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Katiana Virginia Bagatoli

EDITORIAL
A psicologia e o psicólogo escolar.

A psicologia escolar e educacional 
se relacionam e se complementam 
mutuamente, embora haja 
variações e diferentes atribuições 

entre as duas. A primeira constitui-se como 
um campo de atuação profissional realizando 
intervenções no espaço  escolar ou a ele 
relacionado, tendo como foco o fenômeno 
psicológico fundamentado em saberes   
produzidos não só, mas principalmente 
pela psicologia da  educação. Já a psicologia 
educacional é uma área de conhecimento e 
tem por finalidade produzir saberes sobre o 
fenômeno psicológico no processo educativo. A 
psicologia escolar teve seu início com a expansão 
do ensino público nas localidades da América e 
Europa, devido ao fato de crescentes problemas 
relacionados a crianças e adolescentes na escola 
referente ao abandono, negligência e evasão 
escolar.

Diante desse contexto, originou-se uma 
crescente demanda de profissionais preparados 
para fornecer suporte às escolas e aos órgãos 
jurídicos legais em relação a esses problemas, 
auxiliando na compreensão das dificuldades 
existentes e suas possíveis causas. Assim a 

psicologia escolar naquela época, preocupou-
se em aplicar os conhecimentos de psicologia 
aos problemas de aprendizagem e de 
comportamento dos alunos, realizando tanto 
um acompanhamento psicológico e vocacional 
como também o treinamento dos professores. 

Por muito tempo, o psicólogo inserido no 
contexto educacional utilizou como principal 
ferramenta os testes psicológicos, com o intuito 
de mensurar as capacidades e habilidades dos 
alunos e neles identificar possíveis problemas 
e psicopatologias. Com o passar dos anos, 
surgiram muitas críticas e discussões a essas 
práticas psicológicas, que eram realizadas no 
contexto escolar, pois elas apresentavam uma 
visão reducionista do indivíduo e dos processos 
que ocorrem no contexto escolar e educacional. 
Por outro lado, era preciso conhecer e classificar 
o aluno para auxiliá-lo no melhor desempenho 
de sua aprendizagem, sendo necessário ter em 
mente que os problemas enfrentados pelo aluno 
na escola não decorrem exclusivamente de 
fatores individuais ou de seu ambiente próximo. 
Era necessário questionar processos, práticas, 
ideologias e questões políticas presentes no 
contexto educacional e social que contribuem 
para o desenvolvimento do fracasso escolar em 
certos grupos socioeconômicos e culturais. 

Dessa forma o psicólogo inserido na escola deve buscar o aperfeiçoamento de suas práticas 
mediante intervenções que considerem fatores históricos, sociais, políticos e econômicos, realizando 
uma intervenção ampla e contextualizada que envolva os diferentes atores presentes nos processos 
educativos. Sejam eles os professores, pais, funcionários, alunos, enfim a comunidade escolar como 
um todo. Sua participação na equipe multidisciplinar é essencial para compreendê-la e auxiliá-
la com conhecimentos e experiências científicas atualizadas na tomada de decisões dentro desses 
ambientes.

 É relevante ressaltar, que ainda muito tem 
a se discutir sobre atuação do psicólogo nas 
escolas, sendo uma área ainda pouco conhecida 
se comparada às áreas da psicologia clínica e 
organizacional. Isso se deve pelo fato do psicólogo 
escolar ainda permanecer no imaginário social 
dos indivíduos, como uma figura que atendesse 
aos estudantes considerados problemáticos ou 
fosse o mediador em situações conflituosas entre 
alunos e professores e desenvolver essas práticas 
clínicas individuais. 

Atualmente, o grande objetivo da psicologia 
escolar e educacional é o desenvolvimento do 
estudante aliado ao planejamento de ações com 
diretores, professores, orientadores, pais e os 
próprios alunos, tendo como sentido maior a 
prevenção com ações voltadas para avaliação, 
diagnóstico, acompanhamento e orientação 
psicológica, sendo aplicadas dentro de um 
contexto institucional e não mais voltadas ao 
aluno exclusivamente. Para casos em que seja 
necessário encaminhamento clínico, o psicólogo 
escolar e educacional cabe integrar as relações 
e fazer parte da equipe multiprofissional, que 
envolva o processo de ensino-aprendizagem 
considerando o desenvolvimento do estudante e 
da comunidade educativa. 

“O ideal da educação não é aprender ao 
máximo, maximizar os resultados, mas é 

antes de tudo aprender a aprender, é aprender 
a se desenvolver e aprender a continuar a se 

desenvolver depois da escola. ”
Jean Piaget
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ALTO VALE DO ITAJAÍ: TERRITÓRIO 
EM PROGRESSO

Por Lívia Ferreira Zonta
2º ano do Ensino Médio

Terra produtiva e de gente batalhadora, o 
Alto Vale do Itajaí (AVI), localizado na 
porção central do Estado de Santa Catarina, 
é uma região que vem se destacando 

socioeconomicamente, orgulhando populações que residem 
nos diversos municípios que o compõem. 

Em termos geográficos, a região possui clima temperado, 
onde predomina o relevo acidentado, composto por vales, 
chapadas,  ribeirões e morros, cobertos originalmente pela 
Mata Atlântica, onde podem ser encontradas importantes 
reservas de cascalho e ardósia. Graças as caraterísticas 
naturais do território, pode-se contemplar pontos turísticos 
que garantem aventuras variadas como a Gruta do Tigre no 
município de Rio do Oeste, o Sítio Colina em Presidente 
Nereu, a  Cachoeira Pedra Lisa em Mirim Doce, a Cachoeira 
do Rio Saltinho em Chapadão do Lageado, a Cacheira 
do Perau do Gropp em Atalanta, entre outros. Além dos 
aspectos naturais, destaca-se o turismo cultural e religioso 
com encontrados na Catedral São João Batista em Rio do 
Sul, a Estátua de Nossa Senhora das Graças em Laurentino 
e de Nossa senhora de Lurdes em Ituporanga ou a de Nossa 
Senhora de Fátima em Petrolândia.

Situado à montante da macro região do Vale Europeu, o 
AVI apresenta fortes traços da cultura europeia, resultantes 
da colonização ocorrida durante os séculos XIX e XX, 
principalmente por descendentes de poloneses, alemães, 

italianos e portugueses, que gradativamente foi sendo mesclada 
com os traços culturais da população nativa, em especial pelos 
indígenas da etnia Xokleng. Entre os elementos representativos 
da herança cultural perceptíveis no território do AVI, destaca-
se as marcas históricas que esses povos deixaram para seus 
descendentes, como a arquitetura na forma das construções 
típicas europeias como as casas em estilo enxaimel, a culinária, 
os dialetos, as festas tradicionais ou típicas, acervos ricos em 
objetos, esculturas e documentos pretéritos, dentre outros 
fatores culturais que perpassam gerações.   

 Para mais, ainda existe a presença de aldeias indígenas 
na região, sobretudo na porção norte, que ainda mantém 
parte dos costumes. No entanto, em diferentes municípios 
é possível encontrar representatividade de traços da herança 
cultural indígena no território como a Trilha de Sapopema, 
no município de José Boiteux, além de objetos e como postas 
de flechas e cerâmica.

A região apresenta bons indicadores sociais e econômicos 
e seu  Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), é 
considerado médio.  Já a análise das pirâmides etárias dos 
pequenos municípios,  indicam quantidade significativa de 
jovens e tendência de diminuição de adultos o que evidencia 
o êxodo rural e a saída dos mesmos, das respectivas terras 
natais em busca de estudos em universidades, ou então, 
melhores oportunidades de trabalho. Outras pessoas 
buscam permanecer residindo em municípios pequenos, mas 

trabalham em municípios maiores, realizando a conhecida 
migração pendular.  

No que concerne ao desenvolvimento econômico, o 
território destaca-se  na agropecuária, com destaque para o 
cultivo da cebola, tabaco, feijão, entre outros e na pecuária 
a suinocultura, avicultura, gado e gado de leite. Embora seja 
cada vez mais tecnificada e com tendência de lucratividade, 
nela é crescente a perda de mão de obra para outros setores. 
No setor industrial a ênfase é no setor têxtil, metalomecânico 
e alimentício em que destacam-se as empresas Pamplona 
Alimentos, Neilar Alimentos, Indústria e Comércio Oliveira 
Alimentos, H H.Bremer & Filhos Ltda., ICAVI – Indústria 
de Caldeiras Vale do Itajaí S.A, entre outras. Já no setor de 
serviços,  sobressai o comércio de mercadorias,  a administração 
pública, passando por transportes, atividades financeiras e 
imobiliárias, serviços a empresas ou pessoais, educação, saúde 
e promoção social. 

