
Há 19 anos, após receber uma vi-
sita da então proprietária do Colégio 
Brasil dos Reis em minha casa, cá es-
tou, comemorando junto à comunida-
de local os 40 anos do CEI Paraty, que 
foi fundado como Escola Barbapapa, 
por mulheres respeitadas e que dese-
javam fazer o diferencial nesse local 
inóspito e, na época, quase isolado 
dos centros urbanos — fato este que 
ainda não está tão diferente. 

O nome Barbapapa era referência 
a uma historinha televisiva que enre-
dava o dia a dia da Família Barbapapa, 
e cuja principal mensagem era o aco-
lhimento e os valores morais básicos 
de uma família do bem. Essa essência 
perdura ao longo destes anos no CEI, 
apesar das mudanças que sofremos 
nas estruturas familiares.

Tempos depois, extingue-se a Es-

cola Barbapapa e, após uma grande 
pesquisa pedagógica local, vem um 
estudo e o nome da instituição edu-
cacional passa a ser uma homenagem 
ao poeta angrense Brasil dos Reis.  O 
tempo não para, e em 1999, aceitan-
do o desafio da visita recebida em 
minha casa 19 anos atrás, torno-me 
proprietária do CEI Paraty.

Tradição e desafios nunca nos de-
sanimaram. Com uma equipe primo-
rosa e dedicada, superamos as diver-
sas ondas de tendências educacionais 
e fomos nos capacitando a cada ano 
para oferecer o melhor em educação 
da região da Costa Verde.

Valorizando o professor e pro-
porcionando a todos os envolvidos 
no ambiente escolar uma melhor 
formação acadêmica, integramo-nos 
com a tecnologia que nos favorece no 

contexto desta nova geração, e conti-
nuamos em busca de aprimoramento 
no ambiente humanizado que nossa 
instituição sempre priorizou. Para 
isso, não bastando termos parceiros 
com excelência em educação como 
Poliedro e Google, agora contamos 
também com a Escola da Inteligência, 
com a qual o CEI firmou parceria para 
2019, contando com o apoio da equi-
pe do não menos renomado Augusto 
Cury .

Nossa missão é fazer com que ca-
beças pensantes se formem como ci-
dadãos do bem e possam se orgulhar 
de sua sempre acolhedora escola, que 
com respeito às diferenças vive em 
busca da Excelência.

Nesta edição do nosso jornal, vi-
veremos com eles, nossos alunos e 
professores, orientados por nossos 

coordenadores: o que é nosso Colégio 
em ação.
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DESTAQUE DO BIMESTRE

Alunos participam da 
Olímpiada de

Matemática Poliedro
No  dia  08  de  maio,  ocorreu  a  

OMP  –  Olimpíada  de  Matemática  
Poliedro  em  nossa  Escola.  A  Olim-
píada  tem  como  objetivo  promo-
ver  o  estudo  da  Matemática  en-
tre  alunos  das  escolas  parceiras  
do  Sistema  Poliedro,  estimular  os  
estudantes  a  desenvolver  o  racio-
cínio  lógico-matemático  por  meio  
de  problemas  criativos  e  desper-
tar  jovens  talentos  para  o  ingresso  
nas  áreas  científicas  e  tecnológi-
cas.  A  OMP  atende  alunos  do  4º  
ano  do  Ensino  Fundamental  I  ao  
3º  ano  do  Ensino  Médio.  O  even-
to  estimula  e  valoriza  os  talentos  
em  Matemática  nas  escolas  e  as  
provas  são  divididas  em  níveis,  
de  acordo  com  a  série  e  o  seg-

mento.  No  dia  05  de  junho,  eis  
que  então  recebemos  o  resultado  
de  nossos  alunos  e  alunas.  Fica-
mos  muito  contentes  e  orgulhosos  
da  performance  e  parabenizamos  
nossos  alunos  classificados  para  a  
última  fase  da  Olimpíada,  que  será  
realizada  no  dia  11  de  setembro.  
O  CEI  gostaria  de  deixar  um  agra-
decimento  especial  a  nossa  equipe  
de  Matemática.  Com  a  orientação  
de  nossos  professores,  sempre  
contamos  que  o  resultado  pode  
ser  o  melhor  desejado.    Veja  abai-
xo  o  nome  dos  alunos  e  alunas  
que  receberam  menção  por  esta-
rem  acima  da  média  nacional  e,  
por  isso,  estão  classificados  para  a  
próxima  fase.  



