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EDITORIAL

O mundo passou por uma série 
de revoluções ao longo da 
história da existência humana. É 
bastante comum que professores, 

sobretudo de história, abordem um bom 
punhado delas. Parece, no entanto, haver um 
tratamento especial à Revolução Francesa que, 
em 1789, levou a derrubada da monarquia 
e a instauração da república naquele país. É 
compreensível que tal revolução receba essa 
atenção toda, visto que é considerada o marco 
histórico que funda a Idade Contemporânea, na 
qual vivemos. A proximidade temporal favorece 
a relação de importância desse evento da nossa 
história. Porém, talvez devêssemos olhar para o 
tema a partir de outra perspectiva.

Sugiro a consideração de outra revolução, mais 
antiga como ponto de partida e que possibilitou 
todo o desenvolvimento da história humana 
posterior. Trata-se da revolução neolítica que 
ocorreu em torno de 10.000 antes de Cristo 
na região conhecida como crescente fértil, que 
corresponde a uma extensão considerável de 
terras irrigadas pela presença de rios, indo do 
delta do Nilo, no Egito, passando pelos rios Tigre 
e Eufrates, na Mesopotâmia, e desembocando 
no Golfo Pérsico. Atualmente, encontram-se na 
região o Egito, os Estados da Palestina e Israel, 
Líbano, Síria, Jordânia, Iraque e Kwait. Foi 
durante a revolução agrícola do neolítico que os 
seres humanos domesticaram espécies animais e 
vegetais, o que possibilitou a transição do modo 
de vida nômade para a sedentarização.

O meu interesse no tema foi renovado a partir 
de uma reflexão promovida pelo neurocientista 
Miguel Nicolelis quando participou de uma 
episódio no podcast Flow. No episódio de 
mais de três horas, o qual assisti em partes, o 
pesquisador aborda diferentes contribuições 

para a neurociência e o entendimento do cérebro 
humano. Em certo momento, ele afirma que 
mundo como o conhecemos só foi possível 
porque em algum lugar uma semente foi posta na 
terra e cuidadosamente cultivada, possibilitando 
a sedentarização dos grupos humanos, a reserva 
da produção em excesso para os meses frios 
ou improdutivos, bem como maiores reservas 
energéticas para o funcionamento do cérebro. O 
cérebro se modificou, levando à complexificação 

dos processos psicológicos humanos. Essa 
afirmação chamou minha atenção para uma 
reflexão que há tempos venho fazendo com 
estudantes: fatos históricos não se encerram em 
si mesmos, seus efeitos são sentidos para além 
do seu recorte espaço-temporal. Não se trata de 
pensar uma relação de causa e efeito ou input-
output, mas de compreender que uma semente 
plantada por volta de 10.000 antes de Cristo tem 
relação com a forma como vivemos hoje.
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A CORAGEM DE FAZER ACONTECER: 
COMO EMPREENDER SEU PRÓPRIO SONHO

Por Eloa Furtado Martins
8º Ano do Ensino Fundamental

Nossos sonhos começam quando 
pequenos, onde sentimos ou 
queremos fazer algo inovador, 
lutando como cavalheiros, navegando 

em espaços siderais, mergulhando em sonhos 
mágicos cheios de aventura e emoção. Ir tão fundo 
e não parar de sonhar, sonhando o mais alto possível 
sem ter medo de tocar no desconhecido, cumprir seu 
desejo de ser viajante e protagonista de sua história.

O tempo vai passando e alguns de nossos sonhos 
vão ficando para trás, guardados como se estivessem 
em uma velha caixa empoeirada, porém podemos 
abri-la e deixá-los fluir, sentindo a energia que nos 
move na busca da realização dos nossos objetivos e 
das possibilidades de embarcar nesta aventura cheia 
de desafios, superações e felicidade.

Basta querer para tudo acontecer, não pare de  

sonhar, abra-se para o novo, para que possamos 
mergulhar em novas experiências; ultrapasse limites. 
Quem sonha luta, não tenhamos medo de abraçar 
nossos sonhos, tenhamos coragem de empreendê-
los, que é um passo quando queremos nos realizar 
e, com isso, podemos ser inspiração para quem 
também sonha, sejamos escritores e comandantes do 
nosso jeitinho, para que a jornada seja incrível.

Como já dizia Roberto Shinyashik: “tudo que 
um sonho precisa para ser realizado, é de alguém 
que acredite que ele possa ser realizado.” Não deixe 
que lhe digam que é impossível.Sejamos exemplo 
de coragem para quem tem força e que possamos 
ser movidos e motivados por eles. Charles Chaplin 
dizia: “Nunca se afaste de seu sonho, pois se eles se 
forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de 
existir”. Somos o que fazemos repetidamente para 

alcançar nossos sonhos. Que possamos traçar metas, 
objetivos e caminhos para que sejamos dignos de 
nossas realizações.

Sonhos vêm e vão, a nossa essência permanece, 
é o que aprendemos nos caminhos que nos tornam 
protagonistas de nossas histórias. Das estradas 
percorridas ao chegar nos nossos objetivos, o sonho 
é infinito, temos todo o tempo do mundo para 
trilharmos em novos caminhos, construir novas 
histórias, caminhar no desconhecido e descobrir 
novos sonhos.

Enfim, o importante é o processo, estamos de 
passagem, somos eternos aprendizes, mas não nos 
esqueçamos do que diz a letra da música de Raul 
Seixas: “Sonho que se sonha só, é só um sonho que se 
sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade”.

Infográfico: Laura Milani, Gustavo Steuck, Maria Luisa Niehus - 8º Ano do Ensino Fundamental. Infográfico: Nina Gomes de Freitas, Ana Luisa Damazio, Mirela Künzer, Isabela Rodrigues - 8º Ano do 
Ensino Fundamental.
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POR QUE AS 
PLANTAS SÃO 

VERDES?
Por Diogo Lohn Machado
3º Ano do Ensino Médio

ENTENDA A CIÊNCIA POR TRÁS DO MEME:

Quando pensamos na natureza, a primeira 
coisa que vem a nossa mente é em uma 
linda floresta ou um belo brócolis, mas 
você já parou pra pensar porque esses dois 

são verdes? Provavelmente você sabe que as  plantas usam 
um pigmento chamado clorofila, mas por qual motivo esse 
pigmento é verde? 

Bom, sabemos que as plantas absorvem a luz do sol para 
produzir energia, a fotossíntese, porém se elas quiserem 
absorver a maior quantidade de luz possível, elas seriam 
pretas, o que elas não são, logo, elas não querem absorver a 
maior quantidade possível de luz, mas sim a luz que tem a 
menor variação de energia, no caso a cor verde.

Pense assim: a energia do sol não é constante e a planta 
necessita dessa energia constante, caso contrário, essas 
mudanças serão prejudiciais para a planta, de algum jeito 
elas precisam regular essas alterações. 

Cientistas acreditam que a cor de luz que as plantas 
absorvem pode ajudá-las nisso, por isso que elas escolheram 
a cor verde, essa cor tem o comprimento de onda certo 
para absorver quantidade suficiente de luz e aguentar 
as variações dela. E de novo a evolução solucionou um 
problema complexo de física. 

