
Superação: essa é a palavra que 
nos identifica e a ideia na qual ve-
mos nossa Escola ao falarmos de 
serviços voltados à Educação.

2018 foi mais um ano letivo cum-
prido. Com muita resiliência e sabe-
doria, nossa equipe buscou alcan-
çar as metas estabelecidas, desde 
a adaptação dos nossos pequenos 
no berçário, chegando ao 3° ano do 
Ensino Médio em que fomos repre-
sentados na Mostra Brasileira de 
Foguetes, evento organizado pela 
Olimpíada Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica. Em todos os seg-
mentos e séries, de ponta a ponta na 
vida escolar de nossos estudantes e 
familiares que nos confiam a aquisi-
ção de conhecimento de seus filhos, 
em cada turma, em cada bimestre, 
foi ofertada a possibilidade de con-
quistas e superação de desafios. O 9° 
ano do Ensino Fundamental II, com 
o Projeto Monográfico que o diga.

Nossa Coordenação Pedagógica 
incansável, mas sempre acolhedora, 

incentivando e orientando cada um 
dos muitos e variados aspectos que 
diz respeito à diversidade de tarefas 
de nosso dia a dia.

Tenho imenso orgulho em dirigir 
uma Escola como o CEI, com resul-
tados satisfatórios e que são o indi-
cador de que estamos no caminho 
certo. Por exemplo, nosso 2° ano do 
Ensino Médio, que dentre mais de 
150 escolas parceiras do Sistema 
Poliedro, ficou em 1° lugar no Simu-
lado SAEP Ciclo 4 - conjunto de pro-
vas que simulam os mais variados 
vestibulares do Brasil, aplicado bi-
mestralmente em nossa Escola e em 
toda rede Poliedro. Já nossos alunos 
do 1° ao 5° ano do Ensino Funda-
mental I, usando todo o sortimento 
de ferramentas tecnológicas junto à 
equipe de professoras, sempre em-
polgadas com as aulas e seus resul-
tados.

Cada uma dessas conquistas re-
presenta uma superação de metas, o 
que nos leva a novos planos.

Para 2019, já estamos 
em clima de expectativa 
e muita preparação. Pais 
e mestres com a implan-
tação da Escola Inteli-
gência, em que novos de-
safios já se apresentam, 
buscando oferecer mais 
entrosamento e formas 
de crescimento sócio-emocional de 
maneira responsável e potencial.

Entretanto, não foi um ano letivo 
fácil. 2018 nos apresentou batalhas 
em que algumas alcançamos suces-
so e em outras, não. Essa dinâmica 
faz parte da vida escolar, bem como 
de nosso cotidiano. Como num jogo 
de Xadrez em que precisamos re-
pensar os movimentos, estratégias 
e posições no tabuleiro da vida. E 
isso foi muito bem demonstrado em 
nosso Campeonato de Xadrez, orga-
nizado pela CXPAR (Clube de Xadrez 
de Paraty), apoiado e sediado por 
nossa Escola, que reuniu toda a co-
munidade enxadrista em torno da 

prática saudável e fraterna de uma 
modalidade desportiva tão nobre.

Reavaliando e pensando novos 
rumos, chega o momento de fechar-
mos o ano letivo de 2018, então. 
Proponho abrirmos os braços para a 
chegada de 2019, na expectativa de 
novas superações, que é o que nos 
motiva.

Por isso, aproveito o ensejo para 
desejar a todos e todas um Feliz Na-
tal e um Ano Novo cheio de alegrias, 
conquistas e expectativas alcança-
das!

[Por Carmen Lídia de Figueiredo 
Assumpção]
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DESTAQUE DO BIMESTRE

Solidariedade no CEI: Visita ao Asilo São Vicente
No mês de setembro, os alunos 

da turma 901 iniciaram um movi-
mento de arrecadação de alimentos, 
itens de higiene e limpeza para pre-
sentear o Asilo São Vicente de Paula, 
em Paraty. A ideia foi de fazer o bem 
para pessoas que precisam do item 
mais precioso que podemos doar: o 
nosso tempo. Muitos alunos do ensi-
no médio também foram a essa visi-
ta, em que toda a Escola se envolveu 
com as doações.