No  mês  de  maio,  os  alunos  
dos  6ᵒˢ  anos  participaram  de  
uma  aula  híbrida  no  laborató-
rio  de  Ciências  para  ampliar  o  
conhecimento  sobre  rochas  e  
minerais.  Nessa  aula  diferente  
foram  trabalhados  conteúdos  
tanto  de Ciências  quanto  de  Ge-
ografia.  Foram  utilizados  mate-
riais  práticos:  rochas  metamórfi-
cas,  sedimentares  e  magmáticas  
da  coleção  Rochas  e  Minerais,  
além  de  materiais  adquiridos  na  
região  e  trazidos  pelos  alunos.  
Todo  esse  sortimento  de  exem-
plos  concretos  foi  trabalhado  de  
forma  interativa,  apresentando  
aos  alunos  as  diversas  caracte-

rísticas  das  rochas  e  minerais,  
tais  como:  formação,  tonalida-
des,  cores,  valor  comercial,  va-
lor  regional  e  valor  como  tesou-
ro  da  terra,  destacando  assim  a  
história  geológica  das  regiões. 
Os  grupos  foram  divididos  em  
estações  rotativas.  Enquanto  o  
primeiro  grupo  pesquisava  as  
tabelas  e  encartes  com  imagens  
e  descrições,  o  segundo  anali-
sava  o  material  geológico  e  o  
terceiro  pesquisava  informações  
preciosas  sobre  valores  socioe-
conômicos.  (Por  Renata  Sodré  
-  Coordenadora  do  Ensino  Fun-
damental  II)  

O  Poliedro  Infância,  uma  inicia-
tiva  do  Sistema  de  Ensino  Poliedro,  
oferece  às  escolas  parceiras  dife-
rentes  projetos  educacionais  que  
buscam  promover  a  socialização  e  
o  desenvolvimento  do  aprendizado  
dos  alunos  da  Educação  Infantil  e  
do  Ensino  Fundamental  I.  Em  ju-
nho,  o  CEI  participou  do  projeto  
chamado  Cartas  Pelo  Brasil,  que  
tem  a  intenção  de  possibilitar  a  
interação  entre  os  alunos  das  es-

colas  parceiras  de  diversos  estados  
brasileiros,  permitindo  que  eles  
troquem  cartas  entre  si,  nas  quais  
eles  devem  descrever,  à  sua  manei-
ra,  cenas  do  cotidiano,  os  costumes  
e  a  cultura  de  onde  vivem.  As  pro-
fessoras  de  Língua  Portuguesa  do  
Ensino  Fundamental  I  (dos  3ᵒˢ  aos  
5ᵒˢ  anos),  Ana  Cláudia  Lima,  Joana  
Soares  e  Ester  Gandra,  conduziram  
a  aplicação  do  projeto  em  nossa  
Escola. Os  alunos  receberam  cartas,  

O BIMESTRE NO CEI

Aula híbrida de Ciências e Geografia é 
realizada com os alunos dos 6   anosos

Alunos do CEI participam do 
projeto Cartas pelo Brasil
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Julia Caetano Dias — 401
Manuela Carvalho da Silveira — 401
Ana Luisa Lima Fontes — 402
Gabriel Afonso Arruda — 402
Tiago Kropf Fassano — 402
Gabriel Mora Vianna de Lima — 501
Antônio Pereira de Souza — 501
Pedro Bulhões Souza — 601
Gabriel Castro Guimarães Pereira — 601
Maitê Mariga Batalha — 602
Maria Clara Cardoso de Souza — 701
Enzo Cezário — 701
Eduardo Medeiros — 701
João Pedro Kropf — 702
Pedro Teixeira Leite — 702

Gabriel Cardoso — 702
Yasmin Peniche — 702
Rubens Castro — 801 
Júlia Gomes Martins — 801
Anna Luiza Penna Valle — 901
Caio Donato — 901
Daniel Magalhães Jr. — 901
Davi Pulito — 901
Edirlei Elder Machado — 901
Erick Prado — 901
João Pedro Carvalho da Silveira — 901
Pedro Rodrigues — 901
Rhuan Carrara — 901
Rodrigo Salmon — 901
Vitória Paim — 901

Gustavo Lima Carvalho — 2º ano E.M.
Pedro Henrique Amorim Ribeiro — 2º ano E.M.
Pedro Marcos França de Souza Porcidelli — 2º 
ano E.M.
Nicoli Hermogenio Corrêa — 3º ano E.M.

Professores de Matemática:
Edmilson Júnior da Silva
José Flávio Ferraz Bueno
Francisco Marcos Salles Diniz
Gilvan Campos de Freitas
Sônia Aparecida Balbino

(Por Luciana Silveira - Coordenadora Geral)



Em nossa Escola temos o projeto 
Movimenta CEI, voltado a práticas es-
portivas e ao estímulo ao espírito do 
olimpismo, além de contribuir para 
uma vida saudável de nossos estu-
dantes do Ensino Fundamental I até 
o Ensino Médio, oferecendo treina-
mento funcional também a famílias e 
funcionários.

Para celebrar o fim de nosso se-
mestre, foram realizados, no fim de 
julho, os jogos do Movimenta CEI. 
Tratou-se de uma confraternização 
de final de semestre cujo objetivo era 
a celebração do espírito olímpico nas 
práticas desportivas. O olimpismo ce-
lebrado por esse evento reforça que 
na prática desportiva, assim como 
nos estudos, o esforço e comprometi-
mento são sempre o mais importante 
a ser buscado em nossa Escola. Nesse 
evento poliesportivo, repleto de di-
versão e amizade, aconteceram mo-
dalidades como salto em distância, 
salto em altura, arremesso de peso e 
corrida de obstáculos, além de espor-
tes com bola, claro.