REFERÊNCIAS 

WHY are plants green?: UC Riverside-led research team‘s 
model to explain photosynthesis lays out the next challenging 
phase of research on how green plants transform light energy 
into chemical energy. UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
- RIVERSIDE: AAAS and EurekAlert!. Disponível em: 
https://www.eurekalert.org/news-releases/807916.

QUIETING a noisy antenna reproduces photosynthetic light-
harvesting spectra. Science, [S. l.], p. 1490-1497. Disponível 
em: https://www.science.org/doi/pdf/10.1126/science.
aba6630.

Fonte: arquivo pessoal.

COLÉGIO UNIVERSITÁRIO 
UNIDAVI CONQUISTA 

MEDALHAS NOS JOGOS 
ESCOLARES DE SANTA 

CATARINA (JESC) 
Por Almir João Ledra

O Colégio Universitário Unidavi participou da etapa regional dos jogos 
escolares de Santa Catarina ( JESC) conquistando medalhas em 
diversas categorias. A modalidade de 12 a 14 anos somou vinte e quatro 
medalhas no total, sendo que dessas oito são de ourou, oito de prata e 

oito de bronze. Quatorze medalhas foram conquistadas na modalidade feminina e dez na 
masculina. Já entre 15 a 17 anos foram treze medalhas no total. Destas, quatro medalhas 
de ouro, quatro de prata e cinco de bronze. Cinco medalhas foram conquistadas pelas 
meninas e oito pelos meninos. O Colégio Unidavi parabeniza os estudantes e professores 
envolvidos na organização e realização dos jogos na modalidade regional, o próximo 
passo será a participação na etapa estadual. Confira a seguir o quadro das conquistas:

CATEGORIA MODALIDADE MEDALHAS

12 a 14 anos.

Vôlei de praia feminino
Vôlei de praia masculino

Voleibol feminino

Prata
Bronze
Bronze

Judô feminino Ouro
Handebol feminino
Handebol masculino

Ouro
Ouro

Futsal feminino
Futsal masculino

Bronze
Bronze

Basquete feminino
Basquete masculino

Prata
Prata

Badminton feminino
Badminton masculino

Ouro
Ouro

Atletismo feminino

Atletismo masculino

2 Ouro
3 Prata

2 Bronze

1 Ouro
2 Prata

2 Bronze

15 a 17 anos.

Voleibol masculino Prata
Handebol feminino Ouro
Handebol masculino Ouro
Basquete feminino Prata

Basquete 3x3 masculino Bronze
Badminton feminino Ouro
Badminton masculino Ouro

Xadrez masculino Bronze
Vôlei de praia masculino Bronze

Atletismo feminino 2 Bronze
Atletismo masculino 2 Prata
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A obra Impressões vem representar através da Arte por desenhos e pinturas o estudo do tema Impressões Digitais 
realizado pelos estudantes do Integral Matutino. Na pintura das obras cada aluno deixa sua marca individual 
e única, pois os padrões encontrados nas pontas dos dedos são tão únicos  que não se repetem em outros 
dedos. Observe essas marcas nas obras e perceberá que cada uma delas tem um padrão diferente das demais, 

denominadas Impressões digitais.

GALERIA DE ARTES: IMPRESSÕES
Por Integral -Texto Coletivo
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GAIA - DEUSA DA GRÉCIA ANTIGA - TERRA VIVA
CARTA DA TERRA E OITO JEITOS DE MUDAR O MUNDO

Por 6º Ano do Ensino Fundamental

Gaia - Terra viva pensada por James Lovelock, propõe que 
a Terra pode e deve ser considerada um organismo e que 
cria condições para sua existência. Se aceitarmos essa 
ideia, poderíamos dizer que os oceanos, por exemplo, 

são os pulmões do planeta vivo ou que os rios são os vasos sanguíneos.
Por que precisamos estudar sobre Gaia- Terra viva? É importante 

e necessário olharmos o nosso planeta com mais cuidado, olhar para 
nós mesmos, e para todos os seres vivos, de outra forma.

Queremos uma interação entre Ser Humano, natureza, animais 
irracionais e o Transcendente.  Estudamos a Carta da Terra é uma 
declaração de princípios éticos fundamentais para a construção de 
uma sociedade global justa, sustentável  e pacífica e os oito jeitos de 
mudar o  mundo tentando proporcionar um mundo melhor e justo 
para todos  no Componente Curricular do Ensino Religioso.

“A mortalidade infantil é uma coisa comum, 
infelizmente. Existem crianças que trabalham até não 
aguentar mais, também  existem aquelas que não têm 
dinheiro nem para comprar comida, algumas sofrem 
algum tipo de violência até a morte, este mundo é muito 
decepcionante”. Luis Carlos Seidel Junior

O que podemos fazer para mudar as atitudes humanas? 
Conscientização para mudar nosso interior, buscando sempre o bem 
para todos. Plantar mais árvores, flores, cuidar da saúde. Respeitar o 
próximo; Cuidar dos animais; Economizar água e energia.

Ilustração de Maria Rafaela Montagna - 6º Ano Ensino Fundamental. Ilustração de Hêndrica Gatelli Raupp - 6º Ano Ensino 
Fundamental. 

Ilustração de Luiza Hasse - 6º Ano Ensino Fundamental. 

Ilustração de Ana Clara Flores - 6º Ano Ensino Fundamental. 

Ilustração de Maria Eduarda Belli - 6º ano Ensino Fundamental. 
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TEORIAS DA ORIGEM DA VIDA
Por 8º Ano do Ensino Fundamental

O estudo das teorias da origem 
da vida permite ao educando,  
a compreensão de que o 
conhecimento  científico não 

nasce pronto e não está acabado e que, em 
cada fase da humanidade, diferentes formas 
de explicar nossa origem foram construídas 
e creditadas como certas naquele momento 
histórico.

Estudamos diferentes versões da teoria 
da origem da vida: religiosa (criacionismo), 
científica (evolucionismo), mitológica 
(ovo cósmico) e filosófica (Tales de Mileto, 
Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de 
Mileto).

Ainda não encontramos resposta para todas 
as dúvidas e a curiosidade continua instigando 
a humanidade. A curiosidade sobre a origem do 
universo, sempre esteve presente nas diferentes 
culturas, inúmeras tentativas de explicar a 
origem do universo fez com que tivéssemos 
muitas teorias, e todas devem ser consideradas 
como peça importante na construção do 
conhecimento. 

Os mitos, a religião, a filosofia 
e a ciência, foram baseadas na 
observação do ambiente e na 
interpretação que as pessoas 
tinham naquele momento.

Estudamos um grande protagonista nessa 
caminhada e como seus feitos foram consolidados 
ao longo da história, pois conforme refletimos 
com Albert Einstein: “Tudo  aquilo que o Ser 
Humano ignora não existe para ele. Por isso o 
universo de cada um se resume no tamanho do 
seu saber”.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Os desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva do Professor 

PDE. 2016, Produções Didático - Pedagógicas.

Ilustração de Thaine Maria Corrêa Cequelero - 8º Ano do Ensino Fundamental.