Em posse dos itens arrecadados, 
visitamos o grupo de idosos que resi-
de no asilo. Nossos alunos passaram 
por momentos de muita emoção e 
puderam proporcionar momentos 
muito prazerosos aos residentes. Jo-

garam cartas, tocaram violão e tro-
caram experiências de vida.

Muitos deles puderam perceber 
que os idosos em instituições como 
o Asilo São Vicente não são necessi-
tados somente de bens essenciais. É 
frequente nos fins de semana idosos 
que aguardam a chegada de seus 
parentes, preparam suas malas e, 
em muitos casos, esperam paciente-
mente sem que esse parente chegue. 
Um acontecimento como esse deixa-
-os com uma sensação de negligên-
cia e abandono, o que acarreta me-
lancolia e tristeza.

Com a chegada de nossos alunos 
ao asilo, que organizaram por sua 
própria iniciativa essa visita, entre-

gamos os pertences arrecadados, 
mas acima de tudo oportunizamos 
momentos de troca e escuta desses 
idosos que somente desejam intera-
ção e atenção de forma autêntica e 
afetuosa.

Parabéns à 901 e a todos os en-
volvidos!

Por Renata Sodré



O dia das crianças e  dos professores 
são datas muito importantes no contexto 
escolar. Ambos ocorrem em outubro, em 
dias muito próximos. Este ano, trouxe-
mos, como já é tradição, brinquedos que 
ficaram durante a manhã e tarde em que 
todos os segmentos participaram.

Também tivemos um diferencial para 
comemorar essas datas: fizemos um mu-
ral em área de circulação de nossos alu-
nos para passar a ideia de que “todo mun-
do que trabalha na Escola já foi criança. 
Todo mundo que trabalha na Escola é um 
professor/professora”.

SEMESTRE DO CEI

Professor 
também foi 

criança
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Em nossa Escola, trabalhamos um 
grande evento no dia 14 de setembro. 
Trata-se de nossa Feira Cultural cujo 
mote central foi “Feira Cultural CEI + 
Conhecimento”. Todos os segmentos, 
em todas as turmas, apresentaram 
atividades de exposição sobre os mais 
diversos temas. 

As atividades realizadas envol-
veram desde as nossas crianças da 
Educação Infantil com o mundo na-
tural, animais e plantas, passando 
por exposições em nosso Laborató-
rio de Ciências, utilizando inclusive 
nossos equipamentos. Além do mais, 
tivemos exposições sobre proteção 
ambiental e eco sustentabilidade nos 
segmentos do Ensino Fundamental I 
e Ensino Fundamental II.

No Ensino Médio, importantes 
países da Ásia foram trabalhados e 
a disciplina de Geografia, claro, foi a 
principal fonte de informações. Além 
do mais, outras disciplinas atuaram 
na soma de informações sobre esses 
países, tais como História, Biologia e 
Matemática, numa grande interdisci-
plinaridade.

Num evento como a Feira Cultural, 
abordar o mesmo assunto através de 
diferentes visões é o principal foco no 
engrandecimento cultural de nossos 
estudantes em que eles são os prin-
cipais agentes de construção do co-
nhecimento de maneira transversal e 
transdisciplinar.

Por Luciana Silveira

SEMESTRE DO CEI

Feira Cultural: mais conhecimento no CEI
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Perfil do aluno
Manuela Carvalho da Silveira é 

a convidada desta edição. Ela tem 
10 anos e estuda no 4° ano do En-
sino Fundamental I, no turno da 
manhã. Suas brincadeiras preferi-
das são queimada, correr em busca 
de aventuras em seu bairro e jogar 
vôlei. Quando não está brincando 
com seus amigos, sua principal dis-
tração é usar celular para acessar 
o WhatsApp para conversar com 
seus contatos, principalmente ami-
gos e familiares. 

Gosta também de usar a rede 
social Instagram e diz que segue vá-
rios perfis de pessoas famosas. “Ser 
famoso deve ser bom porque ser 

conhecido e interagir com várias 
pessoas na internet é legal e, além 
disso, você ganha muitas curtidas 
em suas fotos”, diz ela. Mas Manuela 
também considera que ser famoso 
deve ter seu lado ruim, “já que você 
perde muito da sua privacidade e 
sossego”.

