís  Reinke
6º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Isabela Rodrigues - 6º ano do Ensino Fundamental.
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Patrimônio Histórico Cultural

O termo patrimônio histórico cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzido, 
material ou imaterialmente, pela cultura de determinada sociedade que, devido à sua 
importância cultural e científica em geral, deve ser preservado por representar uma 
riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade.

 https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/patrimonio-historico-cultural.htm. 

Após conhecerem a importância do Patrimônio Histórico Cultural, visitarem via 
on-line diferentes Patrimônios tombados pelo IPHAN, os alunos do 6º ano, através de 
uma prática em arte, representaram um Patrimônio Material, sendo construído com 
materiais alternativos. 

6º ano do Ensino Fundamental

Representação histórica de Isabela Mendes - 6º ano do Ensino Fundamental. Representação histórica de Ana Damazio - 6º ano do Ensino Fundamental.

Representação histórica de Heloisa Regis Policarpo
6º ano do Ensino Fundamental.

Representação histórica de Carolina Ferrari 
Cordova Pereira
6º ano do Ensino Fundamental.

Representação histórica de João Augusto Cordeiro
6º ano do Ensino Fundamental.

Representação histórica de João Pedro Heinz
6º ano do Ensino Fundamental.

Representação histórica de Kauany Dalpiaz de Oliveira
6º ano do Ensino Fundamental.
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Surrealismo

O Surrealismo foi um Movimento artístico que teve início em 1924 e teve expressões 
na literatura, nas artes visuais, no cinema, no teatro e na filosofia.

A arte surrealista rompe com a busca pelo sentido nas representações. É o surreal: 
aquilo que está para além do real, que é mais que o real porque transcende a compreensão 
racional e relaciona-se com a mente inconsciente, com o imaginário e o absurdo.

Os alunos do 7º Ano, em Arte, representaram, através de desenhos e colagens, "Qual 
seria seu ideal de beleza?."

Os alunos do sétimo ano, em arte, representaram o que seria o ideal de beleza para 
eles, através de desenhos e colagens. 

7º ano do Ensino Fundamental

Ilustração de Augusto Bonelli
7º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Gabriel Ari 
7º ano do Ensino Fundamental. Colagem e ilustração de Iago Franzoi 

Wilhelm - 7º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Mariana Martins Camiña 
Reinicke 
7º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Yulia Deola Marcelino
7º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Flávia Regina Hafemann
7º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Flávia Regina Hafemann
7º ano do Ensino Fundamental.

Fotografia de Igor Antonio Bilk dos Santos
7º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Letícia Carolina Stolf
7º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de IIsadora
7º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Eloisi Lehmkuhl
7º ano do Ensino Fundamental.
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Poesia Concreta

A Poesia Concreta foi oficializada no Brasil em 1956, com a realização, no Museu 
de Arte Moderna de São Paulo, da Exposição Nacional de Arte Concreta. A principal 
bandeira estética dessa vertente da poesia brasileira é a composição do poema-objeto, 

no qual o verso tradicional é abolido explorando recursos sonoros e visuais.
Os alunos do 9º ano, em arte, criaram poesias com diversos temas, entre eles: amor, 

respeito, paz...

9º ano do Ensino Fundamental

Ilustração de Poliana Passing
7º ano do Ensino Fundamental.

Poesia concreta de Alice de Oliveira
9º ano do Ensino Fundamental.

Poesia concreta de Ariel Jahn
9º ano do Ensino Fundamental.

Poesia concreta de Jonas Fernandes Schreiber
9º ano do Ensino Fundamental.

Poesia concreta de Ana Laura Hoffmann
9º ano do Ensino Fundamental.

Poesia concreta de Kalini Kândria Silva 
Tomazoni - 9º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Amanda Wilhelm dos Santos
7º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Davi Stvanello
7º ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Flávia Regina Hafemann
7º ano do Ensino Fundamental.
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Poesia concreta de Victor Augusto Stedile
9º ano do Ensino Fundamental.

Poesia concreta de Ana Bastos
9º ano do Ensino Fundamental.

Poesia concreta de Amanada Bilck.
9º ano do Ensino Fundamental.

Poesia concreta de Maria Eduarda Niehues 
9º ano do Ensino Fundamental.