Ilustração de Victor Hugo Reese Ogliari - 8º Ano do Ensino Fundamental.
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AS DIFERENÇAS ENTRE OS PAÍSES 
Por Integral - Texto Coletivo

Era uma vez, uma menina chamada Isa, 
com os olhos verdes, cabelos lisos e cor 
marrom (castanho), usa óculos, gosta 
de jogar vôlei e outros esportes, gosta de 

todas as cores, de animais, ama fazer novas amizades 
e adora brincar com sua cachorrinha pérola. Isa tem 
um irmão chamado Gabriel, ele tem cabelos loiros, 
olhos verdes, gosta de esportes, principalmente 
futebol e de capoeira, gosta de comer tudo o que vê 
pela frente. 

Sobre seus pais, cada um se parece com um filho, 
a mãe, Gabi, se parece com o filho, por ter cabelos 
loiros e olhos verdes e o pai, Marcelo, se parece com 
a filha por ter os olhos verdes e cabelos marrom 
(castanho).

A família morava em Florianópolis, em uma casa 
amarela. Um dia, resolveram viajar para Joinville 
e ficaram em um hotel que tinha piscina com 
hidromassagem. Ao chegar no hotel, perceberam 
que tinham pessoas com diferentes cabelos, cor 

de olhos, algumas falavam francês, inglês, outras 
falavam na língua da família, que era o português. 
Percebendo que todos eram diferentes, respeitaram 
todos e conheceram, assim, os outros países, até as 
irmãs gêmeas que não gostavam das mesmas coisas.  
A família ficou no hotel por 20 dias. Ao voltar para 
casa, ocorreu um problema: estava chovendo pedra 
e estragou o carro, voltaram para o hotel e quando 
parou de chover pegaram um Uber para irem para 
casa e viram um lindo arco-íris no céu. 

Ilustração de Ana Clara Schulze - Integral. Ilustração de Heloísa de Oliveira Simas - Integral. 

Infográfico de Thaine Maria Corrêa Cequelero - 8º Ano do Ensino Fundamental. Infográfico de João Pedro Hillesheim Heinz  - 8º Ano do Ensino Fundamental.
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O USO DO CELULAR PELOS JOVENS:
PRÓS E CONTRAS

É evidente o interesse da juventude 
pelas novas tecnologias. O celular, 
principalmente, quase nunca está 
fora do alcance dos jovens. Essa 

tecnologia, permite o fácil acesso a praticamente 
qualquer informação requisitada. Em 

contrapartida, os jovens enfrentam uma certa 
dependência da tecnologia, ocasionando tédio e 
desocupação. Desse modo, é aberto um embate 
entre os benefícios e malefícios em relação à 
utilização da tecnologia por essa faixa etária. 

   O uso do celular se popularizou a partir 
dos anos 2000 com o desenvolvimento de 
novas tecnologias, mostrando assim um novo 
estilo de vida e nova forma de comunicação. 
É compreensível que a novidade espante e 
gere interesse, porém, com as modernizações, 
ocasionou-se uma desvirtude do seu uso diante 
do vício em jogos, redes sociais, entre outros 
meios de utilização do aparelho. 

Uma geração interessada no status diante 

das novas tecnologias, em que um aparelho 
eletrônico, muitas vezes, significa mais que a 
aptidão de uma pessoa diante da sociedade.     
Em clínicas de psicologia e de psiquiatria, além 
de escolas, surgem reclamações, pois os jovens 
estão se apropriando do uso da tecnologia como 
uma nova forma de reconhecimento virtual nas 
redes sociais e também como uma forma de 
praticar medidas de aceitação. Um exemplo disso 
é a associação entre autoestima e o número de 
curtidas e do sucesso que eles têm nessas redes. 
Esse costume já é comparado à dependência de 
substâncias químicas no sistema nervoso central. 
Os jovens ainda estão vulneráveis a isso até cerca 
de seus 21 anos, pois seu cérebro ainda está em 
desenvolvimento e rendendo novas funções para 
o sistema, como o “freio comportamental”, que 
é o meio de evitar situações de risco e atos de 
impulso.

Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais (DSM), considerado a 
bíblia da psiquiatria, afirma que nessa fase é 
necessário estar atento ao estado do jovem. 
Fatores como a falta de um sono regular, queda 
no rendimento escolar, alteração de humor e o 
isolamento de outras pessoas, são quadros que 
demandam atenção e, possivelmente, demandam 
ajuda psicológica. 

Segundo especialistas, a melhor receita para 
não se ter problemas com o celular é dosar a 
forma de uso, e buscar um equilíbrio. Tudo que é 
demais, faz mal. 

“O vício pode causar uma compulsão, levando a um quadro de irritação, 
insônia, mudanças de humor, queda no rendimento escolar, e dificuldade 
em controlar os impulsos para usar a tecnologia, o que pode gerar 
sintomas de  ansiedade e, consequentemente, possível depressão”, afirma 
a psicóloga Juliana Regis da Silva.

     De acordo com pesquisa realizada entre os 
dias vinte de maio e cinco de junho de 2022, na 
qual a faixa etária mais participativa foi de jovens 
entre 15 e 17 anos, o uso diário médio do celular 
é de, para quase 70% dos entrevistados, mais de 
3 horas diárias. Além disso, para cerca de 64%, 

o uso do celular possui mais pontos positivos 
do que negativos. Entre os adolescentes que 
responderam à pesquisa, 25% não possuem uma 
opinião formada sobre o assunto, e para cerca de 
11%, o uso do celular possui mais contras do que 
prós.

Juliana é formada na UNIDAVI, com 
pós-graduação em psicologia jurídica, e segue 
a linha Terapia Cognitiva Comportamental. 
CRP 12/10076

Em sua opinião, quais são as vantagens do 
uso do celular para um jovem no século 21? E 
quais desvantagens?

R: Como uso saudável da tecnologia,  
entendo estar conectado a qualquer distância 
de forma rápida, ler livros, estudar, aproximar 
amizades, ouvir música, se informar, assistir 
vídeos ou filmes, etc. Desvantagens ou uso 
indevido do celular: comprometimento da 

segurança pessoal, desconexão com o mundo real, perda da vontade de estudar, 
de se divertir ao ar livre e até de conversar entre si e com os familiares, sem 
intermediação das telas. O próprio vício ou compulsão em tecnologia, queda no 
rendimento escolar, a insônia, isolamento social, ansiedade e possível depressão.

Em que aspectos o uso do celular impacta em um transtorno de ansiedade 
ou depressão?

   R: O vício pode causar uma compulsão, levando a um quadro de irritação, 
insônia, mudanças de humor, queda no rendimento escolar, dificuldade em 
controlar os impulsos para usar a tecnologia, o que pode gerar sintomas de 
ansiedade e consequentemente possível depressão. Um dos motivos da é o efeito 
da luz azul (blue light), emitida de forma quase imperceptível pela maioria dos 
aparelhos de tela, e que segundo a ciência, ao chegar na retina, dá um sinal para o 
cérebro interromper a produção de melatonina, que faria essa pessoa começar a 
ter sono. Há um hormônio do crescimento que somente é liberado durante a fase 
do sono, se o adolescente não dorme o suficiente, em casos mais graves, pode ter 
déficits. Essa relação com a tecnologia também está relacionada com a dopamina. 
Quando se pratica algo de forma intensa, mais compulsiva, o cérebro emite uma 
motivação bioquímica, depois de alguns minutos, o corpo reage a essa substância 
gerando uma sensação de prazer, então quando o jovem está usando a tecnologia 
dessa forma, sendo recompensado com dopamina a todo momento, pode ter a 
sensação de ”anestesiar seus sentimentos”. 