Por fim, destaca-se a receptividade dos habitantes da 
região, que além de trabalhadores e sorridentes, possuem 
muitas histórias e costumes para partilhar. Assim, o 
AVI é reconhecido por apresentar crescimento nas mais 
diversas áreas, sejam elas culturais, sociais, econômicas, 
políticas, educacionais entre outras. Assim, mesmo sendo 
uma região pequena, é um território que se encontra 
diariamente em progresso e merece ser visitado.

Charge de Julia Jennrich - 6º ano do Ensino Fundamental.

DECISÃO

Poesia Visual de  Gabrielle Catherine Hoepers Hermes -
7º ano do Ensino Fundamental. 

POESIA VISUAL
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É primeiro de abril, quando um 
menino acorda bem cedo, toma 
café e se veste, depois “partiu” 
para a casa de seus avós, ”trolar” 

eles.
Quando chega à casa, abre a porta, tropeça 

e cai no chão, graças aos sapatos de seu avô. 
Estranho, seu avô geralmente não deixa seus 
sapatos na porta!

O menino continuou andando para o 
quarto dos avós, chegando na porta abriu, 
pisou na comida que menos gosta, brócolis, 
escorregou e caiu em um balde de gelo que 
ficou entalado em seu corpo. Demorou um 
longo tempo para tirar o balde e seu corpo.

Depois foi deitar na cama do quarto de 
hóspedes para aliviar a dor, mas bateu a cabeça 
e as costas, porque não tinha colchão na cama 

e sim uma enorme pilha de tábuas de madeira, 
coitado do menino!

Um tempo depois, ele foi para a cozinha 
comer, pois sua dor causou-lhe muita fome, 
chegando lá, pisa em seus brinquedos 
pontudos que fazem-no cair de queixo no 
chão.

Cansado dessa dor vai para a porta de saída 
para voltar para sua casa, quase chegando na 
porta, bate fortemente o dedinho do pé em 
uma mesa que está fora do lugar, mas chega 
até a porta e passa por ela.

Quando o menino saiu da casa, seus 
avós aparecem e comemoram loucamente! 
Beberam um litro de cachaça, fizeram guerra 
de rolha, até dançaram break. E assim 
festejaram sua bela e merecida vitória.  

Primeiro de abril!

O MENINO DOLORIDO

IDADE DOS METAIS

CIDADES PERDIDAS
Por Enzo Rogofski Oderdenge

5º ano do Ensino Fundamental

Mapa Conceitual elaborado por Geovana Michaella Schramm - 5º ano do Ensino Fundamental.

 Ilustração de Isadora Laura Marquez - Cidades Perdidas - 4º ano do Ensino Fundamental.
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História em quadrinhos elaborada por Manuela Hoffmann Guedes - 4º ano do Ensino 
Fundamental.

MY FAVORITE ARTIST

My favorite artist is Dua 
Lipa. She is an English singer, 
songwriter, and former model. 
Lipa was born on August 22, 1995, 
in London. Her father, Dukagjin 
Lipa, is an Albanian rock singer 

and marketing executive, her mother is Anesa Lipa. 
Dua has a sister named Rina, and a brother named 
Gjin. Her parents, ethnic Albanians from Pristina, 
migrated to North Europe in the 1990s to escape 
violence and oppression.                                                                                         

At the age of 16, she began her career as a model, 
but she didn´t get good assignments, then she 
started to make videos, post on YouTube and got 
fame. In August 2015, she released her first album, 
called “New Love”, then it was a success, and her 
career finally took off. 

Picture source: https://www.hypeness.com.
br/2021/03/dua-lipa

By Paulo Antonio Urbanek - 9th grade

GLOBALIZAÇÃO: A 
EVOLUÇÃO DO MERCADO 

DIGITAL
Por Samuel Roberto Farias

9º ano do Ensino Fundamental

Ao longo dos anos,  as mídias 
digitais têm favorecido as 
relações comerciais entre 
empresas e pessoas de 

diferentes lugares, sejam eles próximos ou 
distantes. Por meio de ferramentas digitais 
conectadas à internet, é possível comprar e 
vender produtos, realizar negócios e gerar 

rendimentos, sem a necessidade de um 
encontro presencial físico. Nesse sentido, o 
mercado digital pode se configurar como um 
meio de empresas ou pessoas intensificarem as 
trocas comerciais e pessoas de forma rápida e 
instantânea. É um ramo que nos últimos anos 
vem crescendo em grandes proporções

 

Há alguns anos era necessário que o contato entre as pessoas fosse face 
a face ou em lugares definidos, o que tornava as relações de comércio muito 
mais complicadas e demoradas, dependendo muitas vezes de assinaturas em 
papéis para efetivar os negócios. 

Hoje em dia, isso não é mais necessário, à 
medida que os produtos podem ser apresentados 
de maneira virtual, forma que também podem 
acontecer as reuniões, negociações e até mesmo 
a assinatura digital dos documentos necessários 
para efetivar e legitimar as relações comerciais. 
Favorecendo assim, o seu crescimento e se 
configurando como uma realidade crescente, 
demonstrando que no futuro, o mercado digital 
assumirá parte das vendas do mundo devido às 
facilidades que apresenta.

Entre as vantagens apontadas pelos 
consumidores, está a facilidade e de encontrar 
o que necessita e a variedade disponível. Um 
exemplo são empresas transnacionais que vendem 
para o mundo todo e anunciam seu determinado 
produto em sites, que em segundos, os expõem em 
todo lugar e os colocam à disposição do mercado 
com muita agilidade e relativa segurança.

  Entretanto, para que o modelo de comércio 
digital seja eficaz é importante que se respeitem 
as suas normas. Existem formas de publicar ou 
anunciar um produto e até mesmo critérios 
rígidos que garantem a segurança do processo 
de compra e venda. Nele, o serviço de marketing 
deve criar formas de divulgação, apresentação 
e comercialização dos produtos garantindo a 
transparência e a clareza de todas as etapas: desde 
a divulgação até a entrega do produto e a avaliação 
de satisfação do cliente.  Outro ponto importante 
para o consumidor é ter a possibilidade de verificar 
a confiabilidade do  site e o serviço de rastreio da 
emissão do produto que possibilita acompanhar as 
etapas de entrega.

 Além do comércio de produtos, 
outro mercado em ascensão é o de capital 
financeiro, em especial o de investimentos em 
cripto moedas e na bolsa de valores.   Nessa 

modalidade, muitas pessoas estão ganhando 
verdadeiras fortunas sem mesmo sair de casa. 
É um mercado de alto risco, pois não se sabe 
como o mercado vai se comportar, ele pode 
tanto subir muito como despencar de uma hora 
para outra fazendo com que os rendimentos 
variem de acordo com estas oscilações. Um 
exemplo clássico desse fenômeno, foi o que 
aconteceu no ano de 1929, na Bolsa de Valores 
de Nova York que quebrou, e os investidores 
que tinham aplicado seu dinheiro nela e 
acabaram entrando em falência. Desta forma, 
está claro que as relações financeiras digitais 
necessitam de conhecimentos específicos para 
que os investidores possam diminuir os riscos 
em suas aplicações financeiras.

Por ser um mercado em expansão, é 
crescente o número de ações disponíveis no 
mercado e de empresas que participam desse 
processo. Além disso, algumas delas atuam 
em diferentes setores da economia, como é 
o caso do Grupo Santander ou o Itausa, que 
lindam não está apenas no mercado financeiro, 
por meio dos bancos, mas possuem ações em 
vários ramos, como o industrial, de mineração, 
entre outros, diversificando as possibilidades 
de aumentar o seu faturamento. 

  Portanto, o mercado digital é um efetivo 
influenciador nas relações comerciais e na 
geração de renda na atualidade.   Entretanto, 
deve-se considerar que essas relações 
precisam se consolidar em por meio da 
confiabilidade, segurança e honestidade. 
Tanto os compradores,  quanto os investidores 
devem ter conhecimento acerca deste mercado 
melhorando a sua eficácia e satisfação nas 
negociações.  
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EXPOSIÇÃO
ITINERÁRIO O CORPO FALA

Por 1º ano do Ensino Médio.

   O Colégio Universitário Unidavi, através do Itinerário de Linguagens “O Corpo Fala”, traz o desenho como objeto de experimentação, 
evidenciando o corpo como um espaço de emoções. A exposição mostra desenhos dos estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. “E de repente 
percebemos que expressões corporais falam mais que as verbais, muitos negam o que o corpo fala e deseja.”  Jordânia Figueiredo.
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A REVELAÇÃO
Por  Lavinia Simonetti

9º ano do Ensino Fundamental

17 de novembro de 2103

E aqui estamos nós de novo. Mais 
um dia em que Andrew acorda, 
pega seu café e vai correndo para 
seu quarto estudar. Neste ano 

fará 3 anos que seu grande amigo Benjamin 
se foi. Após o grande incidente com o poço, 
Andrew não foi mais o mesmo. A única coisa 
que sabia fazer era se trancar no quarto e ler 
o último presente que Ben o deu. De fato, o 
garoto havia mudado, e como sempre, seus 
pais não faziam questão de socializar com ele. 