Em família, gosta de almoçar em 
restaurantes novos e viajar a luga-
res diferentes. Porém, Manuela já 
está com a cabeça no que considera 
a que será a melhor viagem em fa-
mília, a ida ao Beto Carrero World, 
em Santa Catarina. Ela disse que já 
foi à Disney, no entanto, acha que 
não pode aproveitar bem essa via-

gem, pois só tinha cinco anos.
No futuro, Manu, como é cha-

mada pelos amigos, deseja ser pro-
fessora. E de Matemática! Diz que 
acha legal ensinar, pois passar um 
conhecimento é importante e, além 
do mais, a Matemática é uma disci-
plina que se usa para muita coisa.

Manu acha nossa Escola mui-
to boa: “O CEI e minha Professora 
Soninha é que me passaram essa 
vontade de ser professora. Aqui nós 
aprendemos porque se ensina mui-
to bem” — reforçou.

Por Filipe Oliveira



Arte por Toda Parte

I Torneio de Xadrez no CEI

Arte é linguagem e como tal é fun-
damental para desenvolver aspectos 
cognitivos, sensíveis e culturais. Sen-
do assim, o ensino das artes significa 
articular os três campos conceituais: 
fazer artístico, apreciação e reflexão 
fundamentada no desenvolvimento 
cultural dos estudantes. 

A arte também pode promover 
uma maior independência das crian-
ças, melhorar a sua autoestima e des-

pertar e desenvolver os seus poten-
ciais em diversos sentidos por meio 
de uma comunicação introspectiva. 
Além disso, ajuda crianças com difi-
culdades diferenciadas, por ser um 
instrumento de expressão e comuni-
cação do inconsciente. 

As crianças em geral têm uma 
grande responsabilidade por traba-
lhar dia a dia com esse emocional. 
Permitir que a criança explore os ele-

mentos rítmicos das linguagens visu-
ais, através da repetição da imagem, 
contribuindo para desenvolver a ca-
pacidade de criação e respeitando o 
processo de construção da criança é o 
objetivo de nossa exposição do proje-
to “Arte por Toda Parte”.

Nessa grande exposição, trabalha-
mos com todas as séries, em todos os 
segmentos, visando à ludicidade e ex-
plorando as obras de arte. Buscamos 

despertar nos estudantes a participa-
ção por meio do seu imaginário, sua 
criatividade, sua liberdade para gal-
gar sua interação e descontração es-
timulando o seu processo de ensino e 
aprendizagem. Além disso tudo e tan-
tas potencialidades, é evidente como 
nossa Escola fica ainda mais bonita. 
Parabéns a todos os nossos, peque-
nos ou grandes, artistas!

Por Marcelle Arruda

Há muito tempo o Projeto de Xa-
drez no CEI vem colaborando com 
o desenvolvimento dos nossos alu-
nos do primeiro segmento do Ensi-
no Fundamental (1º ao 4º ano). Mas 
neste ano de 2018, tendo em vista 
todos os benefícios que o xadrez 
proporciona, nas mais variadas dis-
ciplinas, o CEI ampliou para todos os 
segmentos o Projeto de Xadrez, des-
de o primeiro ano do Ensino Funda-
mental até o Ensino Médio, causando 
uma grande revolução enxadrística 

em nossa Escola.
Hoje nos deparamos com o xadrez 

acontecendo em vários momentos 
— horário do recreio, aulas de edu-
cação física e momentos de descon-
tração. O projeto acontece há mais 
de cinco anos e, neste ano, nossas 
aulas ocorrem todas as terças-feiras 
durante a manhã e a tarde, atenden-
do os alunos no contraturno. 

A culminância do Projeto sempre 
foi um pequeno torneio interno. Este 
ano, diante do crescimento da moda-

lidade em nossa Escola, resolvemos 
fazer o I Torneio de Xadrez Estu-
dantil e Adulto CEI, com o apoio do 
CXPAR (Clube de Xadrez de Paraty). 
Com essa ideia, convidamos as Esco-
las de nossa região e a repercussão 
foi um sucesso. 

No evento, que aconteceu no dia 
27 de outubro, recebemos cinco es-
colas. Foram elas: Centro de Ensino 
e Aprendizagem Laranjinha, Centro 
Educacional Monteiro Lobato, Edu-
candário Torres Pádua e Colégio 

Objetivo, de Paraty, e Colégio Jean 
Piaget, de Angra dos Reis. Tivemos 
também a categoria Adulto em nos-
so torneio. Realizamos distribuição 
de medalhas e troféus por série e 
segmento. Os resultados podem ser 
conferidos na homepage do CEI ou 
com o professor responsável pelo 
Projeto de Xadrez em nossa Escola.