ENTREVISTA COM A PSICÓLOGA JULIANA 
REGIS DA SILVA SOBRE O USO DE CELULAR

Por Ana Luísa da Rocha, Érica Nazario, João Ramos, Julia da Rocha, Paulo Antonio Urbanek, Lucas Baldo
1º Ano do Ensino Médio

Psicóloga aponta os efeitos positivos e negativos do uso do aparelho celular pela juventude, e pesquisa aponta que os 
jovens consideram que o celular possui mais prós do que contras.

Fonte: acervo dos autores.

Fonte: acervo dos autores.

Fonte: acervo dos autores.

Fotografia: Psicóloga Juliana 
Regis da Silva
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UMA PERGUNTA, INÚMERAS DESCOBERTAS

Mudar Geral
Desde cedo a gente aprende que

Cada coisa tem a sua cor
Mas porque tudo tem de ser

Desse jeito? Me ouça por favor (CARROSSEL, 2012).

Sem dúvidas, a infância é conhecida  por 
ser o período que mais instiga  e desperta 
o espírito indagatório, aventureiro e 
desbravador do ser humano. A música 

“Mudar Geral” da novela infantil “Carrossel”, 
exemplifica a curiosidade em demasia, e a 
necessidade da criança de compreender o mundo 
à sua volta. Nesta epígrafe da canção, os pequenos 
buscam entender o porquê de cada objeto constar 
uma coloração específica e, por vezes, imutável.

Ao longo do nosso crescimento, questões 
incessantes são desenvolvidas acerca de diversas 
temáticas sobre o planeta Terra e tudo o que 
nele reside. Tão logo, é possível perceber que 

as Ciências da Natureza (em especial a Física) 
estão intimamente situadas, vividas e observadas 
no decorrer de nosso cotidiano, fazendo-se 
presentes em diversos contextos e cenários, sejam 
eles simples ou complexos. 

As cores se encontram emergidas na Óptica, 
campo de estudo da Física. À vista disso, alguma 
vez na sua vida, você já se perguntou a razão 
pela qual cada coisa tem a sua cor? Ou então, 
o motivo das plantas, em sua grande maioria, 
serem verdes? Escolherem refletir justo o 
verde? Olhando assim, aparentam ser apenas 
dúvidas corriqueiras realizadas, geralmente, pela 
garotada. Porém, e se dissermos que elas carregam 
uma resposta bastante aprofundada, interessante 
e pedagógica? Para melhor compreensão, é 
necessário entender alguns conceitos básicos, 
como o espectro eletromagnético, a luz visível, o 
comprimento de onda e a frequência das cores e 
a refração.

O espectro eletromagnético é composto por ondas eletromagnéticas que 
se dispõem respeitando suas distintas frequências e comprimentos de onda 
determinados. É formado pelas variações de radiação do universo. 

O espectro visível compreende a presença 
de ondas eletromagnéticas e frequências que 
possuem cores específicas combinadas. Essas 
frequências estão entre o infravermelho e o 
ultravioleta. Ambas são interpretadas, captadas 
e reproduzidas pelo olho humano, através do 
nosso cérebro, o qual produz as ondas que são 
emitidas ou refletidas por outros corpos. Suas 
cores consistem em: laranja, verde, amarelo, 
ciano, vermelho, violeta e azul.

Já a luz visível é o espectro que é avistado 
pelo globo ocular humano, a partir das células 
que envolvem os nossos olhos, os bastonetes 
e os cones. A tal abrange um pequeno espaço 
no meio do espectro e pode ser expressa 
naturalmente (luz do Sol) ou artificialmente (luz 
das lâmpadas). As cores reproduzidas pela visão 
são, na verdade, fenômenos fisiológicos captados 
pela luz e reconhecidos na mente. As frequências 
vermelho, azul e verde produzem todos os tons 
factuais. Essas três cores, ao serem emitidas em 
conjunto, originam a luz branca, sendo esta uma 
superposição de frequências visíveis. 

A luz do Sol, por ser branca, quando atinge a 
atmosfera, sofre o fenômeno óptico, denominado 
refração, que consiste na mudança da propagação 
da luz de um meio para outro, o que também 
altera a sua velocidade de propagação. Quando 

isso ocorre, a luz branca se decompõe em todas 
as outras cores do espectro visível, que como 
comentado anteriormente, possuem diferentes 
frequências, que determinam a velocidade de 
propagação da luz refratada. Quanto menor 
é a sua frequência, maior é a sua velocidade de 
propagação, ou seja, menos desvio ela sofre.

A cor mais rápida, em questão de propagação, 
é o vermelho, visto que a sua frequência 
entre todas, é a menor, o que faz com que ela 
praticamente não se desvie, chegando à Terra com 
maior facilidade. Em contrapartida, o violeta é a 
cor que mais se desvia, pelo fato de ter uma alta 
frequência e baixa velocidade de propagação.

No meio dessas duas cores está o verde, como 
representado na Figura 1, o que explica o fato 
das plantas optarem por refletí-lo ao invés do 
vermelho, visto que este chega muito mais ao 
planeta do que o verde, então elas o absorvem, 
propiciando energia o suficiente para a realização 
da fotossíntese. Com isso, nota-se que se elas 
tivessem escolhido o contrário, não seria tão 
benéfico e proveitoso. Além disso, o verde auxilia 
no equilíbrio da temperatura da Terra, pelo fato 
de ser uma cor fria, evitando o superaquecimento 
da superfície terrestre. Desse modo, explica-se o 
porquê das plantas serem verdes, pelo ponto de 
vista da Física.

Viu só? A Óptica vai muito além de apenas 
espelhos, lentes ou óculos.  Essa foi uma indagação 
fundamental que possibilitou a nós, estudantes, 
delinearmos uma profunda e dinâmica linha de 
raciocínio que percorre e relaciona divergentes 
assuntos dentro da Física. Graças ao novo ensino 
médio, perguntas que  na época da infância nós 
não sabíamos como  solucionar,  hoje conseguimos 
construir respostas embasadas em nossas próprias 
percepções, ampliando nossos horizontes, 
perspectivas únicas e, consequentemente, 
adquirindo mais conhecimento. Às vezes, são os 
detalhes e momentos simplistas de nosso dia a 
dia que fazem toda a diferença, permitindo-nos 
investigar e desvendar a forma em que o mundo e 
suas particularidades trabalham. Dessa maneira, 
associamos a rotina a conteúdos ministrados em 
sala, desempenhando o papel de questionadores 
e, ao mesmo tempo, protagonistas, enquanto 
alimentamos a ânsia pelo aprender, sendo este 
um objetivo de ensino-aprendizagem estupendo. 
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Fonte: Química Nova Interativa.

Figura 1 - Cores do espectro visível
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O PRECONCEITO LIGADO AO AMBIENTE 
EDUCACIONAL E SEU EFEITO NA VIDA 

DOS ESTUDANTES
Por Danielly Mazoti, Gregury Venturini, Gustavo Marian, Lavinia Simonetti, Maria Luísa Testoni,  Samuel Farias, Yasmin de Andrade.