 Para a surpresa de muitos - ou ninguém 
- Andrew saiu de sua casa no final da tarde, 
levando em seus braços o livro de Ben. Fazia 
tempo que não andava naquele caminho, ou 
melhor, não andava para nenhum lugar. O 
galpão estava diferente, mais escuro talvez. 
Tudo estava no mesmo lugar. Nada havia 
mudado. De repente Andrew recorda-se 
daquele dia, do exato momento em que ele 
o deixou. Pensando alto, subiu no poço. 
Andou pra lá e pra cá pensando em seu 
amigo, e segurando o livro em seu peito. Em 
um simples movimento, se entrega a toda 
escuridão. Talvez agora encontrasse paz e 
mataria a saudade do amigo. Fechou os olhos 
e deixou se levar pela queda. Segurou o livro 
com tanta força, como se estivesse abraçando 
alguém. Por um breve momento permitiu-
se soltar algumas lágrimas, finalmente 
encontraria Benjamin.

- Finalmente cheguei - disse ao abrir os 
olhos

  Seu corpo estava totalmente dolorido. 
Seus olhos doíam com claridade. Em volta 
dele havia diversas árvores, aquelas que 
estudou. Céus! Devia ter chegado ao paraíso 
mesmo. Pelo visto ele não era o único naquele 
lugar. Ao se levantar notou duas pessoas 
vindo em sua direção. Ao recuperar sua visão 
por inteiro, assustou-se. Reconhecia aqueles 
cachos loiros, era Benjamin! Agora sim, tudo 
estava perfeito. Andrew não perdeu mais 
nenhum segundo e foi correndo até ele.

- Ben! Senti tanto a sua falta! - diz ao 
abraçar o garoto que permaneceu imóvel - 
Oras - disse ao soltar-se de seu amigo - Não 
está feliz em me ver? 

- Claro que estou Andrew, mas estou 
surpreso com você aqui. Não me diga que 
pulou o poço para morrer - arqueia as 
sobrancelhas.

- Tenho certeza de que isso não faz 
diferença - ri - Todos estamos mortos mesmo 
e quem sentiria minha falta? Poupe-me de 
piadas Ben.

- Mortos? Como assim? - a garota ao 
lado de Ben se manifesta. Andrew não havia 
notado a garota que estava ali o tempo todo - 

Estamos todos bem vivos por sinal - sorri.
- Do que você está falando? - questiona 

Andrew - Lógico que estamos todos mortos, 
este é o paraíso! 

- Bom Andy, Daphne está certa, não 
estamos mortos e bem longe do paraíso por 
sinal - ri junto com a garota.

- Então onde estamos? E por que você e eu 
estamos vivos? - diz desesperadamente.

- Estamos na França do século XVII, 
meu caro - sorri - Se eu fosse você não ficaria 
animado com esta notícia. E nós nunca 
chegamos a morrer Andy, o poço é como uma 
máquina do tempo

- Máquina do tempo? - interrompe 
Daphne.

- Outro momento explico para você o que 
é - encara a garota - Voltando, é um portal do 
tempo para ser mais exato. O poço permite 
que você viaje pelo tempo, mas é ele quem 
escolhe o destino certo. Enfim, podemos 
voltar quando quisermos para a nossa época, 
é só pular no poço.

- Benjamin - disse Andrew desanimado - 
Se você sabia disso, por que nunca voltou?

- Por mais que a França não seja tão 
agradável nessa época, algo me prendeu aqui - 
olha para Daphne - Por isso nunca retornei…

- Bom, por que os dois não voltam 
comigo? - Andrew fala animado     

- Eu até gostaria, mas...
- Mas não podemos - interrompeu Daphne 

- Agora não.                                                          
- Puxa…
E foi nesse exato momento que Andrew 

teve uma brilhante ideia:
- E se eu ficar? Para os meus pais não 

faria diferença de qualquer modo e poderia 
pesquisar a fundo essas plantas, as do livro 
que você me deu Ben!

- E seus pais? - questiona Daphne.
- Eles nem ligam para mim - sorri de lado - 

Finalmente isso serviu para algo.
- Se é assim - Ben olhou para Daphne - 

Bem-vindo! - abraça o amigo.

3 anos depois.
  Os raios de sol entravam pelas janelas, 

iluminando os cômodos da velha casa. Os três 
amigos haviam acordado cedo para começar 
seus afazeres para aproveitar a tarde e a noite. 
Agora eles tinham 15 anos, já estavam bem 
crescidos. Benjamim ensinou os costumes 
que havia aprendido para Andrew, além 
de mostrar que era um excelente professor 
de esgrima. Durante a tarde tinha aulas 
com Daphne, na qual a garota o ensinava 
sobre as funções medicinais de cada erva, as 
características de diversas flores e para que 
serviam certos frutos. Com isso, Andrew 
também ensinava algumas coisas para ela, 

como as tecnologias e os avanços que iriam 
ocorrer nas próximas décadas. Sem perceber, 
ambos iam criando um forte laço entre si.

 Algo dizia para Daphne que alguma coisa 
estranha iria acontecer naquele dia. Sentia 
uma forte sensação em seu peito. Em qualquer 
momento algo ruim poderia acontecer. Com 
isso ocupando seus pensamentos, Daphne 
não conseguiu prestar muita atenção em 
Andy, o que o fez estranhar a garota. Ele não 
sabia o que se passava na mente dela, mas 
sabia que era algo importante para deixá-la 
preocupada daquele jeito. Na tentativa de 
animar a garota, a convidou para fazer um 
passeio na floresta com ele, além de distrair 
a jovem, era uma ótima oportunidade para 
terem uma aula diferente. Por sorte, seu 
plano funcionou. Ela correu entre as árvores, 
brincou com os animais que haviam ali perto, 
de repente todo aquele sentimento havia 
sumido. Andrew gostava daquilo, de ver a 
leveza dela. O momento que ficavam juntos 
sempre era incrível, como se apenas eles 
existissem no mundo.

- Acho que vou mostrar a você algumas 
coisas novas Andy - disse a garota, o tirando 
de seus pensamentos enquanto se aproximava.

- No que está pensando? - suas bochechas 
estavam mais vermelhas do que nunca. Foi 
neste momento em que ele achou que ela iria 
beijá-lo.

-   Trouxe alguns equipamentos consigo, 
certo?

- Claro! - diz rapidamente
- Bom, vou ensinar você a fazer alguns 

medicamentos - fala animada - Não sei se 
você percebeu, mas sua perna está um pouco 
ensanguentada - aponta para o ferimento - 
Deve ter se machucado enquanto subíamos 
naquelas rochas e nem percebeu.

- Ah sim - encara o corte 
- Então me espere aqui enquanto pego 

algumas calêndulas - acena para ele e some em 
meio às árvores.

  De repente Andrew sentiu algo ruim, 
assim como ela. Pensou que alguém estava 
os seguindo, o que era muito preocupante. A 
família Bernard vivia escondida no interior 
da França justamente para que ninguém os 
procurasse. Daphne havia contado que seu 
bisavô, Dominique Bernard, devia muito 
dinheiro ao reino  e por isso fugiu com os seus 
filhos para o interior. Apesar disso, a realeza 
não deixou de procurar eles, o que os fazia 
mudar de cidade a cada 3 meses. Por conta da 
dívida que existe a muito tempo, decidiram 
tirar a prisão de sua lista e colocar pena de 
morte. Quando Andrew foi morar com os 
Bernard, a família morou no mesmo lugar já 
que pensavam que ninguém nunca os acharia 
ali. Sempre existe uma primeira vez, e foi por 

isso que Andy resolveu correr atrás de sua 
amiga.

 Apressava tantos os passos, que finalmente 
sentiu a dor no ferimento, mesmo assim, 
continuou. Ao chegar, ficou imóvel sem saber 
o que fazer. Talvez fosse tarde demais. Daphne 
estava com um corte no rosto e tentava gritar 
enquanto um soldado enforcava. Sem pensar 
duas vezes, o garoto pegou um pedaço de 
madeira que estava jogado no chão, e bateu 
com ele nas costas do homem. Antes que o 
soldado levantasse e se recuperasse do baque, 
Andy puxou a garota e a guiou para uma 
cabana que Ben e ele haviam construído. Por 
sorte, Ben estava lá e veio socorrer os amigos. 
Andrew cuidou da ferida enquanto Benjamin 
procurava sua espada. Não levou muito tempo 
para que o soldado os encontrasse, mas Ben 
estava preparado. Sem esperar, Ben avançou 
nele com sua espada. Apesar de ser mais novo 
que ele, demonstrou ótimas habilidades.

 Tudo estava indo bem. Andrew e Daphne 
estavam fugindo enquanto Ben segurava o 
homem. Quando estavam longe o suficiente, 
Andy olhou para trás e ficou sem chão.

