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O Dia da Consciência Negra
Você já pensou por que celebramos no dia 20 de novembro o Dia da Consciência
Negra ?Aposto que não! Bom, nós celebramos essa data para lembrarmos do sofrimento do
povo africano quando foram trazidos para o Brasil como escravos. Esse dia é dedicado a
reflexão da inclusão dos negros na sociedade brasileira .
Você sabia que a data foi escolhida por coincidir com a morte de Zumbi do Palmares?
E que algumas entidades como o Movimento Negro organizam palestras educativas visando
principalmente as crianças negras. Eles procuram tentar evitar o desenvolvimento de autopreconceito, ou seja, inferiorização perante a sociedade.

Ketlin K. Rocha Meneguino 8ª D

A Poluição Ambiental
Nosso planeta é tão lindo, sem poluição,
desmatamento, sem catástrofes, mas o que será que
aconteceu?
Não sentimos mais aquele ar puro, não vejo mais
as matas. Porque será que tudo isso está
acontecendo?
-Ah!Eles sabem o que está acontecendo.
Hoje em dia é muito comum a poluição no nosso
planeta, as pessoas estão tão acostumadas que nem
percebem o que está acontecendo, os rios estão
poluídos, corremos o risco de ficarmos sem água
potável, sem peixes, sem matas, sem animais.
Vocês já perceberam que essa poluição só piora a
cada segundo, hora, dias, semanas, meses, anos.
Está passando tudo tão rápido porque não
percebemos, as geleiras estão derretendo cada vez
mais por causa do aquecimento global.
Se nós não nos conscientizarmos e não pararmos
de poluir nós não vamos ter futuro.
Porque não paramos de poluir enquanto há tempo?
Senão será tarde demais!
Uma coisa é certa para que não seja tarde demais
tome consciência e pare de poluir, jogue lixo no lixo
para que no futuro você possa usufruir de um
mundo melhor.
Thainá Sulamita, 1ºA

Falta de Educação em Sala de
Aula
Já presenciei diversas vezes alunos
faltando com respeito
ao professor. Essas
discussões, geralmente ocorrem por causa do uso
de celulares, fones de
ouvido,conversas
paralelas,maquiagem, chicletes, etc.
Acredito que isso poderia ser resolvido
se os alunos seguissem as regras do regimento
interno da escola. O aluno deve ter consciência de
seus direitos e deveres.
Danielle Marques 7ªB.

ELEIÇÕES 2010

Você sabe os resultados das eleições de 2010?
Veja:
Presidente da República: Com 56% dos votos,
Dilma Rousseff, do PT , foi eleita a primeira
mulher presidente do Brasil;
Governador de Estado do Paraná: Com 52 %
dos votos, Beto Richa, do PSDB, foi eleito
Governador de nosso Estado.

Drogas: Você Pode Sair Dessa!
Os adolescentes de hoje estão mais sujeitos ao contato com as
drogas .
O adolescente é muito curioso, assim ele faz novas
descobertas,algumas boas e outras ruins,e uma delas podem ser as
drogas.
Alguns dos motivos os quais levam a escolher esse caminho
são :
-sensação de prazer;
-influência de amigos;
-problemas pessoais,sociais,financeiros...
-desejos ou impressão de que podem resolver seus problemas;
-sensação de poder sobre os outros,etc...
Não é nas drogas que nós resolvemos nossos problemas. As
drogas
somente
atrapalham
a
nossa
vida,
e
é um caminho que tem volta,basta o adolescente ter vontade e
determinação!
Carina Devitte Ornieski, 1° B

Vaidade na Sala de Aula.
Muitas pessoas, principalmente meninas adoram se
arrumar em sala de aula, e isso acaba prejudicando os estudos ,
pois acabam não prestando atenção na aula.
Recado para as meninas: sala de aula não é lugar de
se maquiar, não é lugar de arrumar cabelo (e nem ficar
prestando a atenção no gatinho que senta no fundo da classe).
Recado para os meninos :Muitos meninos acabam se
esquecendo que não é aconselhável usar boné em sala de aula,
pois atrapalha a visão e o aluno acaba não enxergando direito.
Fica o recado para todos os alunos :sala de aula é lugar
de estudar e não de vaidade.
Danielle Marques; 7B.

No Futuro...
Um dia olharemos para trás
nos lamentaremos, pois haverá
coisas
que poderíamos ter
impedido mas, infelizmente não
o fizemos.
No momento estamos vivendo
bem,
mas
no
futuro
não
sabemos se isso será possível
pois, por causa de pequenos
atos poderemos sofrer e muito.
Um simples papel de bala
jogado no chão, um dia pode se
juntar à muitos outros e assim,
entupir
bueiros,
causando
perigosas enchentes. Isso é uma
das muitas coisas que esse
simples papel pode causar.
Devemos prestar atenção no
que fazemos pois, o que parece
uma coisa simples e banal,
poderá
ser
o
motivo
de
arrependimento no futuro.
Jamaica M. Soares, 1ºA

Uniforme Escolar:
Isso é Necessário?
Você acha que é importante o uso do
uniforme escolar? Bom, usar o uniforme
tem suas vantagens. Um exemplo é que
quando o usamos, os funcionários
conseguem identificar os alunos que
estudam no estabelecimento, podendo
assim localizar intrusos .
Suas desvantagens: as pessoas nem
sempre gostam de se vestir iguais, pois
preferem mostrar seu próprio estilo.
A solução é conciliar o uniforme com um
toque pessoal, com assessórios estilizados!
Ou então encomendar uniformes com
cortes mais modernos (na moda).
Pensando bem devemos vir com o
uniforme, pois ele representa segurança e
praticidade...

Rosenilda de Souza 8ªE
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