1º Ano do Ensino Médio

O que os estudantes pensam e entendem 
sobre preconceito? Em uma pesquisa 
realizada em escolas de algumas 
cidades da região do Alto Vale do 

Itajaí, pode-se perceber quantos jovens já sofreram 
essa agressão e o quanto isso pode afetá-los.

Presente nos mais 
diversos momentos 
e ambientes do dia 
a dia, o preconceito 
afeta grande parte da 
população brasileira, 
tendo como grande 
parcela de vítimas 
o público jovem. 
Esse texto fará um 
a p r o f u n d a m e n t o 
sobre a implicação 
que as formas de 
d i s c r i m i n a ç ã o 

apresentam no ambiente estudantil do Alto Vale do 
Itajaí.

O diferente causa estranhamento, o qual 
resulta em repulsa e atos extremamente ligados ao 
preconceito. Esse não é um panorama novo, mas sim 
um cenário muito conhecido em nossa sociedade. 
Atos preconceituosos são indiretamente aprendidos 
por crianças na sociedade, e sem intervenção 
educacional, irão reproduzir esses comportamentos.

Ao longo das últimas décadas, é perceptível que 
assuntos, antes tratados como tabus, começam a 

Na vida estudantil, isso pode acarretar falta de 
oportunidades ou de autoconfiança. Em um cenário 
profissional, as vagas de emprego, diferença salarial 
e a possibilidade de assédio, são fatores ocasionados 
por essa forma de preconceito.

 Preconceito social 

Tratar as pessoas de modo diferente por conta 
de sua situação econômica ou nível de escolaridade, 
utilizando de apelidos, é o preconceito social, que 
também é conhecido por preconceito de classe 
(classismo). Ao receber diversos tipos de apelido, 
como “pobre” e “ralé”, devido à situação financeira, a 
pessoa sente-se envergonhada e humilhada por estar 
naquela posição. Tal acontecimento pode trazer 
ansiedade e depressão àquele por ele afetado. 

Preconceito racial

O racismo é uma forma de discriminação de 
pessoas de diferentes grupos étnicos, tendo as pessoas 
negras como as mais desprezadas pela sociedade, 
sendo consideradas inferiores aos brancos. Com 
isso, acabam tendo mais dificuldades no mercado 
de trabalho e na conquista de oportunidades como 
um todo. Viver tendo que lidar com tais situações, 
geradas por uma característica imutável, pode causar 
baixa autoestima, ansiedade, isolamento e depressão.

Homofobia

Pode ser tanto medo, ódio, desgosto ou 
repúdio nutridos contra pessoas da comunidade 
LGBTQIA+. As agressões verbais e físicas atacam 
de todos os lados em qualquer ambiente. Os dados 
da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), divulgada 
no dia 25 de maio de 2022, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que, no 
Brasil, 2,9 milhões de pessoas de 18 anos ou mais se 
declaram lésbicas, gays ou bissexuais. Mesmo assim, 
nosso país continua sendo um dos mais violentos 
com tais cidadãos.

Piadas com teor homofóbico se tornam 
extremamente comuns na adolescência, geralmente 
com meninos que apresentam trejeitos mais 
afeminados, ou com meninas que têm atitudes 
consideradas masculinas. Tais piadas tendem a gerar 
grande insegurança nas vítimas. 

Gordofobia

É o asco e nojo direcionado às pessoas que estão 

receber a devida atenção que requerem. Por meio 
de leis, campanhas e conhecimento público, os 
ambientes domésticos e educacionais, atualmente, 
abordam os efeitos dos mesmos na vida dos 
estudantes de forma atenciosa. 

A REALIDADE DOS ESTUDANTES 

Através de pesquisas realizadas com instituições 
de ensino da região, foram obtidos dados 
relacionados à presença do preconceito na vida 
estudantil e o entendimento desse público sobre o 
tema. “Preconceito é o que agride o outro de alguma 
forma. Existem muitos tipos de preconceito, então é 
um pouco difícil de falar assim com palavras. Acho 
que o preconceito e desrespeito são semelhantes, 
pois ambos são “falar mal de alguém”, seja pela cor, 
religião, orientação sexual, etc.”, esta foi a resposta 
anônima de um(a) aluno(a) para a pergunta “O 
que você entende por preconceito?”. Existem jovens 
que compreendem o assunto, mas há o outro lado 
da moeda: pessoas que não têm essa consciência e 
acabam não sabendo reagir ao desprezo, ou realizam 
atos do gênero.

A pesquisa ainda nos mostra que os estudantes 
assinalaram o preconceito contra a mulher, o social, 
o racismo, a homofobia e a gordofobia em uma 
maior quantidade, sendo que, a maioria dos casos 
acontecem dentro de um ambiente escolar e, além 
de causar um constrangimento instantâneo, 64,3% 
dos jovens entrevistados dizem que desenvolveram 
alguma insegurança posteriormente.

Mas, afinal, sofrer esse tipo de agressão pode 
gerar realmente algum problema grave ou ter como 
consequência uma doença mental? 

CONHEÇA MAIS SOBRE OS 
PRECONCEITOS RELATADOS 
PELOS ESTUDANTES NA PESQUISA:

Preconceito contra a mulher

A ideia de que as mulheres são inferiores aos 
homens, ou não possuem capacidade de exercer 
funções majoritariamente feitas pelos mesmos, gera o 
tão conhecido machismo. Embora seja uma situação 
que ocorre há milênios, as manifestações surgiram 
apenas por volta do fim do século XIX, quando se 
foi notado o agravamento do problema. Mulheres 
que passam por essas situações relatam episódios de 
abuso verbal, psicológico e sexual.

Quando introduzidas na sociedade, meninas 
pequenas já lidam com situações de inferiorização. 

Foto: Danielly Pessatti Mazoti

Fonte: acervo dos autores.

Fonte: acervo dos autores.
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acima do peso padrão estabelecido pela sociedade,  
fazendo com que sejam considerados inferiores aos 
demais. Com isso, existe uma maior dificuldade em 
ser aceito, afetando drasticamente a vida de alguém 
em sua saúde física e mental. Ansiedade e estresse, 
muitas vezes, são originados por essa agressão, esses 
fatores, quando agravados, podem gerar sérios 
distúrbios alimentares.

E na vida do estudante?

Todas essas situações de intolerância foram 
citadas nas pesquisas realizadas, tornando evidente 
a presença de preconceitos no dia a dia estudantil. 
“Aquelas ‘brincadeiras’ que muitos fazem podem se 
encaixar em preconceito. Por exemplo, alguns garotos 
da minha sala vivem falando ‘ah! seu preto, seu viado, 
seu autista!’ Nem sei o que falar” declarou outro(a) 
estudante. 

Na entrevista realizada com a psicóloga Juliana 
Regis da Silva, formada na instituição de ensino 
Unidavi, a profissional respondeu a dúvidas sobre o 
preconceito dentro da vida de seus pacientes e como 
trata o assunto em seu consultório, além de trazer 

informações de como as pessoas se sentem após 
sofrerem tais preconceitos. 

“As consequências podem causar muitos danos, 
e, muitas vezes, a pessoa sofre de forma velada. É 
importante destacar que esse comportamento pode ter 
graves consequências, como baixa autoestima, estresse, 
depressão, raiva, irritação e transtornos mentais”, 
confirma Juliana, ressaltando as informações 
abordadas anteriormente.

