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GIOVANA SIMÕES RIBEIRO, ALUNA DA PRIMEIRA SÉRIE B, ESCREVE
SOBRE A ESCOLHA PROFISSIONAL

ENSINO MÉDIO

QUANDO EU ERA CRIANÇA, SONHAVA EM SER ARQUITETA, POIS EU ANDAVA
PELA CASA COM UMA TRENA NA MÃO, MEDINDO A CASA TODA, MAS FUI
CRESCENDO E PERCEBENDO QUE MEUS INTERESSES ERAM OUTROS.

Eu sempre fui interessada na área de exatas, nunca fui muito bem em português, mas
matemática sempre foi o meu forte e sempre me interessei pela disciplina.
Consequentemente, as profissões que eu pensava desempenhar sempre foram ligadas a
cálculos.
Há uns dois anos, me dei conta de que eu amava conversar sobre tecnologia, e percebi
também que era boa nisso. Quando vejo uma reportagem sobre robôs ou máquinas
revolucionárias, chama muito a minha atenção, me faz perder horas assistindo ou lendo
aquela reportagem. O meu herói favorito é o Homem de Ferro, pois acho extraordinária a
inteligência que ele tem, gosto de assistir muitas vezes só para vê-lo criando as armaduras.
Eu chego a ficar impressionada ao ver como a tecnologia está desenvolvida hoje em dia,
como um simples dispositivo de celular pode fazer tanta coisa e como a tecnologia avança
tão rápido. Quando um celular novo é lançado, muitas pessoas compram, e, quando menos
se espera, já estão lançando um celular novo e aquele já está ultrapassado. É muito difícil
acompanhar esse avanço; muitas pessoas não conseguem e acabam sofrendo com isso.
O meu sonho é trabalhar na empresa Apple, com máquinas e dispositivos, fazendo o que eu
gosto no lugar em que eu sempre sonhei morar: nos Estados Unidos.

O que eu quero ser

A BASE
DE TUDO

AFAMÍLIA É O CENTRO DE TUDO NA VIDA DO
SER HUMANO. Minha família é tudo para mim,
pois mesmo minha mãe me criando sozinha, eu

tenho educação suficiente para me formar como indivíduo.
A família dá apoio, é suporte para tudo que gira em torno
da nossa vida. Em todos os problemas, ela ajuda e
conforta. Quando temos problemas nos estudos, amor,
amizades, a família dá ânimo para recomeçarmos.
Ela nos ensina a diferenciar o certo do errado, fazendo com
que nós formemos nossa opinião sobre qualquer assunto:
política, educação... A família é a base, sem ela nos
desviamos dos conceitos corretos, pois não temos a ajuda
e os conselhos necessários.
A formação do
i n d i v í d u o
d e p e n d e
totalmente da
família e da
educação que
recebe dela. É
assim que a
pessoa define
seus princípios e
f o r m a s e u
c a r á t e r ,
t o r n a n d o - s e
a t u a n t e n a
sociedade.

BRUNA CARBOL DE OLIVEIRA, ALUNA DA
PRIMEIRA SÉRIE DO CURSO TÉCNICO DE

DESIGN DE INTERIORES, COMENTA A
IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA VIDA DO JOVEM.

FYLIPE B. RIBEIRO, ALUNO DA PRIMEIRA SÉRIE A, TRATA DA
IMPORTÂNCIA DA ESCOLA COMO AMBIENTE ACOLHEDOR

Escola, um lugar para tudo

AESCOLA É UM LUGAR MUITO BOM NÃO SÓ PARA ESTUDAR, MAS TAMBÉM
PARA TER AMIGOS E CRIAR UMA REDE DE RELACIONAMENTOS NELA. Quando
entrei nesta minha escola pela primeira vez (estava no sexto ano do ensino