O olimpismo utiliza o esporte 

como ferramenta pedagógica para a 
construção e o fortalecimento de va-
lores, visando à construção de um ho-
mem melhor e uma sociedade mais 
justa. Está embasado em três valores 
fundamentais: excelência, amizade e 
respeito. A Excelência é dar o melhor 
de si, no campo de jogo, na escola e 
em casa. Significa fazer o melhor não 
apenas para vencer, mas para parti-
cipar sempre. A Amizade é entender 
que todos — da turma, da escola, do 
país e do mundo — podem ser ami-
gos e que as diferenças (econômicas, 
raciais, religiosas) não têm importân-
cia e devem ficar para trás. E o Res-
peito: por si mesmo, pelo outro, pelas 
regras, pelo meio ambiente. Respeitar 
o fair play (jogo limpo) e lutar contra 
a utilização de dopping no esporte.

A excelência deve ser buscada tam-
bém nos estudos, e em nossa Escola 
isso é sempre enfocado sem perder a 
amizade e o respeito no horizonte de 
nossas ações e objetivos primordiais 
no estímulo à construção de uma co-
munidade escolar bem preparada e 
saudável.

Jogos Movimenta CEI: a importância de 
sempre se esforçar
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por  exemplo,  do  Colégio  Esquema  
do  interior  de  São  Paulo,  da  cida-
de  de  Marília.  Nas  cartas,  os  estu-
dantes  de  lá  compartilharam  suas  
preferências,  distrações  e  gostos.  
Em  seguida,  ao  ler  as  cartas,  nos-
sos  alunos  tiveram  a  oportunidade  
de  compartilhar,  por  sua  vez,  seus  
mesmos  conjuntos  de  preferências.  
Junto  a  isso,  as  professoras  apro-
veitaram  e  instruíram  o  cuidado  
com  a  Língua,  além  das  caracterís-
ticas  do  gênero  Carta  com  todos  os  

seus  elementos  formais:  data,  vo-
cativo,  corpo  do  texto  e  despedida.  
Sobretudo,  registra-se  a  manuten-
ção  desse  importante  gênero  que  
até  hoje  é  referenciado  na  escrita  
de  autores  os  mais  celebrados  da  
Literatura,  que  escreveram  em  seu  
tempo  inúmeras  cartas  a  amigos,  
amores  e  até  mesmo  desafetos  e  
que  até  hoje  são  celebradas  como  
documentos  importantes  do  gêne-
ro  epistolar. 



A Copa altera, devido às dimensões 
do evento e impacto cultural que o fute-
bol possui no mundo, toda uma rotina 
escolar. Em meio aos jogos, enquanto o 
Brasil ainda estava na disputa, nossa Es-
cola realizou muitas reuniões no sentido 
de promover a melhor adequação e con-
ciliação dos estudos com a angústia de 
torcer por nossa seleção no principal tor-
neio de futebol do planeta Terra. Não foi 
surpresa nossos alunos terem seus âni-
mos alterados também, não importando 
o grau de envolvimento que possuam 
com futebol. Angústia, preocupação, feli-
cidade e alívio foram sentimentos que se 

alternaram durante o torneio e, mesmo 
com a eliminação do Brasil, nos mantive-
mos atentos até os últimos momentos da 
competição.

Dentre tantos sentimentos conflitan-
tes, Neymar, um dos principais jogado-
res do Brasil e do mundo, desperta mui-
tos sentimentos controversos. Abaixo, 
vemos uma pequena HQ de nosso aluno 
Bernardo Sousa, da 602. Neymar parece 
ter revelado outro tipo de sentimento 
em Bernardo. O jogador pode ter um ta-
lento imenso no futebol, mas Bernardo 
não fica atrás com seu talento.

 Valeu, Bernardo!

Perfil do aluno

Nosso Chá Literário ensina a todos que “Dia de Ler é Todo Dia”

Humor e Copa 

Nesta segunda edição do CEI-
News traremos a aluna Luísa de 
Castro, da turma 1002, como “Per-
fil do Aluno” de nossa editoria 
“Destaque do Bimestre”.

Luísa de Castro é filha de família 
genuinamente paratiense. O pai, 
Ronaldo, é eletricista e possui uma 
empresa de prestação de serviços 
nessa área. Sua mãe, Simone, é pe-
dagoga e trabalha na prefeitura de 
Paraty há quase 15 anos.

A aluna da turma 1002 come-
çou a estudar no CEI ainda neste 
ano. Estudava em Paraty, próximo 
ao centro, e veio à nossa Escola 
em função das recomendações de 

Laila, sua irmã e também excelente 
aluna do 3º ano do Ensino Médio 
do CEI.

Luísa é apaixonada por música, 
gosta de tocar violão e busca cifras 
de canções pela internet para estu-
dar e reproduzir as canções. Tem 
interesse por MPB e as canções 
de Chico Buarque e Caetano Velo-
so, em geral, são suas prediletas. A 
música mais recente que aprendeu 
a tocar foi “João e Maria”, de Chico 
Buarque. Além de estudar música, 
Luísa adora encontrar os amigos 
no Camoka para tomar sucos e ou-
vir músicas.

Sobre a Escola, Luísa realça a 

qualidade dos professores que 
“dominam os conteúdos e minis-
tram aulas completas”, além de 
destacar o material didático do Sis-
tema Poliedro que, para ela, possui 
conteúdo bem escrito e explicati-
vo com exercícios para reforçar o 
aprendizado. 