Outra situação que ganha destaque na entrevista 
é a dificuldade apresentada por uma parcela dos 
pacientes ao relatar suas experiências à psicóloga. 
“Alguns sentem-se confortáveis e outros já têm um pouco 
de dificuldade em falar, mas tudo depende do assunto, 
dos traumas e também sempre tentamos fazer um bom 
vínculo para que seja um bom processo e facilite essa 
fala”. Juliana ainda finaliza com uma reflexão, “Uma 
coisa que podemos dizer é que isso não só acontece ‘lá 
fora’ com os outros, nós somos preconceituosos. Será que 
não fazemos isso com nosso colega, com nosso amigo 
ou amiga, com nosso vizinho? Cabe a cada um fazer 
uma reflexão, pois isso é muito sério e afeta a vida das 
pessoas de uma forma muito negativa.”

Fonte: acervo dos autores.

Em relação aos estudantes que a procuram para pedir ajuda, qual seria a faixa etária da 
maioria?
R - Atendo adolescentes de 12 a 17 anos e também após essa idade, sendo que também podem ser estudantes 
universitários.
 
Eles têm dificuldade em falar sobre o assunto ou se sentem mais confortáveis em dizer? Conte-nos sobre 
sua experiência.
R - Alguns sentem-se confortáveis e outros já têm um pouco de dificuldade em falar, mas tudo depende do 
assunto, dos traumas e também sempre tentamos fazer um bom vínculo para que seja um bom processo e 
facilite essa fala.
 
Nesse meio, há algum preconceito que ocorre com frequência? 

R - Não sei se a pergunta é relacionada ao preconceito em relação à psicologia, a fazer terapia ou se é em relação ao preconceito em 
geral. Se for em relação à profissão, deparo-me ainda hoje com pessoas que possuem preconceito, mas ao explicar a ela ou ela passar pelo 
processo da terapia, logo compreende e passa a entender de outra forma. E sobre os demais preconceitos, atendo pessoas que passam 
por preconceito em relação a sua orientação sexual, em relação ao peso e à cor de sua pele, infelizmente.
 
Quais podem ser as consequências e sequelas deixadas por traumas relacionados ao preconceito?
R - As consequências podem causar muitos danos, e, muitas vezes, a pessoa sofre de forma velada. É importante destacar que esse 
comportamento pode ter graves consequências, como baixo autoestima, estresse, depressão, raiva, irritação, e transtornos mentais.
 
Quais medidas devem ser tomadas pelas instituições ou pelo responsável, caso ocorra alguma discriminação?
R - Não se deve aguardar ocorrer discriminação, deve-se atuar na prevenção dos preconceitos em geral, devendo-se exercer a educação 
sobre os direitos para que cada um saiba agir de forma correta e coerente.  Porém, se houver um caso, deve ocorrer um movimento para 
acolher quem passa por essa situação, permitindo que o sujeito expresse o que está sentindo, e também esclarecendo ao agressor, se 
possível, sobre seu comportamento.

Entrevista completa com a psicóloga Juliana Regis da Silva

Fotografia: Psicóloga Juliana Regis da Silva.

Fonte: acervo dos autores.
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ARTE PLÁSTICA
Itinerário formativo de linguagens: o corpo fala

A partir da observação e coleta de plásticos produzidos pelo homem e descartados na natureza, os estudantes do Itinerário 
de Linguagens/Arte, orientados pela  professora Eliana Bertoli Costa e fundamentados no artista Eduardo Srur, criaram 
composições com plásticos,  transformando-os em verdadeiras  obras de arte. Obras essas, que  ocuparam a Galeria de Arte 
Arno Georg e após  os espaços da Unidavi, num verdadeiro diálogo entre homem e natureza.
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Fique por dentro das informações que você precisa saber sobre o tema: Impressões digitais.

IMPRESSÕES: DIGITAIS VC SABIA?
Por Integral Matutino
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EXPRESSIONISMO
Por 5º Ano do Ensino Fundamental

Os estudantes do 5º Ano do Ensino Fundamental Inicial, no componente curricular de arte vivenciaram, através de pinturas, o movimento 
artístico Expressionismo explorando sentimentos como alegria, tristeza e angústia.
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AS AULAS DE CIÊNCIA DA NATUREZA E O 
LUGAR DA PRÁTICA NO COLÉGIO UNIDAVI

Por Clarice Oliveira, Emanuela  Finardi, Gabriel Vignola, Iasmin Barni, Luana Toassi
1º Ano do Ensino Médio

Segundo pesquisa, 86,7% dos alunos do ensino médio da UNIDAVI acreditam que as aulas práticas de CN 
ajudam a entender o conteúdo 

As aulas de Ciências da Natureza são 
de grande importância no meio 
acadêmico hoje em dia. Nelas 
estuda-se objetos, substâncias, 

espécies, sistemas, fenômenos, processos em 
geral, e tudo que está relacionado à química, à 
física e à biologia. Um outro ponto interessante 
a ser destacado é que essa área de estudo ainda 
pode abranger a geologia e a astronomia.

As atividades práticas são fundamentais, pois 
permitem que os alunos experienciem o conteúdo 
trabalhado nas aulas teóricas, conhecendo e 
observando organismos e fenômenos naturais, 

manuseando equipamentos, entre outras coisas 
que agregam ao aprendizado. Nas aulas práticas 
do Colégio Unidavi, os alunos fazem a utilização 
dos diversos laboratórios espalhados pela 
universidade.

 Antes de qualquer ida aos laboratórios, 
os estudantes são avisados e informados dos 
cuidados necessários para o uso correto do 
espaço. As aulas práticas ocorrem apenas depois 
que uma aula teórica é passada e explicada para 
os alunos, de modo que eles possam ver o que 
estudaram de verdade, e não apenas nos livros.

O Laboratório é o local construído com a finalidade de realizar 
experimentos. Para que os estudantes consigam realizá-los, é necessário 
que o laboratório contenha equipamentos de qualidade para que, acima 
de tudo, os alunos tenham segurança. 

Os laboratórios da Unidavi contam com um 
grande número de equipamentos especializados 
para ajudar no aprendizado e manter a segurança 
dos alunos que os frequentam. Ao ir aos 
laboratórios da universidade, os alunos sempre 
são instruídos com as regras do local, como o uso 
de jaleco, o cuidado para não deixar vidrarias e 
equipamentos jogados, não brincar no local, 
e outras regras para o bem-estar de todos os 
estudantes e professores.                                                    

“As minhas aulas práticas são planejadas 

em consonância com os temas das atividades 
propostas. O intuito das aulas práticas é de 
contextualizar e problematizar o conteúdo 
programático, assim como possibilitar aos 
estudantes a visualização do fenômeno que será 
tratado. A prática promove aos estudantes a 
possibilidade de interação da narrativa conceitual 
e o fazer, proporcionando aos sujeitos o 
desenvolvimento de competências e habilidades. 
Essas por sua vez farão parte de seu repertório 
social”, comenta o Professor Alex Rodrigues, 

formado em química, 
professor na Unidavi.

O Professor Vinicius 
Marquez, formado 
em física e também 
professor na Unidavi, 
compartilhou sobre suas 
ideias para as próximas 
atividades práticas. 