Por Victor Hugo

ARTE E  CULTURA
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Minha recomendação para quem 
está em busca de novas leituras são 
os livros de Sarah J. Maas. Uma jovem 
escritora de ficção que possui duas 
sagas já publicadas pela Editora Re-
cord no Brasil. Dentre as duas, sugiro 
o livro Trono de Vidro, primeiro vo-
lume da Saga de mesmo nome.

 “Nas sombrias e sujas minas de 
sal de Endovier, uma jovem de 18 
anos está cumprindo sua sentença. 
Celaena é uma assassina, e a melhor 
de Adarlan. Aprisionada e fraca, ela 
está quase perdendo as esperanças 
quando recebe uma proposta. Terá 
de volta sua liberdade se represen-
tar o príncipe de Adarlan em uma 

competição, lutando contra os mais 
habilidosos assassinos e larápios do 
reino. Endovier é uma sentença de 
morte, e cada duelo em Adarlan será 
para viver ou morrer. Mas se o preço 
é ser livre, ela está disposta a tudo.” ( 
SINOPSE OFICIAL).

 Prometo que o livro tem uma nar-
ração e uma escrita muito melhor e 
mais elaborada do que a editora fez 
transparecer pela sinopse.

É um livro que constrói um uni-
verso dinâmico descritivo com ca-
racterísticas feudais e misteriosas 
que são muito bem desenvolvidas no 
decorrer da leitura, deixando o escri-
tor ansioso e satisfeito. O universo 

em que se encontra, com uma mito-
logia puxada para élfica complexa e 
antiga, deixando o peso necessário 
de tensão quando tratado do assun-
to, tornando tudo muito tangível. 
Mas o que realmente merece des-
taque sobre o livro, são as persona-
gens complexas que compõem o foco 
da história, cada uma possuindo sua 
própria história, objetivos e interes-
ses. Sarah J. Maas não economiza pa-
lavras ao fazer uma descrição rica e 
singular para cada um deles.

 
Por Gabrielle Carvalho Araújo, 

aluna do  2° ano.

Dica de Leitura 

5

ATUALIDADES

Apresentação do Projeto Monográfico
Nos dias 05, 07 e 09 de novem-

bro nossos alunos do nono ano 
finalmente apresentaram seus 
textos monográficos. Foi um mo-
mento de tensão e alívio em cada 
um desses dias, em que, de manei-
ra muito solene, todos os nossos 
estudantes demonstraram muito 
respeito a esse trabalho que re-
presenta um marco de passagem 
do Ensino Fundamental II para o 
Ensino Médio.

A apresentação final consistiu 
em uma pequena palestra-semi-
nário que resumisse o texto final. 
Cada aluno deveria atender a três 
aspectos básicos nessa apresen-
tação: explanação sobre o que ha-
via de essencial a ser discutido no 
trabalho; a importância do assun-
to-tema do trabalho; a importân-
cia de o assunto-tema ser discuti-
do na Escola.

O Projeto Monográfico é mais 
do que um trabalho de fim de ano, 
posto que envolve a pesquisa du-
rante todo o ano letivo de nossos 

estudantes. É um trabalho que visa 
à fixação da ideia de que o conhe-
cimento de forma responsável não 
se conquista sem Compromisso, 
Envolvimento e Tempo. Essas três 
grandezas somadas formam em 
nossos alunos o que entendemos 
como amadurecimento, atributo 
essencial para enfrentar o Ensi-
no Médio de maneira equilibrada 
e sensata, sempre com apoio das 
famílias e todo o suporte que po-
demos oferecer em nossa Escola, 
como o uso da plataforma GSuite 
do Google — nosso parceiro em 
tecnologia —, professores orien-
tadores de todas as áreas para a 
fundamentação do argumento da 
pesquisa de nossos estudantes e, 
por fim, revisão de língua, que en-
volve toda nossa equipe de Língua 
Portuguesa.

Parabéns aos nossos alunos! 
Que alcancem todos os seus obje-
tivos e mais!