Sobre seu futuro profissional 
Luísa se identifica com a área de 
humanas e pretende fazer algo li-
gado às artes em geral.

 “Ainda estou no primeiro ano 
do Ensino Médio, tenho muito con-
teúdo para aprender e conhecer 
aqui no CEI”, destaca Luísa Castro.

O Chá Literário é um dos eventos 
mais importantes de nossa Escola 
e, neste ano, aconteceu no dia 29 de 
junho no Cine Teatro de Praia Brava 
como um momento de fechamento 
de semestre, com a culminância de 
uma trajetória escolar intensa que 
consiste em uma apresentação cultu-
ral que trabalha os livros paradidáti-
cos de todas as salas. 

Entendemos que ler é interpretar. 
Ler é criar. O Chá Literário é um tra-
balho de interpretação. As obras às 
vezes, aos olhares mais apressados, 
podem estar sendo apresentadas 
como uma brincadeira, como uma 
adaptação, como uma versão teatral 
ou musical. Porém, esse é só um mo-
mento de chegada de uma caminhada 
extensa que começa a partir da leitu-
ra do livro em sala, explicação dos 
professores, atividades acadêmicas 
até o momento do Chá Literário, no 
Cine Teatro Praia Brava.

Após a leitura em sala, explanação 
das formas mais distintas por parte 
de nossos professores de Língua Por-

tuguesa e Literatura, o Chá Literário 
é o momento de celebração da bele-
za que é o ato de ler mundos novos, 
conhecendo personagens incríveis, 
sendo apresentado a histórias fas-
cinantes. Foi um dia de celebração. 
Um dia que consagrou a leitura como 
protagonista de vários trabalhos que 
buscaram a ampliação de uma visão 
de mundo, estimulando a curiosidade 
e preparando nossos alunos e alunas 
para momentos em que buscaram 
desenvoltura, superação da timidez 
e demonstração de esforço. Nosso 
Chá buscou levar esse ano, a partir do 
tema “Dia de Ler é Todo Dia”, o hábito 
de leitura explorando, sobretudo, o 
gênero teatral, com a montagem de 
pequenas peças, esquetes, adapta-
ções dos nossos livros, além de apre-
sentações musicais muito divertidas.

Claro: nossa interpretação das 
obras não é única. Nenhuma interpre-
tação é uma só interpretação. Nossa 
intenção é somente demonstrar afeto 
pela obra e expandir os horizontes 
de leitura, convidando os alunos a 

produzir a sua própria. Leitura é im-
portante, assim, porque oferece o que 
poucas manifestações artísticas per-
mitem: o sentimento de alteridade e 
empatia, porque leitura gera perspec-
tivas a quem antes de ler não as tinha. 
E esse exercício deve ser diário: o da 
empatia. A nossa mensagem com o 
Chá Literário de 2018 é, portanto, 
que nossos alunos entendam que dia 
de ler é mesmo todo dia, assim como 
o exercício de empatia.

Por fim, foi emocionante ver o 
envolvimento de 
toda nossa equipe. 
Porém, o que mais 
destacamos foi o 
papel de nossos 
alunos no evento. 
Os ensaios, as ca-
racterizações, os 
estudos para a me-
lhor performance 
— tudo isso com 
desprendimento e 
muita coragem de 
se apresentar para 

a plateia mais importante que pode-
riam ter: as famílias. Toda a Escola 
gostaria, então, de expressar enorme 
sentimento de gratidão para com as 
famílias que também se envolveram 
em nosso Chá Literário, sempre com 
muito afeto e confiança no trabalho 
de nossa Equipe.

Confira as fotos do nosso Chá Lite-
rário no Facebook do CEI.

(Por Filipe Oliveira - Professor de 
Literatura)

ARTE E  CULTURA
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Feliz 2018. Fim da Copa. Agora a 
coisa vai ficar séria! De quatro em 
quatro anos é a mesma coisa. O bra-
sileiro, em geral, vive a ansiedade de 
um evento após o outro. Réveillon, 
carnaval, copa do mundo (com São 
João), eleições e réveillon. De quatro 
em quatro anos, tudo passa rápido 
demais. Mas entre todos esses even-
tos, me arrisco a dizer que, aos olhos 
do mundo, a Copa tem um lugar 
especial. Sou daqueles que ama es-
porte. Assisto, me impressiono, me 
emociono e, quando posso, dou uma 
praticada em alguma coisa.

Mas ano de Copa do Mundo de 
Futebol, quando se vive em ambien-
te escolar, toma proporções incrí-
veis. Esses eventos se tornam muito 
vivos. São trabalhos que planejamos 
aos alunos, mudanças nos calendá-
rios e toda uma expectativa em tor-
no de um acontecimento que reúne 
uma das maiores paixões do planeta, 
o esporte.

Toda essa ansiedade pode ser de-
tectada no hábito de colecionar ál-
bum de figurinhas. Na minha infân-
cia, colecionar álbum de figurinhas 
era uma febre. De heróis, de perso-
nagens de desenhos e de quadri-
nhos, de campeonatos locais de fute-
bol, tudo era motivo para se investir 
em uma nova coleção. Mas quem vai 
se interessar por isso hoje? Um mun-
do onde se trocam imagens digitais 
numa velocidade alucinante não 
é um mundo para colecionadores. 
Colecionar álbum requer paciência, 
perseverança e habilidades sociais. 
É o tipo de brincadeira  a qual não se 
obtêm resultados imediatos.