- Pulem no poço! - foi a última coisa que 
Benjamin disse antes da espada atravessar seu 
peito.  

- NÃO! - Andy berra tentando ir em 
direção do amigo.

- Não podemos ir para lá Andy! - a garota 
tenta agarrá-lo - Vamos para o poço antes que 
seja tarde - pega em suas mãos e o arrasta até 
o poço.

- Ben! - diz em meio a lágrimas.
- Me desculpe, mas preciso fazer isso - 

avisa Daphne antes de  jogá-lo no poço.
Dor. Pelo corpo e coração. Lá estava 

ele, naquele maldito galpão novamente. 
Levantou-se e viu Daphne deitada ao seu 
lado, segurando uma bolsa que pertencia ao 
seu amigo. Antes que ela pudesse acordar, a 
pegou de sua mão. Sentou-se ao lado do poço 
e abriu a bolsa de couro. Livros e sementes. 
Era apenas aquilo que tinha ali dentro. Que 
idiotice.

- Não julgue antes de saber o motivo - 
disse a garota que estava no chão - Trouxe isso 
porque achei que ele estaria conosco e assim 
poderíamos plantar juntos aqui.

- Mas ele não voltou - diz seco.
- Podemos plantar para ele. Há diversas 

sementes aqui, podemos encher este lugar 
com todos os tipos de planta, que tal? 

- Claro.
- Levante daí, temos muito trabalho para 

fazer - sorri enquanto algumas lágrimas caíam 
de seu rosto.
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História em quadrinhos de Isadora Laura Marquez -  4º ano do Ensino Fundamental. Poesia Visual de Thaine Maria Corrêa Cequelero - 7º ano do Ensino Fundamental. 

A MENINA E SEU GATOA LENDA DO GUARANÁ

POESIA VISUAL

Por Ariel Helbok
5º ano do Ensino Fundamental

Em uma cidade grande, uma menina de cabelos loiros, bem quietinha se mudou há dois 
meses, tem um gato safado, ela é minha vizinha. O pai trabalha na padaria ali do lado, 
a mãe trabalha em uma loja de celulares.

A menina passa a maior parte do tempo brincando com o seu gato.
Um certo dia, o gato dela veio para a minha casa, nesse certo momento, “toc toc” eu fui abrir a 

porta e era a menina, ela estava procurando o gato, eu disse que ela poderia entrar, entrou e se sentou 
logo no puff do lado da porta, então eu dissẹ: 

- Seu gato passou agora pouco na cozinha! Quer um chá?
- Não, obrigada!
- Então tá, vamos procurar o seu gato!
Procuramos na cozinha e nada, procuramos no meu quarto e nada, procuramos na lavanderia e 

nada, procuramos na sala e nada!
- Onde se meteu esse gato? - Eu disse.
Então bem quietinhas fomos procurar debaixo da minha cama e ali estava o gato. Ele saiu 

disparado, então saímos correndo atrás dele, corremos pela sala, pela cozinha, corremos pela 
lavanderia e conseguimos pegar o gato, aliás o nome dele era Floquinho de neve!

Depois que conseguimos pegar eu disse: 
- Quer um chá?
- Sim, por favor - ela respondeu 
Eu peguei uma xícara de chá e uma tigela de leite para o gato, o nome da menina é Maria Clara.
Agora ela vem todos os dias na minha casa tomar chá e conversar! “Toc toc”!
- Já vou!
Hora do chá!



A VOZ DA HUMANIDAVI
9

Infográfico de Ágata Katerine Ledra, Julia Camile Beber, Maria Lorena Melo Santos e Yohana Koch - 2º ano do Ensino 
Médio. 

AS TRAVESSURAS 
DE CLARA          
Por Aron Francisco da Rosa

5º ano do Ensino Fundamental

Clara nasceu em 2007, era branca, sapeca e linda. 
Ela era uma cachorra. Mas, como todo filhote, 
adorava roer e não era só sapatos. Logo, cresceu 
e se descobriu.

Certo dia, ao chegarem em casa, os donos da Clara se 

depararam com um pé de limão, inteirinho arrancado. A dócil 

cachorrinha corria sem parar com aquele enorme galho pra lá 

e pra cá, com raiz e tudo.

Da raça Boxer, ela lembrava um cão feroz, quando as crianças 

voltavam da escola e passavam em frente à casa de Clara, elas 

gritavam:

- Olha o Pit Bull, olha o Pit Bull.

As crianças da casa brincavam muito com a cadela 

bochechuda, que escondia em suas bochechas: asas de inseto, 

mato, flor, entre outras surpresas.

Clara já roeu o para-choque de um carro que não era de seus 

donos, além de mastigar um telefone sem fio, onde só se via a 

antena balançando em sua grande boca.

De todas as travessuras, a que mais marcou foram os abraços 

que Clara dava nas crianças.

Clara viveu por sete anos e deixou muita história pra contar.

QUADRINHAS MAIAS, INCAS E 
ASTECAS

Primeiramente vou falar dos maias
Um povo matemático, mais que usavam o lítico
Os comércios entre cidades eram legais
Povo religioso e político

Próximo povo os astecas
Eram grandes produtores
Não escreviam em estelas
Mas das pirâmides foram construtores

Agora os incas
Viviam em comunidades
Os chefes eram os kurakas
E tinham seus familiares 

Por Ana Luisa Damásio 
7º ano do Ensino Fundamental
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MY FAVORITE CHARACTER

Harry Potter
My favorite character 

is Harry
Potter. He was born in 

1997 and his
parents were into a 

magic world.
First he lived with his uncles and
then he went to high school Hogwarts
at the age of eleven.
His best friends are Hermione and
Ron. They met each other for the
first time on the train going to Hogwarts. Harry 

was a boy afraid of his uncles and he was shy, but 
when he went to the school of magic, he got happier.

Picture source: https://oglobo.globo.com/
cultura/livros/jk-rowling

By Júlia da Rocha 9th grade

QUADRINHAS MAIAS, INCAS 
E ASTECAS

Maias: 
Tinha grande prática 
com a matemática
e também com astronomia.
Tinha uma grande economia.     

Astecas: 
Astecas eram construtores e produtores 
e mostravam seu poder.
Tinham sacerdote como líder,
que em 1521 tiveram que ceder.

Incas:
Incas tinham prática com agricultura 
politeísmo fazia parte da sua cultura
seu líder se chamava Sara - Inca
que representa o sagrado sol ainda.

Por Isabela Rodrigues
7º ano do Ensino Fundamental

Poesia Visual de Maria Luisa Niehues - 7º ano do Ensino Fundamental.

POESIA VISUAL
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A MAQUIAGEM SOBRE O CLIMA MUNDIAL
Por Fernanda Faria

3º ano do Ensino Medio

É evidente que o processo de industrialização gerou 
inúmeros prejuízos ao panorama ambiental. Logo, 
as emissões de gases poluentes na atmosfera geram 
problemáticas irreversíveis, como o aquecimento 

global. Para tanto, lideranças de mais de quarenta países 
participaram da Cúpula de Líderes sobre o Clima (2021), 
organizada pelo governo estadunidense Joe Biden, onde 
discutiram sobre a corrida contra problemas ambientais e 
metas para redução de gases poluentes. 

De início, é lícito analisar que a proposta imposta pelo 
governo de Biden, a qual tem por objetivo o estabelecimento 
de reduções de emissões gasosas para a atmosfera, visa uma 
diminuição de no mínimo 50%, em relação aos anos de 2005 
até 2030. Por ser uma abordagem transformadora, a mesma 
apresenta elevados níveis percentuais de mudanças, uma vez 
que efetuar uma grande alteração em um curto espaço de 
tempo seja desafiador. Para realização da meta é necessário 
implementações nas infraestruturas, para isso alterar a matriz 
energética é imprescindível, além de ampliar a estrutura 
de indústrias juntamente com a imposição empresarial 

econômica.
A China, país responsável por 25% dos gases emitidos para 

a atmosfera, comprometeu-se juntamente com os Estados 
Unidos, a reduzir as emissões através de ações planejadoras. 
Embora, os chineses tenham apresentado o compromisso com 
a diminuição de gases, os mesmos afirmaram que pretendem 
chegar a “extinção” do carbono somente em 2060. Além desse 
malefício, igualmente asseguraram que seu ponto máximo 
será atingido somente em 2030, e exclusivamente depois, 
começarem com os processos visando a neutralidade, dado 
que os próprios ainda não tenham apresentado soluções 
plausíveis. É de fácil modo notarmos,  que a China terá diversos 
obstáculos para a elaboração destas metas, correspondente ao 
objetivo de diminuição de gases poluentes em 60%, sendo 
assim, igualmente aos EUA, uma meta árdua.

Em meio às propostas apresentadas, há um descrédito 
mundial acerca do Brasil, fruto da gestão do governo do 
presidente Jair Messias Bolsonaro,  marcada pelo recorde de 
desmatamento. 