“Com os primeiros 
anos do ensino 
médio, vou fazer aula 
prática com skate para 
trabalhar o conceito de 
inércia. Os segundos 
anos trabalharão na 
construção de uma 
câmara escura para 
explicar o princípio 

A pesquisa também entrevistou alguns alunos da Unidavi 
e, segundo Laura Sartori, estudante do primeiro ano do 
Ensino Médio, “as aulas práticas ajudam muito mais do que 
as aulas teóricas”. Já Samuel Silvério, também estudante do 
primeiro ano do Ensino Médio do Colégio UNIDAVI, 
afirma que “as aulas práticas nos proporcionam muito mais 
conhecimento do que textos e apenas aulas dentro das salas 
de aula”. Isso apenas comprova os dados apresentados nas 
estatísticas. 

de propagação linear da luz, enquanto o terceiro ano 
trabalhará na criação de metal líquido para exemplificar 
o campo magnético. No Itinerário de Saúde, teremos aula 
prática sobre o coração para trabalhar a ideia das semanas de 
gravidez. No Itinerário de Engenharias, faremos uma viagem 
ao Beto Carrero para trabalhar engenharia mecânica.” 

E sobre a importância das aulas práticas esse foi seu 
depoimento: “As aulas práticas ajudam muito. É mais 
que provado que resolver atividades práticas melhora a 
aprendizagem, pois não estamos trabalhando só conteúdos, 
mas estamos vivendo experiências, resolvendo problemas.”

Conforme pesquisa feita a partir da plataforma Google 
Forms, obteve-se alguns dados que diz respeito ao assunto. 
A pesquisa entrevistou um total de 15 alunos e todos eles 
dizem já ter participado de, ao menos, uma aula prática 
de Ciências da Natureza. Dos 15 estudantes, apenas 2 
dizem que as aulas fora de sala ajudam parcialmente o seu 
conhecimento, os outros 13 estudantes responderam que 
as aulas práticas são de grande importância. Isso nos traz o 
resultado positivo de 87,6%.

Fonte: acervo dos autores.

Fonte: acervo dos autores.

Fonte: acervo dos autores.
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FOTOJORNALISMO
Por 2 º Ano do Ensino Médio

A fotografia, sem dúvida, é uma forma de arte. E como toda expressão artística, ela pode ter inúmeros objetivos e segmentos. Um dos 
nichos que mais chama a atenção no universo da fotografia,  no entanto, é o fotojornalismo. Outra maneira de descrever esta forma de 
fotografia é através da sua função. O fotojornalismo visa combinar as técnicas de fotografia e a capacidade descritiva das imagens com 
o olhar crítico e caráter informativo do jornalismo. O objetivo do fotojornalismo é trazer informações claras e concisas ao observador 

através das imagens. Os estudantes do 2º Ano do Ensino Médio, no componente curricular de Arte, experimentaram esse ramo da fotografia através 
de registros fotográficos. O tema do documentário foi escolhido por eles, partindo  de uma pesquisa de campo,   registros escritos e consequentemente 
o documentário fotográfico.
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DEUSES DO EGITO

Tirinha elaborada por Hêndrica Gatelli Raupp e Luiza Hasse - 6º Ano do Ensino Fundamental.

Por Hêndria Gatelli Raupp e Luiza Hasse
6º Ano do Ensino Fundamental
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VOCÊ SABIA QUE OS NÚMEROS INTEIROS JÁ 
FORAM CONSIDERADOS NÚMEROS ABSURDOS?

É isso mesmo, no período entre a 
Idade Média e Idade Moderna 
(séculos XIV a XVI), os 
países da Europa Ocidental 

sofreram transformações. Era grande o 
desenvolvimento do comércio e as cidades 
cresciam muito. 

Com o início do Renascimento surgiu a expansão comercial, que 
aumentou a circulação de dinheiro, obrigando os comerciantes 
a expressarem situações envolvendo lucros e prejuízos. E como 
representar o prejuízo utilizando números?

 
Segundo os matemáticos chineses da 

Antiguidade, os números podiam ser 
entendidos como excessos ou faltas. “Para 
representar os excessos utilizavam palitos 
vermelhos; para as faltas, palitos pretos (...) 
Mas este tipo de número não conseguia ir 
além da ideia mais concreta e primitiva: 
ou era um palito preto ou uma dívida” 
(GUELLI, 1997, p.56).  Esses símbolos 
não tornavam compreensíveis as operações, 
por isso se tornavam verdadeiros números 

absurdos. Mais tarde surgiu a representação 
dos números com sinais positivos e negativos. 
Demorou muito tempo para que os números 
negativos fossem aceitos.

Utilizando essa nova simbologia, os 
Matemáticos da época desenvolveram 
técnicas operatórias capazes de expressar 
qualquer situação envolvendo números 
positivos e negativos. Surgia um novo 
conjunto numérico representado pela letra Z 
(significa Zahlen: número em alemão), sendo 

formado pelos números positivos (naturais) e 
seus respectivos opostos, podendo ser escrito 
da seguinte forma:  Z = {...,–3, –2, –1, 0, 1, 
2, 3,...}.

Foi o estudo referente ao conjunto dos 
números inteiros que levou as turmas do 7° 
ano EFF a desenvolverem jogos matemáticos 
onde a utilização desse conjunto numérico 
e seus cálculos se mostram importantes 
para as estratégias de solução nos jogos 
desenvolvidos. O resultado deste trabalho 
mostrou-se muito interessante na medida em 
que a aplicabilidade destes conceitos passava 
a fazer sentido e tornaram-se experiências 
concretas nas situações elaboradas pelos 
estudantes.

REFERÊNCIA

GUELLI. Oscar. Contando a história da Matemática: a 
invenção dos números. 7.ed. São Paulo: Ática, 1997.

Por 7º Ano do Ensino Fundamental Final
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GRAVURA/XILOGRAVURA
Itinerário formativo de linguagens: o corpo fala

Gravura é uma linguagem visual que representa um tipo 
de arte, como pinturas e relevos. Com essa técnica, 
a imagem é obtida por meio da impressão de uma 
matriz. Trata-se de um modo de reprodução assinado e 

numerado que conta com forte valor artístico. Afinal, por meio dessa 
técnica, o artista produz peças únicas e dispensa artifícios tecnológicos. 
A gravura é muito antiga, foi particularmente importante no século 
II, quando os chineses, por meio de pedras e madeiras, gravavam sua 

arte.
Tipos de Gravuras: Xilogravura, em madeira;

                               Litografia, em pedra;
                               Serigrafia, no tecido;
                               Calcografia, em metal.