fundamental e agora estou na primeira série do ensino médio), fiquei com muita vergonha e
não conseguia fazer amigos.
Um dia, um menino da minha classe veio até mim e perguntou: “Você quer estudar comigo e
com meus amigos para a prova no final da aula?”. Eu fiquei um pouco em dúvida por causa da
minha vergonha, mas depois aceitei. O menino que me fez esse convite é meu amigo até hoje.
Então a escola é um lugar onde pode acontecer de tudo, e por isso é também um dos melhores
lugares para se conviver com outras pessoas.
Às vezes, quando você está em dúvida por causa de algum problema, todos os professores e
amigos fazem de tudo para ajudá-lo. Quando você se entristece por algo pessoal, seus amigos
e pessoas da escola irão ajudá-lo de alguma maneira para que você melhore.
A escola é um lugar que faz parte de sua vida, pois você está lá quase todos os dias, assim
como seus colegas, professores, entre outras pessoas que atuam nesse ambiente. A minha
escola é o lugar onde eu aprendi a convivência com outras pessoas e muito mais. Não é
porque você não está com um livro na mão, lendo e tentando memorizar conteúdos, que você
não aprenderá algo novo. O que você leva para a vida e ninguém pode tirar é o seu
conhecimento.



Uma questão de
múltipla escolha
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CAUSA DE PREOCUPAÇÃO PARA ALGUNS, ANSEIO DE
OUTROS E, POR FIM, SINÔNIMO DE UMA DAS MAIS
MARCANTES PROVAS DA VIDA DE ESTUDANTE: O ENEM. Mais

do que um atestado de conhecimento que contempla todos os saberes
adquiridos desde os primeiros anos de escola, essa avaliação também é
utilizada por muitas universidades atualmente, como vestibular oficial. É
utilizado, inclusive, para a seleção de alunos que participarão de
programas
estatais em
a p o i o à
forma de
financiame
nto ao estudo universitário. O referido exame equipara classes sociais e
entidades de ensino, ao submeter os estudantes de forma igualitária a
uma mesma prova, avaliando, dessa forma, a eficiência do ensino
oferecido pelas mais diversas instituições escolares.
Polêmico quanto aos assuntos abordados pelas redações e
personalidades expostas nas diversas matérias abordadas, o exame
também é questionado quanto à segurança de seu gabarito, algo que
tem sido melhorado nos últimos tempos. Alguns professores, inclusive,
acreditam que provas como essa deveriam ter mais edições, a fim de
evitar riscos e falsas denúncias. A edição do ano passado, 2015, em
especial, gerou muitas críticas quanto ao teor de dificuldade da prova,
principalmente nas áreas de matemática e língua portuguesa.
Entretanto, argumenta-se que a elevação do nível de dificuldade pode ser
um grande estimulador de senso crítico e interpretação textual, o que
muitos apontam como fundamental para um bom desempenho. Dedicação
e persistência ao longo dos anos e, de
modo aprofundado, no terceiro ano do
ensino médio, são essenciais para
aqueles que visam notas altas. É bem
verdade que o sistema público de
ensino, na maioria das escolas, não
oferece condições plenas para se ter
um ótimo desempenho na prova, mas
aqui é fundamental destacar o empenho do aluno e sua determinação em
conquistar seu sucesso. Horas de estudo, abdicação da alta frequência de
encontros sociais em favor da conquista de um importante documento
para a própria história acadêmica, leitura, produção de textos ao longo do
ano e, em muitos casos, ajuda de profissionais particulares e cursinhos
semestrais ou anuais são alguns dos muitos recursos utilizados para uma
plena eficiência no ENEM.
Desde sua criação, em 1998, pelo então ministro Paulo Renato, o Exame

Nacional do Ensino Médio foi inspirado no Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes (Programme for International Student
Assessment – PISA) e vem sendo aprimorado a cada ano. É necessário
estimular a visão do exame não somente como uma prova a mais, mas
como algo que marcará a própria evolução estudantil, um ponto motivador
pelo qual tantos anos de escola foram empreendidos, e que, além de ser
um vestibular, é um exame preparatório para outros. Isto posto, é

necessária a dedicação do estudante na sua jornada pela
realização dessa prova, para a qual a preparação baseada em
programação de horários de estudo em pleno equilíbrio com
as horas destinadas ao lazer deve ser peça-chave no conjunto
de uma boa realização de prova.
Sites como Uol, Globo, Brasil Escola e Guia do Estudante (um

dos preferidos entre os estudantes, contando até mesmo com publicações
escritas distribuídas em diversas bancas pelas cidades) oferecem muitas
dicas de preparação, como revisão de simulados, treinamento em fluência

na leitura, apostas
para temas de
redação, diversos
t  i  p  o  s d  e
programação de
estudos, enfim, uma

grande base de auxílio para qualquer um que deseje realizar tal prova.
Uma questão curiosa sobre o ENEM é que muitos estudantes de curso
superior e a população em geral, de diversas faixas etárias, aderem à
prova, o que atesta a valorização da aprendizagem e a constante
autoavaliação quanto aos conhecimentos gerais. É nesse sentido que o