Acerca disso, os projetos comentados na reunião pelo presidente do Brasil, são contraditórias 
com a realidade exposta por seu governo, como quando diz que pretende acabar com o desmatamento 
ilegal até 2030, desde que tenha investimentos internacionais. Devido a esse paradoxo, os países 
envolvidos, afirmam que não pretendem ajudar o governo brasileiro.

A partir do panorama supracitado, para evitar um colapso 
mundial, é preciso limitar o aumento da temperatura para 
até 1,5ºC, para tanto, muito se fala sobre os créditos de 
carbono como um a oportunidade de obter a neutralização 
sobre as emissões de gases poluentes. Contudo, por ser um 
sistema voltado para contextos econômicos, se torna quase 
insignificante, sendo apenas valorizado em um cenário 
capitalista. 

Sabendo que a matriz energética mundial utiliza em sua 
maioria recursos não renováveis como o carvão e o petróleo, 
é possível compreender que as propostas apresentadas pelos 
países mais poluentes do mundo, se tornam quase inviáveis, 
podendo dar a entender que a preocupação com o clima, 
apenas envolve aspectos econômicos. Com este mesmo ponto 
de vista, uma mudança na utilização de recursos renováveis 
como principal matriz energética, demanda de altos custos, 
portanto apenas países desenvolvidos são capacitados para tal 
transformação. 

Essas ações, com certeza, aumentam a percepção do mundo 
sobre problemas ambientais relevantes que acabam sendo 
discutidas por grandes potências, porém o questionamento 
também fica para a sociedade, o que realmente está sendo 
feito para proteção à natureza? Como nosso lar estará para 
as futuras gerações? É fato que os governantes infelizmente 
acabam desviando o tema central para um âmbito capitalista. 
Entretanto, a dúvida é saber se as intenções dessas metas serão 
realmente alcançadas e qual o real objetivo delas.  

Charge de Luísa Ferrari Heinz - 6º ano do Ensino Fundamental.

DEMISSÃO
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CARTA ENIGMÁTICA

O DESASTRE

Por Raquel Schwambach, Hellen Feldmann e Bruno Gabriel Censi 
6º ano do Ensino Fundamental

Por Luiza Hasse 
5º ano do Ensino Fundamental

Carta Enigmática de Raquel Schwambach, Hellen Feldmann e Bruno Gabriel Censi - 6º ano do Ensino 
Fundamental.

Carta Enigmática de Raquel Schwambach, Hellen Feldmann e Bruno Gabriel Censi - 6º ano do Ensino 
Fundamental.

Resolução: os egípcios acreditavam em muitos deuses, e os faraós eram considerados tipo um deus. O rio Nilo foi muito importante para os egípcios, pois era 
utilizado como transporte (através dos barcos) de mercadorias e pessoas. A maior parte da população egípcia morava em pequenas cabanas feitas de barro, madeira, 
etc. Para os egípcios o mundo foi criado através de deuses, como Rá, Anúbis, entre outros. E cada deus representava uma coisa como “justiça”, “morte”, “vida”, etc.

Havia um vulcão, não tão pequeno, pequena mesmo 
era a ilha onde se localizava. Um homem o observara, 
pois estava estudando suas vibrações, erupções e até 
mesmo sua temperatura.

Um certo dia, aquele vulcão ficou jorrando lava por 
aproximadamente 3 horas. O cientista observou as rochas que 
formavam o vulcão, e pelo formato delas, o vulcão aparentava ter 
um rosto! Mas era só impressão, não tem como um vulcão ganhar 
um rosto. Também aparentava “chorar” ao jorrar cachoeiras de lava.

No dia em que estavam acabando os estudos, viu que logo em 
frente à ilha onde estava o vulcão, havia outro, que ficava de costas 
para a ilha.

O cientista então deduziu que estava nascendo outro vulcão. Foi 
até lá estudar aquelas rochas. Com seu sofisticado equipamento, 
identificou uma grande movimentação sísmica. Agora já não sabia 
mais se era seguro ficar ali.

Não perdeu mais tempo, juntou rapidamente suas coisas e saiu 
da ilha.

Nem bem chegou em terra firme, ouviu um grande estrondo, 
olhou para trás e viu a grande explosão do pequeno vulcão.

Foram dias e noites de intensa atividade, o céu coberto de nuvens 
e cinzas e o pequeno vulcão derramando fortes cachoeiras de lava. 
Depois do acontecido, nenhum dos dois se ativou novamente.

O cientista não teve dúvida, saiu rápido e não hesitou, poderia 
não ter sobrevivido, mas sobreviveu e esta história me contou.

Por Izabelly Rodrigues de Souza
7º ano do Ensino Fundamental 

Maias
Eles moravam em cidades-Estados, 
Eram muito bons matemáticos, 
Com vários soldados , 
Seu chefe era hereditário.

Astecas 
Construída em uma ilha , 
Plantavam feijão e algodão, 
Enfrentavam outras pandemias, 
E também tinham muitas criações.

Incas
Para eles não era só cultivar, 
Tinha que plantar,
Construíram terraços,
Porque tinha pouco espaço. 

***

Por Bernardo Tefen Angelo
7º ano do Ensino Fundamental

Maias:
Viviam em cidades-Estados
o seu chefe era hereditário
tinham muitos soldados armados 
e criaram o calendário

Astecas:
Os camponeses eram soldados e construtores 
foram eles que construíram chinampas

QUADRINHAS MAIAS, INCAS E ASTECAS

os soldados eram bem armados 
e eles também confeccionavam estampas 

Incas: 
Eles viviam em comunidades 
para plantar construíram terraços 
criaram o QUIPUS para registrar quantidades
e quando os europeus chegaram foi um período 

escasso

***

Por Isadora Fernandes Vieira da Costa
7º ano do Ensino Fundamental 

Astecas
Soldados e construtores 
No artesanato eram ótimos produtores 
Além de agricultores
Eram bons em vários fatores

Maias
Viviam em cidades-Estados
Também eram chefes hereditários 
Eram astrônomos e matemáticos 
E seu declínio aconteceu por esgotamento agrário

Incas
Viviam em comunidades 
Comunidades que eram familiares 
Tinham os Quipus, registravam números e 

quantidades 
Para plantar construíram terraços, uma peculiaridade
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Isadora Merini Murara, Lorenza Antoniela Fronza, Danielli Micaeli Vigarani - 8º ano do Ensino Fundamental.

MY FAVORITE SINGER 

Shawn Peter Raul Mendes is a 22 
years old Canadian singer, songwriter 
and musician. Shawn has participated in 
musical events at the school since he was 
a little boy, but only at the age of 12 he 
learn how to play the guitar. After that, 
Shawn posted some covers on Vine and 
it was only in 2013, when a cover gained 
more than 10,000 likes, it caught the 
attention of a music producer.

 Shawn, Karen, Manuel and Aaliyah form the small Mendes 
Family. His father is a Portuguese businessman and his mother 
a British real estate agent. Besides them, Mendes also has a 
girlfriend (maybe bride), Camila Cabello, with whom he 
adopted his “son”, Tarzan.

In 2013, he started doing shows for the USA and in 2014 
he signed a contract with Island Records, and on July 28th he 
released his first EP, “Shawn Mendes”. His first single, “Life 
of the party”, was a great success and even took first place on 
iTunes, hours after its release in several countries.

 “Handwritten” was his first album released on April 14th, 
2015.The album contains 12 songs, including “Life of the 
party”, “Stitches”, “Never be alone” and “Something Big” the 
most famous. Handwritten led the Billboard 200, being the 
youngest artist since Justin Bieber to do that. Now, the album 
has more than 3 billion streams on Spotify. For now, Shawn 
Mendes has only 4 albums released and 1 documentary. Won 
27 awards throughout his career. “Wonder” is the fourth album 
of his career, and was released on December 4th, 2020. The 
song “Wonder” had the best filmography of his career. It was 
an album released for fun or testing, for the singer to expunge 
other styles.

Picture source: https://www.perfildosfamosos.com/shawn-
mendes/

By Lavínia Nicoli Simonetti 9th grade

QUADRINHAS MAIAS, INCAS E ASTECAS

Incas
Os povos incas viviam em comunidade
parecia uma cidade.
Os kurakas:garantiam a segurança;
cobravam os  tributos  que era a mita.

Maia
Primeiro povo que falo,
é  o antigo povo maia.
eram ótimos soldados
e sua organização política era hereditária.

Astecas
Governado por uma hierarquia 
Os soldados, eram ótimos matadores 
seus camponeses eram bons construtores.
E  faziam muitas  barragens, quando chovia. 

Por Elias Colombo Antunes de Lima
7º ano do Ensino Fundamental

AGENTE KACE
Por Karina Merini Murara 

5º ano do Ensino Fundamental

Oi, eu sou a Kace, você deve achar que 
sou uma menina normal, mas você 
está errado, bom vou começar do 
início.