Ao ver os alunos trocarem suas fi-

gurinhas no pátio, “fazendo apostas”, 
discutindo resultados e querendo 
saber sua opinião, somos capazes de 
perceber o que uma Copa do Mundo 
pode fazer com os indivíduos.

Lá em casa, Copa do Mundo era 
época de colecionar o “Álbum do 
Vovô”. Deixa eu explicar! Dentre os 
álbuns que hoje os alunos poderiam 
colecionar, eu colecionava o “único” 
que eu mesmo não tinha como fazê-
-lo. Não que eu quisesse ou precisas-
se.

Meu avô materno, Alysio ou Elí-
sio — ele mesmo morreu sem saber 
seu verdadeiro nome —, veio muito 
pequeno de Portugal com sua mãe. 
Nem mesmo a certidão de nascimen-
to foi guardada, mas duas coisas que 
ele trouxe me marcaram enquanto 
neto: sua habilidade de desenhar e 
sua paixão por futebol. Português 
de nascença, aqui virou Vasco. Mes-
mo quando eu e meu irmão escolhe-
mos pelo time rival, ele fez questão 
de nos presentear com a camisa do 
Zico — ídolo do nosso Flamengo na 
época.

Futebol no corredor do aparta-
mento? Pode sim. Com direito a uma 
rede pendurada em cada batente. 
A bola não podia voar na cristalei-
ra que ficava em frente à porta do 
quarto de TV e música. Voltando à 
coleção de figurinhas. Nunca lamen-
tei não poder colecionar o álbum da 
Copa. Meu vô, esse senhor breve-
mente apresentado acima, construía 
um álbum. Foi assim em 1986, 1990 
e 1994. Conforme os jogos iam acon-
tecendo, ele usava sua habilidade 
de desenhista para ilustrar os con-
frontos. Eu e meu irmão tínhamos o 

trabalho de pintar seus desenhos e 
de contribuir com o que podíamos. 
Lembro de tardes e noites em sua 
casa, pintando e reinventando artes 
para que pudéssemos ter nossa pró-
pria memória do evento.

Esse ano pude ver meus alunos 
colecionando seus álbuns como eu 
via em outros tempos. Até entrei na 
onda. Ganhei o álbum de um deles e 
brinquei com meu filho de colecio-
nar. Mas o mais incrível é que pude 
tirar da gaveta essas memórias que 
ainda guardo do meu vô. As pastas 
que guardamos nossos desenhos es-
tão comigo até hoje. Rever tudo isso 
foi emocionante. Perceber que na 
simplicidade há riquezas incompa-
ráveis não tem preço. Golaço!

Ah, Copa do Mundo, por que pas-
sas assim tão rápido?

(Por Diogo Lorenzo)

O álbum da copa do meu avô 
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ATUALIDADES

A palavra do Professor — Inês e Pedro: duração e profundidade do sentir 

Aulas práticas contribuem para o 
aprendizado em sala de aula

“Os Lusíadas” é obra aborda-
da nos primeiros anos do Ensino 
Médio e no terceiro ano em for-
ma de revisão e compõe conteú-
do obrigatório a ser trabalhado 
em nossa Escola. “Inês de Castro” 
foi obra adaptada em nosso Chá 
Literário esse ano.

Ainda hoje, as reações dos alu-
nos, quando narro partes do can-
to III — o conhecido episódio de 
Inês de Castro — d’Os Lusíadas, 
épico português escrito por L. V. 
de Camões, são comoventes. Em 
poucas palavras, trata-se da his-
tória (passada em Portugal em 
meados do século XIV) do amor 
proibido entre Dom Pedro I — 

nobre, filho do rei D. Afonso IV 
e casado com a descendente dos 
monarcas dos reinos de Castela 
e Aragão, D. Constança Manuel 
— e Inês de Castro, justamente a 

dama de companhia da esposa.
Por ordem do pai, em 1340, 

Pedro casou-se com Constança; 
mas, alguns anos mais tarde, com 
a morte da esposa, o Primeiro 
viu-se livre para assumir seu re-
lacionamento com Inês — o que, 
aos olhos do rei Afonso, significa-
va certa ameaça política ao reino 
lusitano. Convencido superficial-
mente pelos conselheiros Pedro 
Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo 
Lopes Pacheco de que somente 
a morte da sra. Castro poderia 
afastar as ameaças ao trono, o rei 
permitiu que os três asseclas ma-
tassem a jovem: um assassinato 
impiedoso por degolamento, sen-
do o corpo de Inês enterrado às 
pressas na igreja de Santa Clara.