ENEM deve ser visto pelos jovens: como
uma etapa, não um obstáculo.
Aqui, a indagação é pessoal: participar
do ENEM é, em muitos casos, facultativo,
e o aluno também tem a opção de
“chutar”. Porém, ao ficar diante de uma
escolha feita da indecisão, um processo
seletivo, ou uma grande conquista

pessoal configuram um imenso preparo para as questões formuladas pelo
futuro destino profissional de cada um. Tentar e acreditar em si mesmo
devem ser acompanhantes em todo o processo, lembrando-se que
ansiedade e incertezas são naturais, mas jamais devem ser obstáculos, já
que a autoconfiança deve estar sempre acima de tais questões.
Independentemente do contexto em que cada um está envolvido, a
capacidade é universal, todos podem alcançar seus objetivos desde que se
dediquem para isso.

MARIA IZABEL LUONGO ARAÚJO, ALUNA DA TERCEIRA SÉRIE A, EXPLICA A IMPORTÂNCIA DO ENEM.

ENSINO MÉDIO

Dedicação e persistência ao longo dos anos e, de modo aprofundado, no terceiro
ano do ensino médio, são essenciais para aqueles que visam notas altas.

Tentar e acreditar em si mesmo devem ser acompanhantes em todo
o processo, lembrando-se que ansiedade e incertezas são naturais,

masjamais devem ser obstáculos,já que a autoconfiança deve estar
sempre acima de tais questões.

E utilizado, inclusive, para a seleção de alunos que
participarão de programas estatais em apoio àforma de

financiamento ao estudo universitário.





06
29 maio 2016

LUCAS SOLDEIRA LUDICSA, ALUNO DA TERCEIRA SÉRIE B, FAZ UMA REFLEXÃO SOBRE A VÃ E
INCESSANTE BUSCA DA FELICIDADE.

ENSINO MÉDIO

Uma reflexão sobre a obra
Assim falava Zaratustra,

de Frederico Nietzsche
A ÚNICA CERTEZA QUE TEMOS É A DE QUE NASCEMOS E UM DIA VAMOS PARTIR, DE QUE, UM DIA, TODOS IRÃO

MORRER. Mas afinal, existe realmente um sentido para a vida? Vivemos sempre preocupados com o futuro, vivemos
sempre ocupados com tarefas corriqueiras do dia a dia, vivemos sem dar atenção ao que nos

cerca, sem uma reflexão mais profunda sobre por que somos algo ou alguém.
A vida não passa de uma angústia, dor e constante luta por algo que nos deixe um pouco mais
felizes. Algumas pessoas procuram essa "felicidade" em produtos, desde os mais simples até as
mais sofisticadas tecnologias; outras pessoas buscam a “felicidade” na arte, na música, na dança,
no teatro... Ou existem algumas que não precisam do "ter para ser" conseguindo obter o deleite
de ser feliz em coisas mais simples (viagens, alguém querido por perto etc...).
Mas tudo não passa de ilusão, a vida em si é cruel, nascemos sem nada, e morremos assim,
o que temos são apenas momentos, momentos de ilusão que logo passam, nada além disso.
(Jacinto, personagem de Eça de Queiroz em A cidade e as serras). Dizem que o ser
humano evolui, dizem que estamos em um processo constante de mudanças, porém
a história somente se repete, de geração em geração, século por século; a
desesperança é a essência da vida, guerras e epidemias, sofrimento e perdas
vagam em movimentos circulares. Vivemos sempre atrás de algum propósito,
vivemos sempre procurando por alguém, por algo, por respostas, e não existem
respostas, somos obrigados a criar expectativas de que tudo irá dar certo, mas
essa obrigação não passa de alienação e de sede de felicidade.
Estar apaixonado, por exemplo, é uma felicidade, porém o cérebro libera
substâncias que o deixam assim, e que logo acabam, ou seja, tudo não passou
de ilusão, de imagens criadas pelo próprio EU. Ganhar um presente, outro
exemplo de felicidade, porém o presente é algo, não necessariamente um
objeto, mas é algo que um dia acaba.
O conhecimento também, felicidade, porém ele é armazenado conosco, na
mente, e um dia morreremos, e o conhecimento acaba, a vida acaba.
Logo, por que vivemos? Se viver é imperfeito, deveríamos sonhar, e não
viver, já que nos sonhos nós somos os donos da vida e fazemos dela o
que queremos. E por que acordamos?
Para darmos de cara com um choque terrível de realidade, onde
simplesmente sobrevivemos procurando ansiosamente prazeres
limitados.
vida e fazemos dela o que queremos. E por que acordamos?
Para darmos de cara com um choque terrível de realidade, onde
simplesmente sobrevivemos procurando ansiosamente prazeres limitados.
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Qual é o