Meus pais eram contadores de histórias, bom pelo 
menos era o que eu achava, mas quando fiz 16 anos, eles 
revelaram que eram  Espiões! 

E eles queriam que eu fosse espiã, mas eu queria que 
o Arny meu irmão fosse também, mas a organização 
do governo (aonde eu trabalho) não aceitaram o Arny, 
Mas deram uma menina robô o nome dela era Duddy e 
agora ela é minha irmã, o Arny descobriu que sou espiã!

Ele finalmente conseguiu ser o cara do computador.

Então fui convocada para trabalhar com o melhor 
agente do ano.   

A gente foi parar na prisão para saber quem tá 
contratando agentes para outro lado, descobrimos que 
era uma policial, então nos infiltramos no outro lado e 
destruímos a máquina que ia acabar com tudo da terra. 

Eu acordei com o despertador tocando, percebi que 
tudo isso que passei era um sonho.

Fui tomar café da manhã e fiquei pensando: será 
que no futuro eu serei  espiã? 

Se eu quero ser espiã é melhor estudar agora, pois 
não quero ser a garota do computador.
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UMA MENINA - UMA PRAIA
Por Hêndrica Gatelli Raupp 

5º ano do Ensino Fundamental

Muitas crianças amam a praia, mas essa 
não, essa odeia praia.

Certa vez, dois adultos 
preparavam uma surpresa para sua 

filha. Eles iam  levá-la à praia, para comemorar seu 
aniversário de sete anos.

Chegando lá, a menina ficou muito irritada e correu 
para o mar. Lá, encontrou um menino e começou a 
brigar aos berros com ele. O garoto pergunta:

- O que aconteceu para você brigar comigo?
A menina responde:
- Eu estou vermelha de raiva, pois eu odeio a praia, a 

areia quente entrando no chinelo, o barulho, o sol mais 
que forte, os bichinhos que ficam escondidos debaixo 
dos finos grãos amarelos, um lugar que tem tudo pra ser 

um pesadelo!
O menino mexe a cabeça como se estivesse pensativo 

e concordando, mas logo responde:
- Sim, esses são defeitos da praia, mas olha as coisas 

boas: a praia está ao lado de um lugar cheio de vida, veja 
a vista, o mar ainda está bonito! Veja os surfistas, eles 
adoram o mar assim como eu.

A menina pensou um pouco e respondeu:
- E daí que os surfistas amam a praia, eu odeio com 

todas as letras. Sabe, cansei de você, vou tomar água de 
coco.

Enquanto isso, ela decide se deitar e acaba pegando 
no sono. Perto dela, dois irmãos jogavam vôlei, quando 
sem querer a acertaram com a bola. A menina acorda e 
grita:

- Ei, garotos, mais cuidado!
Mais tarde, a menina decide voltar para o mar. Do 

nada a criança grita como se tivesse engolido um alto 
falante e colocado no volume máximo:

- Ai! Um jacaré me mordeu!!!
Todos perto dela ficam apavorados e começam a 

correr. O guarda-vidas que estava por perto chegou lá 
rapidamente e disse:

- Garotinha, tem certeza que um jacaré te mordeu? 
Pois aqui só tem sinal de um beliscão de caranguejo.

- Aé seu guarda-vidas? Devo ter me confundido.
Mais tarde perguntaram para a criança se estava tudo 

bem. A garotinha disse que sim e que o jacaré voltou 
para o mar porque estava com medo dela.

 A QUÍMICA DO AMOR

Infográfico de Thais Schmidt e Fernanda Faria - 3º ano do Ensino Médio. 
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MY FAVORITE SOCCER PLAYER

Pelé was born in 1940, 
in Brazil, in the city of 
Três Corações, which 
was is in Minas Gerais. 
His real name is Edson 
Arantes do Nascimento. 
At the age of four, Edson 
and his family moved to 

Bauru, in São Paulo. At that time, he was called Dico by 
his family and Edson by his friends. 

Influenced by his father, Dico was always a football 
fan and soon became part of the teams of boys who 
played on the streets of Bauru. He liked to play in the 
goal, inspired by goalkeeper José Lino da Conceição 
Faustino. After a long time Pelé played for years at Santos. 

Pelé said goodbye to Santos on October 2, 1974. At 
Vila Belmiro stadium, the Santos team faced Ponte Preta. 
That day, Pelé knelt on the lawn, with open arms and the 
ball in front of him to say goodbye to the club asking 
for forgiveness, as he would be transferred to New York 
Cosmos after years of insistence by the United States 
team to hire him. For Santos, Pelé played 1116 games 
and scored 1,091 goals.

Picture source: https://veja.abril.com.br/esporte/
pele-75-anos-a-majestade-inconteste/

By Gustavo Marian 9th grade

OS DONOS E SUAS CASAS
Autoria coletiva

3º ano do Ensino Fundamental
Esta casa é de lã
Quem mora nela é o Alan
 
Esta casa é de Titânio
Quem mora nela é o Antônio
 
Esta casa tem dourado
Quem mora nela é o Bernardo
 
Esta casa é de papel
Quem mora nela é o Daniel
 
Nesta casa tem caqui
Quem mora nela é o Davi
 
Esta casa é da Éden
Quem mora nela é a Ellen
 
Nesta casa tem hiena
Quem mora nela é a Helena
 
Esta casa é de feijão
Quem mora nela é o João
 
Esta casa é do Jacan
Quem mora nela é o Jordan
 
Nesta casa tem cheff
Quem mora nela é o Joseph

Nesta casa tem agulha
Quem mora nela é a Júlia
 
Nesta casa tem neve
Quem mora nela é o Kevin
 

Esta casa é de tangerina
Quem mora nela é a Karina
 
Esta casa tem movimento
Quem mora nela é o Lorenzo
 
Nesta casa tem pelúcia
Quem mora nela é a Lúcia
 
Esta casa brilha de dia
Quem mora nela é a Maria
 
Esta casa é da guria
Quem mora nela é a outra Maria
 
Esta casa é de banana
Quem mora nela é a Mariana
 
Esta casa é de Zeus
Quem mora nela é o Matheus
 
Esta casa é de pastel
Quem mora nela é o Miguel
 
 
Esta casa tem janela
Quem mora nela é a Rafaela
 
Esta casa tem mel
Quem mora nela é o Samuel
 
Esta casa é fria
Quem mora nela é a Sophia
 
E descobri nesta aula
Que não falei na casa da Isaura.

Ilustração de Bernardo Claudino Dockhorn - 4º ano do Ensino Fundamental.

CIDADES PERDIDAS

QUADRINHAS MAIAS, INCAS E ASTECAS

Maias:
Viviam em cidades-Estados,
Eram chefes hereditários.
Viviam em civilização,
E morriam por invasão.

Incas:
Formaram o maior império da América do Sul,
Onde hoje é situado o Peru.
Foram importantes na civilização pré-colombiana,
Desenvolveu um vasto império na região Andina.

Astecas:
Para plantar montavam cabanas,
Geralmente com desenhos de montanha.
Camponesas também eram soldados,
lavradores que cultivavam.

Por Eloa Furtado Martins
7º ano do Ensino Fundamental
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Mapa conceitual de Luiza Hasse - 5º ano do Ensino Fundamental.

IDADE DOS METAIS

Mapa Conceitual de Luísa Ferrari Heinz - 6º ano do Ensino Fundamental.

REVOLUÇÃO
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DIÁLOGOS ENTRE A DANÇA E
AS ARTES VISUAIS

Por 7º ano do Ensino Fundamental.

A dança é uma expressão artística que usa o corpo como instrumento. Por meio das pinturas encontradas nas cavernas, sabemos que homens e 
mulheres já dançavam desde a pré-história. Alguns pintores ao longo da história também vem representando a Dança em suas produções visuais. 
Assim como o pintor utiliza pincéis e tela para criar seus quadros, o bailarino serve-se do corpo.

Os estudantes do 7º ano do Colégio Universitário Unidavi, no componente curricular de Arte, após percorrerem o universo da Dança e das Artes 
Visuais, criaram composições, permitindo um espaço de reflexão e experimentação do movimento, com vistas a ressignificar a relação do homem com o 
seu mundo e com o mundo do movimento e da dança.
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A região da Palestina está localizada no 
Oriente Médio. Banhada ao oeste pelo 
Mar Mediterrâneo, ao norte com o Líbano 
e com a Síria, ao leste com a Jordânia e ao 

sul com o Egito. Seu clima predominantemente árido 
e semiárido resulta em uma região com baixo índice 
pluviométrico e uma alta temperatura média. Apesar 
de suas características aparentemente desfavoráveis à 
ocupação,  essa é uma das regiões mais importantes da 
história humana e vem sendo ocupada antes mesmo 
da invenção da escrita. Ela é considerada uma região 
sagrada pelas três religiões abraâmicas (Islã, Cristianismo 
e Judaísmo), além de ser centro, por muitos anos, do 
comércio entre a Europa e o Oriente.