Os estudantes do Itinerário de Linguagens/Arte, vivenciaram essa 
técnica de impressão através da Xilogravura e pode ser vista numa 
exposição nos espaços da Unidavi.
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Por 7º Anos do Ensino Fundamental Final

HISTÓRIAS CONTADAS PELOS MAIS VELHOS 
TRANSFORMAM-SE EM HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

Os contos populares são  histórias contadas há milhares de anos, de geração em geração. Os estudantes dos 7º Anos EFF, no 
componente curricular de Arte foram desafiados a conversar com algum familiar mais velho e após registrar através de um 
roteiro um conto popular. Depois, os registros se transformaram em Histórias em Quadrinhos.
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TECNOLOGIAS NAS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS

Infográfico de Heloisa Regis Policarpo - 8º Ano do Ensino Fundamental.
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A NECESSIDADE DE REPRESENTAR OS 
NÚMEROS LEVOU OS HOMENS À CRIAÇÃO DE 

DIVERSOS SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

A necessidade de representar 
os números levou os homens 
à criação de diversos 
sistemas de numeração. O 

desenvolvimento de um sistema eficiente, 
como é o caso do Sistema de Numeração 
Posicional Decimal, não foi algo que 
aconteceu rapidamente e, embora estejamos 
habituados com seu uso, ele passou por um 

longo processo de transformação até chegar 
ao que utilizamos hoje. O fato de já termos 
automatizado muitas de suas propriedades, 
simplesmente utilizando-as, sem nos 
preocuparmos com o porquê de funcionarem, 
pode nos levar a crer que seja algo simplório, 
porém, se pensarmos dessa maneira estamos 
ignorando o fato de que os homens levaram 
milênios para desenvolvê-lo.

Ao longo da história os povos encontraram diversas formas de 
representar os números. Os egípcios foram os primeiros a desenvolver 
um sistema para representar as suas contagens (cerca de 5000 anos 
atrás), e consequentemente outros sistemas foram surgindo. Os 
sumérios, romanos, maias, gregos, chineses, hindus entre outros, 
também desenvolveram os seus sistemas de numeração. 

Tais sistemas, embora diferentes, apresentavam algumas características em 

comum, características essas que foram 
discutidas pelas turmas do 6° ano EFF neste 
primeiro trimestre de 2022, nas aulas do 
componente curricular Matemática com a 
professora Luciane Cristina Joenk Hoffmann. 
Esse estudo possibilitou a investigação 
de como esses sistemas de numeração se 
originaram e se desenvolveram ao longo dos 
tempos. Através de pesquisas, registros, vídeos, 
discussões em grupos os estudantes tiveram 
a oportunidade de conhecer como os povos 
sentiram a necessidade de fazer contagens, 
quais recursos utilizaram, como os diferentes 
sistemas de numeração se desenvolveram e 
quais os motivos que fizeram o sistema de 
numeração indo-arábico ser utilizado até 
hoje em todo o mundo. Através de imagens 
podemos verificar o resultado deste trabalho.

Por 6º Anos do Ensino Fundamental
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MOVIMENTO CONCRETO
Fundamentados no movimento concreto, os estudantes do 9º Ano do Colégio Universitário Unidavi, no componente curricular de Arte, 

orientados pela professora Eliana Bertoli Costa, vivenciam momentos de experimentação, produzindo obras de arte.

Por 9º Ano do Ensino Fundamental



A VOZ DA HUMANIDAVI
28

 

PROJETO POETIZANDO
Desenvolvido pelos componentes de Língua Portuguesa e Arte, ministrados pelas professoras Viviane Steinheiser Burger e Eliana Bertoli 

Costa, o projeto teve como objetivo fazer com que estudantes do 7º, 8º e 9º Anos pesquisassem e trouxessem citações de autores da literatura 
na produção de poemas, verbetes e capas para que, no final, um livro fosse organizado.

ÔNABELLB: criatura pequena , felpuda , 
com garras , um rabo rosado. Suas cores variam 
entre azul , roxo e cinza .

Suas enormes orelhas conseguem ouvir a 
aproximadamente 5 a 10 km de distância. Nas 
suas garras há um pequeno veneno , que pode 
causar febre , mas não muito perigoso .

Sua alimentação varia entre : frutas podres e 
cadáveres de outros animais. É encontrada em 
Grutas , cavernas ou em florestas extremamente 
úmidas e frias , geralmente nas regiões da 
Europa. Pode ser doméstica , mas tem que pagar 
para ter ... E o preço é bem salgado.

Hellen Feldmannn . 7º Ano

Abmo - um metamorfo sobrenatural, 
uma lenda muito antiga, uma espécie de 
lagarto que procura um mestre, ele é usado 
como arma de vingança que é usado para 
cumprir as ordens de seu mestre, ele é nativo 
da África do Sul, mas ele migra para diferente 
lugares atrás de outros mestres.

Ele tem olhos amarelos brilhantes, 
escamas, garras, e uma cauda enorme, o 
tamanho varia da pessoa que é mordida.

Laura Milani - 8º Ano

Verbetes
FOBIASO: Surgiu no ano de 205, criado 
no país caracol, é um animal extremamente 
pequeno, só é possível vê-lo com o auxílio 
de um microscópio, antigamente era usado 
para destruir os livros e cadernos dos 
estudantes, para que eles não precisassem 
mais estudar, mas hoje em dia é um roedor 
de plástico, antigamente vivia na mochila 
dos estudantes, mas hoje vive dentro das 
latas de lixo, esperando por um plástico 
para se alimentar.  

Rafaella Nardelli- 7º Ano

Por 7º, 8º e 9º Anos do Ensino Fundamental
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Eloizi Lehmkuhl  - 9º Ano

Muitas vezes não queremos 
Momentos tristes em nossa vida,
Mas sem eles, como saberíamos
Quais são os felizes?

A vida é feita de fases,
Todas são necessárias
Para vencermos as nossas batalhas.
Precisamos viver e sentir cada 
momento,

Para assim, adquirir conhecimento.

REFERÊNCIA
Pimenta, Paula. Minha vida fora de série. 2ª 
temporada/ Paula Pimenta - 8. reimp. - Belo 
Horizonte: Editora Gutenberg, 2015.

Poliana Passing - 9º Ano

A ambição incontrolável é a razão, que acelera a autodestruição,
do ser humano.
Não contemos o poder, de conseguir tudo o que queremos, muitas 
vezes devemos nos      contentar, com aquilo que possuímos.                                
Mas “o que não conhecemos,
é sempre mais atraente,
do que aquilo que temos”

REFERÊNCIA
Porter, Eleanor, 1915. 

Pietra Luê Visentainer - 7º Ano 204

Na vida podemos ter
um amor, mas às
vezes ele nos machuca
e não paramos de amá-lo

Porém pensamos: Será 
mesmo que devemos
seguir esse amor, ou
esquecê-lo?

Shakespeare diz: 
“Vou seguir você de qualquer jeito. 
Não lhe darei um momento de sossego!
 Por mais que você me trate mal e faça da minha um 
inferno  
perto de você será sempre um céu para mim.
Se quiser, mate-me,pois morrerei feliz nas mãos de 
quem tanto amo…”

Nem certo nem errado,
seguir um amor só vale a pena para quem o vive. 

REFERÊNCIA
Shakespeare, William, 1564-1616.
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COLÉGIO UNIVERSITÁRIO UNIDAVI EXPÕE OBRAS 
NA GALERIA DE ARTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL

As obras da Uniarte 2020/21 ganharam um novo espaço:  a Galeria de Arte da Fundação Municipal de Rio do Sul. As obras construídas 
pelos estudantes  transbordam  os muros do Colégio, num diálogo reflexivo com a comunidade riosulense e região.

Por Eliana Bertoli Costa



A VOZ DA HUMANIDAVI
32

Infográfico de Mirela Camile Künzer - 8º Ano do Ensino Funtamental.

Infográfico de Heloisa Regis Policarpo - 8º Ano do Ensino Funtamental.