seu

hobby?

“Meu hobby favorito é ficar deitada na cama, cheia de
coberta com comida do lado. Gosto também de ir ao
cabeleireiro, ao supermercado e de ir para o sítio da minha
avó para cuidar das galinhas e viver no mato com meu avô.
Quando estou sozinha, gosto de me arrumar para tirar
fotos; também gosto de sair com minhas amigas,
principalmente com a minha melhor amiga; já que não
estudamos juntas, saímos várias vezes. Todas essas coisas
me trazem uma sensação muito boa e são as coisas que eu
mais gosto de fazer.” Giulia Fernandes Cometti, aluna
da segunda série B.

“Gosto do frio, do clima e do barulho da
chuva antes de dormir, de deitar e
lembrar as coisas boas, ou nem tanto,
que mexem comigo. Gosto de cantar, de
fazer um show durante o banho, de sentir
a sensação e o cheiro depois de tomá-lo,
de andar descalça. Gosto de fazer meus
amigos e pessoas de quem gosto rirem,
de dividir momentos bons com eles.
Gosto de viajar, de conhecer lugares
novos, de lavar o cabelo, do primeiro gole
do chocolate quente à noite. Gosto de
passar meu tempo com o Matheus, de
abraçá-lo e beijá-lo, da aliança que ele
me deu. Gosto de raspar a massa do bolo
que sobra no liquidificador, de tirar o
sapato quando chego em casa, de comer
minha comida preferida ou ir ao
restaurante japonês. Gosto quando a luz
do cinema apaga, de abraços, de ouvir
música alta no fone, de estudar a matéria
que gosto e pensar em como poderia usá-
la no futuro. Gosto de passar noites em
claro vendo Grey's anatomy, Prision
break, The walking dead, Orange is the
new black, American horror story e Dr.
House. Gosto de descobrir filmes novos e
de assistir 20 vezes aqueles de que mais
gusto. Gosto de conversar, de fazer
compras, de passar o dia no shopping, de
ficar nas redes sociais e de jogos do meu
celular. Gosto de ser feliz, gosto de ser
eu.” Giovanna Gonela, aluna da
segunda série A.

“Eu diria que há muitas coisas e ações que
me divertem, mas a principal delas seria
escutar música. Ainda não sei o motivo,
mas a música me acolhe, porque apesar
dos meus momentos, sempre haverá
aquela que irá “me entender” e me guiar.
Poucos são os que entendem a paixão de
outros pela música por não entenderem o
principal motivo, que seria nos
complementar. Dependendo da letra ou do
ritmo dela, você acaba associando-a a sua
vida. Apesar de eu não saber tocar nenhum
instrumento musical, admiro os que
sabem, pois são os verdadeiros amantes
da mús i c a .” Gabr ie l Sanches
Evangelho, aluno da segunda série do
Curso Técnico de Informática. “Geralmente, em meu tempo livre, eu

gosto de fazer exercícios físicos como, por
exemplo, andar de skate e jogar futebol.
Quando não posso sair de casa, gosto
muito de ficar no computador, jogando ou
aprendendo coisas novas, como edição de
vídeo e imagem. Também toco um
instrumento chamado launchpad, que é
um quadrado com alguns botões que
acendem e fazem diversos sons. Cada
música é configurada no computador,
fazendo com que o instrumento consiga
gerar infinitos sons e músicas.” Gabriel
Amorim, aluno da segunda série B.



uma série de qualidade
GABRIELA LONGATTI CASTRO, ALUNA DA TERCEIRA SÉRIE C, COMENTA E
RECOMENDA A SÉRIE DE GRANDE SUCESSO.