Toda essa importância, levou a região da Palestina 
a ser historicamente cobiçada por diversos impérios 
e povos. Dessa forma, tornou-se palco de guerras e 
conflitos ao longo de sua história. Porém, como está a 
Palestina atualmente? Ela é cenário de um longo conflito 
entre o Estado de Israel e o parcialmente reconhecido 
Estado da Palestina. Poderia se dizer que este conflito 
se resume a uma disputa religiosa entre os judeus e os 
árabes muçulmanos, porém isto estaria incorreto e longe 
da realidade daquelas pessoas. Analisando esse litígio 
desde suas origens no século XIX, se percebe que se trata 
de uma complexa junção entre sentimentos de ordem 
nacionalista, aliados às diferenças religiosas e culturais 
que se traduzem em uma disputa por terras e espaços de 
habitação. 

Mas, por que o século XIX? Neste século, o surgimento 
e fortalecimento de movimentos nacionalistas marcam 
muito do que aconteceu no mundo até os dias de 
hoje. E os judeus, mesmo sem uma nação e dispersos, 
principalmente pela Europa e Oriente Médio, não 
ficaram de fora. Em 1896, o jornalista hungáro Theodor 
Herlz publica o livro intitulado Estado Judeu. Ele serviu 
de pontapé inicial para a organização dos sentimentos 
nacionalistas judaicos. Trata-se do movimento, 
conhecido como sionismo, que visava a criação de um 
Estado, em outras palavras: nação, que abrigasse os 
judeus na Palestina. Terra esta,  de que foram expulsos 
há cerca de dois mil anos, o que se designa diáspora, e a 
consideram sua por direito e herança.

Com o fortalecimento do movimento sionista 
e o crescente antissemitismo na Europa,   os Judeus 
começaram a migrar para a Palestina. Lá compravam 
terras e se assentavam, basicamente como uma 
colonização. Porém, a Palestina não era, como alguns 
discursavam, uma terra sem povo, e sim casa para 
milhares de árabes, que eram a maioria demográfica. De 
acordo com estimativas, aliadas ao censo realizado pelos 

turcos otomanos (que controlavam a região nessa época), 
sabe-se que, em 1878, a população da Palestina consistia 
em  85,5% Muçulmanos, 9,2% Cristãos e 5,3% Judeus.

Após a Primeira Guerra Mundial e o desmantelamento 
do Império Otomano, a região da Palestina ficou na mão 
dos ingleses que a administravam sob o nome de Mandato 
da Palestina. Eles viam com bons olhos o esforço Judeu 
de assentamento e facilitaram a sua já extensa migração. 
Em torno de 30 anos o perfil demográfico da Palestina 
se alterou consideravelmente. Esse crescente número de 
Judeus causou grande descontentamento na população 
árabe, que também nutria sentimentos nacionalistas, 
desejando a criação de um Estado árabe na Palestina. 
Desde essa época se veem conflitos entre esses dois 
grupos, conflitos esses sempre acompanhados de grupos 
armados e violência.  

Logo depois do término da Segunda Guerra Mundial, 
o holocausto chamou atenção do mundo para a questão 
dos Judeus, à medida que o movimento sionista se 
intensificava frente aos horrendos acontecimentos 
desse evento histórico. Ficou claro para a comunidade 
mundial, ou melhor, para as potências vencedoras, 
que era necessário chegar-se a uma resolução quanto 
à ocupação da Palestina. Os ingleses se prontificaram 
em sair da Palestina e passaram o encargo de resolver o 
conflito para a recém criada ONU. Em 1947 é proposta 
a divisão da Palestina entre um Estado Judeu e outro 
Árabe. Os judeus ficariam com 57% da região, porém 
uma grande porção deste território é composta pelo 
deserto do Neguebe, e os Árabes ficariam com os outros 
43% do território. Além desta divisão, Belém e Jerusalém 
seriam consideradas cidades internacionais.

Pode parecer que com a intervenção da ONU a 
disputa estava chegando ao fim, pelo contrário, é aí 
que a situação territorial presente começa a se formar. 
Os Árabes não aceitaram o acordo, porém, os Judeus 
continuaram e fundaram o Estado de Israel,  em 14 de 
maio de 1948, dia que os Árabes conhecem como al-
nakba (a catástrofe). Exatamente no dia posterior os 
paísesÁrabes vizinhos (Egito, Jordânia, Síria, Iraque 
e a Arábia Saudita) em apoio aos palestinos, invadem 
Israel com objetivo de destruir o estado judeu. Apesar da 
grande desvantagem numérica, Israel saiu vitorioso deste 
conflito, que ficou conhecido como a Primeira Guerra 
Árabe-israelense. Assinando um acordo de paz, Israel 
passou a controlar diversos territórios que, de acordo com 
a partilha da Organização das Nações Unidas (ONU), 
deveriam ficar nas mãos dos Árabes. As atuais fronteiras 
da Faixa de Gaza, foram definidas neste acordo,  e eram 
o território que o exército do Egito controlava ao redor 
da cidade de Gaza. 

Com a vitória israelense grande parte dos palestinos se dispersou de suas 
antigas residências e migrou para as regiões da Palestina não controladas 
pelos judeus, principalmente o Estreito de Gaza e a Cisjordânia, que na época 
eram controlados pelo Egito e Jordânia, respectivamente. 

No entanto, as guerras não param por aí, e Israel se vê em confrontos com seus vizinhos árabes em diferentes 

ocasiões ao longo do século XX. Importante destracar, 
como ao longo de todos esses conflitos, Israel foi apoiado 
pelo Estados Unidos. Em contrapartida, os países árabes 
eram armados e financiados pela antiga União Soviética. 
Isso demonstra que, ao longo da Guerra Fria, as duas 
grandes potências mundiais influenciaram o conflito 
árabe-israelense e fizeram o que puderam para tentar 
expandir a sua esfera de influência naquela região, à 
medida que tentavam enfraquecer a esfera alheia. 

Assim, ao refletir sobre para o panorama histórico 
que foi apresentado, fica mais fácil compreender 
a atual situação da região. Apesar de que diversas 
mudanças territoriais ocorreram devido às outras 
guerras que não foram detalhadas nesse texto, os Árabes 
palestinos continuam concentrados na faixa de Gaza e 
na Cisjordânia, e estão organizados no parcialmente 
reconhecido Estado da Palestina (estado observador 
não membro da ONU). Desde 2007 o grupo armado 
Hamas, classificado por muitos países como terrorista, 
controla a Faixa de Gaza, enquanto o grupo chamado 
de Fatah controla a Cisjordânia. Esse último, representa 
a Autoridade Palestina (AP) que foi criada durante 
os Acordos de Oslo em 1993, onde Israel e os Árabes 
realizaram diversas negociações em busca da paz. 

Na faixa de Gaza, onde vivem 2,1 milhões de 
palestinos (estimativas para 2021, do próprio Estado 
da Palestina) em 365 quilômetros quadrados. Nela,  as 
condições de vida são baixas e há grande falta de acesso a 
produtos e serviços básicos e medicamentos, resultantes 
do  bloqueio imposto por Israel após a tomada de poder 
pelo Hamas. Vale também apontar que Israel mantém 
diversos assentamentos judeus na região da Cisjordânia 
e manteve-os por muito tempo na Faixa de Gaza, até que 
unilateralmente a deixou sob controle dos palestinos em 
2005. Todos esses assentamentos são considerados ilegais 
pela Lei Internacional.

Nas últimas semanas do mês de maio de 2021, o 
grupo Hamas lançou diversos foguetes contra Israel, 
devido à ameaça de expulsar palestinos de uma área da 
parte oriental de Jerusalém que, de acordo com a divisão 
oficial da ONU de 1947, era para ser controlada pelos 
palestinos. Os israelitas revidaram, com ataques aéreos 
e salvas de artilharia. O confronto estagnou com um 
cessar-fogo e aproximadamente 400 mortos. Porém, 
é evidente que ele perdurará por um período curto de 
tempo e a região permanecerá em conflito.

Observando o conflito desde de sua origem no século 
XIX, pergunta-se: é possível um fim pacífico? Sim, ele 
é possível!  Em diferentes momentos,  os dois lados se 
mostraram adeptos à busca por uma resolução pacífica, e 
diferentes concessões foram feitas. Infelizmente o maior 
entrave para a resolução pacífica, são os grupos radicais 
nacionalistas, que mascaram suas intenções atrás de 
pretextos religiosos, e a comunidade internacional que 
interfere no conflito a fim de beneficiar-se na região. 