Quando soube do ocorrido, 
possuído por dor, ira e loucura, o 
príncipe Pedro moveu um levan-
te militar contra seu pai, que re-
vidou. O conflito só teve fim com 
a intervenção da rainha-mãe, D. 
Beatriz, em agosto de 1355. Dois 
anos mais tarde, D. Afonso IV veio 
a óbito e D. Pedro — agora rei 
mas ainda inconsolável — teve 
como primeiro ato oficial caçar 
os assassinos de Inês de Castro 
e castigá-los com a extração de 
seus corações: um pelo peito, 
outro pelas costas. Além disso, 
o rei Pedro ordenou que o corpo 
de sua amante fosse desenterra-
do e transferido para o Mosteiro 
Real de Alcobaça — afinal, o no-
bre jurou ter casado com Inês em 
segredo e ela merecia a honraria 
real. Ainda reza a lenda que Dom 
Pedro, no entretempo, coroou 
Inês de Castro (post mortem), fê-
-la sentar-se no trono e ordenou 
que os nobres portugueses pre-

sentes beijassem as mãos de seu 
cadáver.

Por fim, o rei Pedro mandou 
construir um túmulo para Inês 
no Mosteiro de Alcobaça e outro 
semelhante para ele mesmo. As 
duas sepulturas foram erguidas 
próximas e com determinada an-
gulação entre elas, de modo que, 
quando os dois tivessem suas al-
mas despertadas e independen-
tes dos corpos, reencontrar-se-
-iam no caminho em direção à 
eternidade.

A rigor, quando chego ao 
fim da narrativa, alguns alunos 
olham para o caso boquiabertos. 
Isso, acredito, se dá: primeiro, 
pela violência com que Pedro re-
age contra aqueles que degola-
ram sua querida, o que não en-
contrará justificativa histórica; e, 
segundo, pela intensidade e pela 
duração do sentimento amoroso 
estabelecido entre Pedro e Inês. 
Atributos, estes últimos, atual-
mente um pouco desgastados. 
Fica alguma impressão de que os 
amores atuais despertam, em sua 
maioria, algo de efêmero e transi-
tório, o que intriga pessoas mais 
jovens no sentido de refletirem 
sobre como Pedro pode ter espe-
rado dois anos para desenterrar 

o corpo de seu amor e coroá-lo? 
Por que ele não, simplesmente, 
esqueceu a jovem Inês de Castro 
e seguiu em frente? No momento 
de enterrá-la, quais as razões de 
tamanha preocupação com o en-
contro em outro plano? Pergun-
tas que nunca deveriam obedecer 
à lógica do “agora, Inês é morta”.

Eis uma narrativa que merece 
revozeamento através da história 
por nos lembrar o que é viver um 
grande amor até o fim, indepen-
dentemente de dúvidas momen-
tâneas — que levam rapidamente 
ao encerrar-se de novas tentati-
vas —, de certas vontades passa-
geiras e de interesses superficiais 
e externos à questão amorosa.

(Por Pedro Libânio - Professor 
de Literatura e Língua Inglesa do 
Ensino Médio)

Trecho do episódio de Inês de Castro:

No segundo bimestre, a disciplina 
de Ciências contou com atividades 
importantes para a fixação do con-
teúdo das matérias trabalhadas em 
sala de aula. Nossos alunos tiveram 
a oportunidade de observar micro 
e macro organismos com o auxílio 
da Professora Míriam, que utilizou 
microscópios do laboratório para 
complementar a aula. Experimentos 
para proliferação de fungos e bacté-
rias também foram realizados para 
que o conceito pudesse ser adquiri-
do com atividades práticas.

Para finalizar a unidade, o Profes-
sor Victor — coordenador do Pro-

jeto Horta — auxiliou os alunos na 
produção de composteiras, contri-
buindo para a fixação do conteúdo 
que aborda o processo de decompo-
sição de materiais orgânicos. Com a 
técnica da compostagem nas aulas 
foi possível verificar a decomposição 
de forma controlada. Os alunos ma-
nipularam todos os materiais, como 
pedras, terra, serragem, minhocas, 
trouxeram cascas de ovos, de frutas 
e verduras. Assim, entenderam que é 
possível transformar material orgâ-
nico em húmus, que utilizaremos no 
Projeto Horta da Escola.
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“Tu, só tu, puro amor, com força crua, 
Que os corações humanos tanto obriga, 
Deste causa à molesta morte sua, 
Como se fora pérfida inimiga. 
Se dizem, fero Amor, que a sede tua 
Nem com lágrimas tristes se mitiga, 
É porque queres, áspero e tirano, 
Tuas aras banhar em sangue humano.”



Trecho do episódio de Inês de Castro:
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Preservação, 
sustentabilidade e 
consciência são temas 
importantes em nossa Escola

Turmas do maternal trabalham 
tema que ressalta atuação dos 
nossos funcionários

Nesse primeiro semestre recebe-
mos o estagiário Lucas Adame Medei-
ros, estudante de Biologia e ex-aluno 
do CEI. Lucas realizou estágio em to-
das as séries do Ensino Fundamental 
II junto às professoras titulares da 
casa, Mírian Rezuski e Mariana Plá-
cido. Lucas contribuiu com o artigo 
a seguir sobre um assunto muito im-
portante e atual nas questões de pre-
servação e sustentabilidade ambien-
tais. E sobre a conscientização que 
cada um de nós deve ter, claro!