ANA CLARA MARTINS, ALUNA DA TERCEIRA SÉRIE A, COMENTA ESTE CLÁSSICO DA LITERATURA BRASILEIRA.

É
UMA SÉRIE FOCADA EM CINCO JOVENS QUE LUTAM PARA SE TORNAR MESTRES

DA MEDICINA, E EM MÉDICOS QUE LUTAM PARA CONTINUAR HUMANOS,
TRAZENDO O DRAMA E A INTENSIDADE DO TREINAMENTO PARA A MEDICINA

COMBINADOS COM A DIVERTIDA, ATRAENTE E DOLOROSA VIDA DESSES INTERNOS,
QUE ESTÃO PRESTES A DESCOBRIR QUE NEM A MEDICINA E NEM OS
RELACIONAMENTOS PODEM SER DEFINIDOS POR PRETO E BRANCO.
Cada episódio tem duração de até 46 minutos, somando-se 12 temporadas com ao menos 20

episódios cada uma. A história se passa na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Sua roteirista,

Shonda Rhimes, tenta prender ao máximo o público espectador, com muitos mistérios a serem

desvendados sobre os personagens e a medicina.
Se você quer uma série que faça rir e chorar ao mesmo tempo, Grey's anatomy é perfeita para

isso. Shonda consegue fazer com que amemos e odiemos um mesmo personagem, e a série, em

si, tem o efeito de nos fazer apegados aos personagens e dar um final trágico a eles. E mesmo

odiando determinados momentos da série, continuamos assistindo, pois a soma de uma

produção incrível a um enredo fascinante e emocionante, sem contar os atores e atrizes

maravilhosos que interpretam com uma naturalidade exuberante, torna o drama tão real que é

difícil deixar de assistir algo tão maravilhoso assim.
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Iracema, de José de Alencar

IRACEMA, PUBLICADO EM 1865, É UM
LIVRO QUE PROPÕE UMA LENDA
QUANTO À CRIAÇÃO DO CEARÁ. SEUS

PERSONAGENS PRINCIPAIS SÃO
IRACEMA, BELA ÍNDIA DA TRIBO
TABAJARA, E MARTIM, PORTUGUÊS
COLONIZADOR. Faz parte da tríade dos
romances indianistas de José de Alencar,
juntamente com O Guarani e Ubirajara, mas é
considerado dentre eles o mais maduro, por
viabilizar várias interpretações de seu enredo.
Um tema bastante explorado no romance é a
busca por definir a cultura brasileira. Iracema e
Martim representam os elementos essenciais
das primeiras interações entre colonizador e
indígena. Ainda que muito fantasiosas, são

mostradas as interações entre os indígenas e o
branco, o qual foi muito bem acolhido e tratado
desde o princípio. Na realidade, o único
personagem que prevê a dominação de seu
povo pelos portugueses é Batuireté, um índio
ancião que aparece uma única vez em todo o
romance.
Iracema representa o povo indígena. Além de
ser uma valente guerreira e ter uma
importante função em sua tribo, ela é a única
que sabe preparar o vinho da jurema. Iracema
decide largar tudo por amor a Martim. O fruto
da união de Iracema e Martim é Moacir, que
simboliza o povo brasileiro. A personagem de
Iracema constitui uma metáfora para o que de
fato aconteceu com as populações indo-

americanas.
Na tribo, há a premissa de que quem guarda o
segredo da jurema deve preservar sua
castidade, mas a personagem principal rompe
com essa determinação e morre, simbolizando
o genocídio e a aculturação que seriam sofridos
por seu povo.
Essa obra retrata a colonização do território
brasileiro de uma forma idealizada. Demonstra
a relação de respeito e harmonia que os índios
tinham com a natureza e o rompimento dessa
harmonia, der ivado da colonização
portuguesa. Nela, a fauna e a flora brasileiras
são exaltadas. Iracema é considerado um
clássico da literatura brasileira e está na lista de
leituras obrigatórias do vestibular da
Universidade de São Paulo.