O Estados Unidos da América (EUA) é, ainda hoje, 
o principal aliado de Israel, e não deixa de financiá-lo. O 
atual presidente Joe Biden afirmou, no dia 21 de maio, 
que iria repor o estoque de mísseis do sistema de defesa 
contra projéteis israelenses denominado “Iron dome”. 

OPINIÃO: CONFLITO ENTRE ISRAEL E 
PALESTINA

Por João Victor de Almeida Chaves
3º ano do Ensino Medio
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Isso é apenas um exemplo do apoio estadunidense aos 
israelitas. Como era de se esperar, com a intervenção 
dos EUA em uma região, há também a intervenção de 
potências opositoras. Este é o caso do Irã, que financia 
abertamente o Hamas. 

Dessa forma, fica claro que o conflito Israel x 
Palestina é uma ferramenta de expansão de influências 
das potências mundiais que estão longe do verdadeiro 
contexto dos povos que ali sofrem. Basicamente como 
uma guerra de procuração. Além disso, apesar do Egito 
e da Jordânia terem acordado pela paz com Israel (em 
1979 e 1994, respectivamente), ainda há tensões entre 
Israel e seus vizinhos Árabes, como é o caso da Síria. 

Com os grupos violentos sendo financiados, e se 

mostrando a única alternativa da população Palestina 
para um governo organizado, aliados à impunidade 
de Israel em praticar a maioria de seus planos devido 
ao apoio americano, fica difícil pensar em um fim 
pacífico para o conflito em questão. Porém, quando os 
países estrangeiros passarem a tratá-lo como uma crise 
humanitária e internacional e começarem a apoiar a 
ONU na resolução da mesma, é que possivelmente, 
poderá se falar de paz. 

Quando as autoridades palestinas começarem a olhar 
para o próprio povo que convive frequentemente com a 
morte e o sofrimento, vivendo em condições precárias, 
ao invés de incitar guerrilhas e confrontos para a 
expulsão dos Judeus e o reconhecimento de seu estado da 

Palestina, é que se consolidará a paz. Quando os líderes 
Israelenses deixarem de colonizar o pouco que resta aos 
palestinos; deixarem de impedir a população da Faixa de 
Gaza de ter acesso a serviços básicos, o que inclui o acesso 
à água potável, e passarem a tratar Jerusalém como cidade 
internacional, ao invés de sua capital.

Com a perspectiva de mudança de governo em Israel, 
devido a possibilidade da saída do primeiro-ministro 
Benjamin Netanyahu do poder e a entrada de líderes 
de oposição, quem sabe temos pela frente uma época de 
mudanças e caminhos em direção à paz, ou quem sabe, 
uma intensificação desse violento impasse. 

Infográfico - Igor Antonio Bilk dos Santos - 8° do Ensino Fundamental.

Crise migratória
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MOVIMENTO CONCRETO
Por 9º ano do Ensino Fundamental.

O movimento concreto se refere a um movimento artístico que surgiu na Europa do século XX. E que busca eliminar qualquer representação 
naturalista, valorizando os elementos fundamentais da pintura como, cor e forma das superfícies.

Já a poesia concreta objetivava principalmente a construção do poema-objeto, eliminando o verso tradicional, dispondo de palavras de 
forma não linear com base na exploração do espaço gráfico da página.

Outra vertente do movimento é a música concreta, trata-se de uma técnica experimental de composição, que evita os instrumentos tradicionais, 
substituindo-os pelos sons produzidos por objetos variados. A música concreta influenciou muita gente. “Suas lições se estenderam por áreas 
surpreendentes, que vão do rock progressivo à atual música eletrônica.

Fundamentados no Movimento Concreto, os estudantes do 9º Ano do Colégio Universitário Unidavi, no componente curricular de arte, 
experimentaram através de produções artísticas, a música, a poesia e a obra visual concreta.
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CARTA ENIGMÁTICA
Por Julia Jennrich, Rachel Budag Matsuda e Carlos Gustavo Ferreira

6º ano do Ensino Fundamental

Resolução: os Egípcios tinham um deus para cada coisa, um 
mesmo deus poderia ter vários nomes e mais de uma função. Eles eram 
normalmente retratados com uma parte do corpo de animal. O Nilo se 
enchia de junho a outubro e voltava ao normal de novembro a fevereiro, 
esvaziava-se de março a junho. Rá, cansado de seu trabalho, cedeu o 
seu lugar a outros deuses que foram passando o cargo até chegar nos 
faraós e não existir mais.

Maias
Povo matemático
e fortes comerciantes
bastante sistemático
mas não eram fabricantes.

Incas
Viviam em sua comunidade
com os seus familiares
tinham sua religiosidade
eram bem peculiares.

Astecas
Um povo de lendaria
foram ótimos construtores
com sua força extraordinária
eram fortes matadores.

Maias:
Viviam em cidades-Estados
eram chefes hereditários e religiosos,
sacerdotes matemáticos e astrônomos sábios
Criaram os calendários da agricultura bem organizados.

Astecas
Governado por uma hierarquia
faziam muitas barragens onde chovia.
os seus soldados eram ótimos protetores
seus camponeses eram ótimos construtores

Incas:
Viviam em comunidades
os kurakas eram os chefes
e para plantar construíram terraços nas cidades
e os quipus passaram a ser o seu carro-chefe. 

Maias:
Viviam em cidades-Estado
Comerciavam seus produtos
Plantavam ervas e milho
Construiram aquedutos

Astecas: 
Construiram barragens
Produziam tecidos
Tinham muita coragem
Para enfrentar seus inimigos

Incas:
Viviam em comunidades
Cobravam tributos
Possuíam quatro (4) cidades
A maior delas era Cuzco

Por Júlia Klehm da Silva
7º ano do Ensino Fundamental

***

***

Por Eliseu Colombo Antunes Lima
7º ano do Ensino Fundamental

Por Nina Gomes Toledo de Freitas
7º ano do Ensino Fundamental

QUADRINHAS MAIAS, INCAS E 
ASTECAS
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FESTAS POPULARES:
TRADIÇÃO E ALEGRIA PELO BRASIL!

Por 4º, 5º e 6º ano do Ensino Fundamental.

Os estudantes do 4º, 5º e 6º anos vivenciaram práticas artísticas relacionadas as festas populares, tendo como referência o movimento artístico 
Naïf e o artista Alfredo Volpi. Criações essas que coloriram os corredores do Colégio Unidavi e também contribuíram como cenário para um espaço 
fotográfico, relacionadas às festas populares dos meses de junho e julho.
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Tirinha de Samara Nishida - 4º ano do Ensino Fundamental.

A LENDA DO GUARANÁ



A VOZ DA HUMANIDAVI
24

EXPOSIÇÃO O EU NAS
RELAÇÕES

Por 1º ano do Ensino Médio.

A sociedade se constitui nas relações estabelecidas entre os seres humanos, entre si e com o espaço. Nela, histórias individuais e coletivas dão forma 
à paisagem e promovem arranjos espaciais que são alterados ao longo do tempo. Nesse sentido, estudantes do 1º Ano do Ensino Médio do Colégio 
Universitário Unidavi apresentam conceitos essenciais das Ciências Humanas como: tempo, espaço, território, memória, entre outros, por meio de 
gravuras elaboradas por eles de forma interdisciplinar com as Linguagens.
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Classificação Geral

Ano escolar Estudante Pontuação

7º ANO

1º  Heloisa Regis Policarpo 2.006,70

2º Thaine Corrêa 1.990,27

3º Lindsay Lohn 1.417,47

8º ANO

1º Iago Wilhelm 2.055,11

2º Gabriel Ricarolli 1.787,39

3º Letícia Stolf 1.396,21

9º ANO

1º Daniel Minatti 2.055,11

2º Paulo Urbanek 1.752,03

3º Anônimo 1.544,23

1º ANO EM

1º Pedro Henrique dos Santos Schiochet 2.400,10

2º Ana Paula Bastos 2.312,76

3º Igor Wolsteiner Laurindo 2.214,05

2º ANO EM

1º Yohana Koch 1.694,34

2º Ágata Katerine Ledra 1.692,56

3º Samantha Gonçalves 1.507,23

3º ANO EM 
(2021)

1º João Policarpo – Campeão Geral  2.525,08

2º Laiza Barbetta 2.177,86

3º Igor Bonatti 1.373,36

3º ANO EM 
(2020)

1° Kailane Alanis Apolinario 2.318,48

2º Débora Cristina Dümes 2.177,37

3º Henrique Luiz Bogo 1.728,35

CARTOLA: EDIÇÃO 2020-2021

Quadro: Tabela de classificação do Cartola 2020-2021.

No Editorial da edição passada do Jornal A VOZ DA HUMANIDAVI descrevemos a inovadora proposta do componente curricular de 
Educação Física para se reinventar em tempos de pandemia. Agora, apresentamos a classificação geral para o torneio de futebol realizado nas aulas 
do componente curricular que compõe a área das Linguagens e suas Tecnologias, nos anos de 2020-2021.