Não é novidade essa história de 
preocupação com sustentabilidade. 
Desde a conferência do Rio 92, vem 
sendo o nosso papel na preservação 
do meio ambiente e quais seriam os 
vilões da biodiversidade. Atualmente, 
um assunto muito debatido é sobre 
a utilização indevida do plástico e as 
consequências que ele pode gerar 
para os ecossistemas, principalmente 
no marinho.

A primeira empresa nacional pro-
dutora de plástico foi inaugurada no 
ano de 1949. No início, foi uma gran-
de revolução o advento dos materiais 
plásticos, possibilitando substituição 
em larga escala e baixo custo algu-
mas matérias-primas naturais. Para 

o consumidor, isso tornou o acesso a 
alguns produtos mais fácil e barato. 
Porém, também existe o lado negati-
vo que não era conhecido na época. 
Hoje sabemos que o plástico demora 
cerca de 450 anos para ser degrada-
do na natureza, sendo assim, nenhum 
tipo de plástico produzido nacional-
mente será capaz de ser decomposto 
naturalmente antes do ano de 2399. 

Sempre foi preocupante o destino 
final do lixo que produzimos. O des-
tino certo seriam ou os centros de 
reciclagem ou os aterros sanitários, 
porém sabemos que parte do lixo 
produzido não chega até esses luga-
res. Logo, esse lixo acaba caindo nos 
rios e posteriormente chegam até os 
mares. O que gera um grande mal 
a muitos animais da fauna marinha 
que, por não conseguirem diferenciar 
as formas do alimento das formas do 
lixo plástico, acabam ingerindo como 
se fosse seu alimento.

Boa parte do nosso lixo doméstico 
é plástico e praticamente em todas 
as embalagens no mercado podemos 
encontrar algum tipo desse material. 
Outro bom exemplo de plástico no 
dia a dia que vem se tornando des-
necessário é o canudo plástico que 

Com o tema “Eu e o Mundo”, as 
turmas de maternal conheceram um 
pouquinho mais sobre o funciona-
mento da Escola e seus funcionários.  
Nessa atividade, convidamos a fun-
cionária Antônia, que é Auxiliar de 
Enfermagem no CEI e foi até a sala 
para conversar com os alunos sobre 
sua profissão, suas ferramentas de 

trabalho e sua atuação. 
Durante toda a atividade os alu-

nos observavam atentamente a ex-
plicação da funcionária e identifi-
cavam as ferramentas de trabalho 
como curativos, soro fisiológico, es-
tetoscópio (aparelho para amplificar 
sons corporais) e esfigmomanôme-
tro (aparelho de pressão).

BRINCADEIRAS DE HOJE E  SEMPRE

utilizamos. Os canudos plásticos vêm, 
muitas vezes, embalados em plástico 
que ao retirarmos jogamos no lixo. 
Utilizamos os canudos para ingestão 
de nossas bebidas como sucos e refri-
gerantes. Usamos por poucos minu-
tos e vai tudo para o lixo.

No início deste ano,  alguns países 
começaram a se conscientizar sobre 
esse problema que parece pequeno, 
mas somente nos Estados Unidos são 
utilizados cerca de 500 milhões de 
canudos por dia. Algumas empresas 
multinacionais como Starbucks e Mc-
Donald’s já anunciaram suas metas 
para não utilizarem mais canudos 
plásticos.

O primeiro estado brasileiro a ini-
ciar a luta contra os canudos plásticos 
foi o Rio de Janeiro, que por meio de 
um projeto de lei, já sancionado, es-
tabelece que os estabelecimentos e 
ambulantes regularizados tenham 
canudos de papel biodegradável e/ou 
reutilizáveis ao invés do canudo de 
plástico flexível. Todos podem ajudar 
nesta luta em favor da biodiversidade, 
basta começarmos com atitudes sim-
ples que parecem não fazer diferença. 
Porém, pode começar com dispensar 
o uso do canudo plástico.

 
(Por Lucas Adame Medeiros)



Atividades da creche 
começam a moldar hábitos 
alimentares dos alunos

A Creche Escola Mata Atlântica 
é um espaço de interação e sociali-
zação, e tem como função principal 
criar condições para o desenvolvi-
mento integral de todas as crianças, 
cuidando e educando. É um espaço 
privilegiado, uma vez que acompa-
nha as diversas fases do desenvol-
vimento alimentar da criança desde 
a primeira infância, etapa em que 
começam a se moldar os hábitos 
alimentares que vão repercutir por 
toda a vida.

Muitas crianças são resistentes à 
experimentação de novos alimentos. 
A creche trabalha a seletividade ali-

mentar de forma lúdica através de 
atividades pedagógicas envolvendo 
os alimentos, atividades estas que 
incluem culinária, cantigas de rodas, 
manipulação de fantoches, teatro e 
palestras, incentivando sempre a in-
gestão de alimentos saudáveis.

As atividades desenvolvidas têm 
como objetivo incentivar a autono-
mia, a manusear os talheres, a pen-
sar sobre a importância de variar a 
composição do prato, a descobrir 
novos sabores e a refletir sobre o 
desperdício dos alimentos.

(Por Aline Meyer)

TERCEIRÃO Alunos do TerCEIrão 
demonstram talento 
para literatura 

No 3º ano, em meio a 
tantas atividades e roti-
na de estudos, às vezes, 
saber como se distrair e 
relaxar é essencial. O CEI 
é uma escola que exige 

bastante de seus alunos 
e entretenimento pode 
ser uma prática que se 
esconde em atividades 
nobres e elevadas como 
a Literatura. No poema 

abaixo, escrito por um 
inspirado artista anôni-
mo de nosso 3º ano, o 
estímulo à sensibilidade 
pode ser uma ótima vál-
vula de escape e, ainda, 

uma demonstração de 
sua capacidade expres-
siva. Veja como ficou bo-
nito e sincero o poema 
“Sintonia”:
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Em 19 de maio iniciou-se, aqui 
no CEI, mais uma Capacitação 
Google. Porém, desta vez, com um 
projeto voltado especialmente aos 
nossos alunos. 

Os alunos das turmas 801 e 901 
participaram do projeto conhe-
cido como Aluno Tutor. Esse pro-
jeto consiste em um treinamento 
oferecido pela Colaborativa (que 
é o nosso parceiro Google dentro 
da nossa Escola) com a presença 

de Yago Ordensen e nossa embai-
xadora Google — Professora Gra-
ciela Barrio. Nele, os alunos são 
apresentados em uma abordagem 
mais específica, do uso das prin-
cipais ferramentas tecnológicas G 
Suite for Education em sala de aula. 
Nesse treinamento, nossos alunos 
passam a ser Tutores e adotam um 
professor, de diferentes áreas do 
conhecimento, ajudando-o, seja 
presencial ou on-line, a utilizar da 

melhor forma tais ferramentas em 
suas aulas.

A orientação a seus professores 
se estenderá até esse mês de agos-
to. Ao final do projeto, cada aluno 
receberá um certificado oferecido 
pelo Google Brasil de “Aluno Tutor 
de Tecnologias Google”, pelo reco-
nhecimento da sua participação 
nesse projeto.

(Por Graciela Barrio)

TECNOLOGIA

Aluno Tutor acontecendo
no CEI Paraty

Aulas de informática 
trabalham fundamentos 
da programação para 
crianças do Ensino 
Fundamental I

Introduzir os fundamentos de 
lógica de programação nas aulas de 
informática do Ensino Fundamental 
é uma demanda latente da nossa so-
ciedade. Em um mundo onde com-
putadores, tablets e celulares estão 
em todo lugar, usar e aprender no-
vas tecnologias é algo que eles tão 
facilmente dominam como se vestir 
ou utilizar talheres. Desde peque-
nos, manipulam esses recursos com 
destreza e desenvoltura e fazem 
parte dessa nova sociedade onde 
nossa cultura está imersa. 

Durante este primeiro semestre, 
nas aulas de informática, nossos 
alunos do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental I puderam provar um 
pouco de como tudo funciona por 
detrás da tela do computador, como 
se cria, como se transforma. Utiliza-
mos o site code.org, uma plataforma 
on-line gratuita voltada para a edu-
cação das Ciências Computacionais, 
que é consagrada no mundo inteiro 
exatamente para esse fim. 

Por ser uma interface visual, in-
tuitiva e de fácil utilização, os alunos 
aprendem a programar organizan-
do e montando os blocos de modo 
que, ao executar o programa, o per-
sonagem possa cumprir os objeti-
vos estimados durante o processo 
de ordenamento dos códigos e as-
sim conseguir completar os objeti-
vos de cada aula. 

Nesse semestre, os alunos pu-

deram desenvolver pequenos tre-
chos de programas estruturando 
sequencialmente os blocos, definin-
do repetições, testando condições, 
elaborando funções, depurando os 
códigos e assim desbravando novos 
caminhos e novas possibilidades do 
saber humano.

Já certificados e munidos do co-
nhecimento básico necessário, os 
alunos do 4º e 5º ano, no segundo 
semestre, mudarão para a plata-
forma do também mundialmente 
aclamado Scratch. Essa plataforma 
vai auxiliar no processo de criação 
de jogos educativos que serão con-
sumidos pela nossa Educação In-
fantil em 2019. Os alunos do 4º ano 
desenvolverão jogos para treinar a 
movimentação com o mouse e cli-
que sobre objetos, enquanto os do 
5º ano criarão jogos para utilização 
das setas do teclado. 

A ideia é formarmos em nossa 
Escola uma “Game Store” diversifi-
cada e autêntica para os novos alu-
nos que iniciam o contato com a tec-
nologia através da computação em 
sala de aula.

Alavancar novas ideias e desbra-
var recursos intelectuais, no sentido 
de elaborar um programa de traba-
lho que desenvolva as competências 
necessárias para o aluno do século 
XXI, não é uma tarefa fácil, principal-
mente em um mercado em que não 
há muitas referências nacionais ou 
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planos de curso consolidados. Em 
um mundo cada vez mais dinâmico 
e inovador, as habilidades nas áreas 
das Tecnologias da Informação são 
cada vez mais importantes em um 
cenário que descortina grandes mu-
danças em pouco tempo. Ensinar os 

Fundamentos de Lógica de Progra-
mação aos nossos jovens talentos é 
apostar no autêntico, no inimaginá-
vel, preparando-os para um futuro 
que já está entre nós.

(Por Fabrício Siqueira)
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