Por Filipe Oliveira



6

Ar: um elemento importante na 
Educação Infantil

Desenvolvimento de Nossos Bebês: 
uma missão de nossa Creche

Ar: como o sentimos e o percebe-
mos? Esse foi um dos temas aborda-
dos com nossas crianças de Jardim II.

O vento, tão presente no nosso 
dia a dia, é um tema de curiosidade 
e pesquisa das crianças. Assim, pro-
pusemos a experiência em diversas 
brincadeiras que precisam do auxí-
lio do vento, como avião de papel ou 
brincando com bolhas de sabão.

Essas brincadeiras que utilizam 
o ar para serem colocadas em movi-
mento foram experimentadas neste 

semestre. São oportunidades de um 
contato com esse elemento da na-
tureza que principalmente se torna 
presente para as crianças quando 
promovem algum movimento. O 
movimento propõe contato com to-
dos os outros elementos, auxiliando 
mais percepções e convívio social di-
versificado com a comunidade esco-
lar que rodeia nossas crianças.

Por Jéssica Lopes

Os bebês nascem com curiosida-
de natural sobre o seu mundo e o de-
sejo de explorar e aprender. E para 
entender o mundo, os bebês preci-
sam experimentá-lo. Eles têm uma 
enorme necessidade e prazer em to-
car, provar, sentir tudo ao seu redor. 
E, assim, vão experimentando as di-
ferentes texturas, sons, cheiros, etc.

Isso leva ao entendimento em que 
nos constituímos e nos relaciona-
mos com o mundo. É assim que eles 

aprendem. E isso acontece o tempo 
todo.

A Creche incentiva o desenvol-
vimento dos bebês dando a eles a 
oportunidade de se desenvolverem 
felizes e seguros para alcançar seu 
máximo potencial cognitivo, favore-
cendo o desenvolvimento de varia-
das formas de expressão e comuni-
cação.

Por Aline Meyer

BRINCADEIRAS DE HOJE E  SEMPRE
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Desde 1998, a Olimpíada Brasi-
leira de Astronomia e Astronáutica 
(OBA) busca popularizar a ciência 
astronômica entre a sociedade e 
fomentar o interesse dos jovens 
por essas áreas do conhecimen-
to. Por meio desse desafio, alunos 
do Ensino Fundamental e Médio 
descobrem um novo caminho pro-
fissional e acadêmico para toda a 
vida.

A prova da OBA é realizada anu-
almente e este ano aconteceu no 
mês de maio aqui na Escola. Ela 
consiste em um número variável 
de questões, dependendo do nível 
dos participantes, e é coordenada 
por uma comissão formada por 
membros da Sociedade Astronômi-
ca Brasileira (SAB) e da Agência Es-
pacial Brasileira (AEB). Os assun-
tos tratados englobam questões de 
astronomia, astronáutica e energia, 
de acordo com a escolaridade, que 
são distribuídos nos três níveis de 
provas oferecidas. No mesmo perí-
odo, acontece a Mostra Brasileira 
de Foguetes (MOBFOG). Essa olim-
píada é inteiramente experimental, 

pois consiste na construção de um 
foguete (utilizando uma garrafa 
pet), de uma base de lançamento 
e de um combustível (uma mistura 
de vinagre com bicarbonato de só-
dio) para lançar o foguete obliqua-
mente, o mais distante possível.  

Os alunos da turma 3001 Mar-
cos Vinícius Porto Moreira, Nicoli 
Hermogênio Correa e Parkinson 
Ferreira França participaram da 
MOBFOG neste ano. Eles constru-
íram um foguete, desenvolveram 
uma base de lançamento e fizeram 
diversos lançamentos, obtendo um 
alcance mínimo de 100 m. Com o 
alcance de 116 m, nossos alunos 
foram convidados pela própria 
OBA a participar da XVII Jornada 
de Foguetes, a qual foi realizada 
no período de 30 de outubro a 02 
de novembro, no Hotel Fazenda Ri-
beirão, em Barra do Piraí (RJ). Foi a 
primeira participação do CEI nesse 
tipo de evento. 

Durante a Jornada de Foguetes, 
nossa Escola, formada pela Equipe 
42, participou junto com mais 47 
escolas, entre Institutos Federais 

e Institutos Militares do Brasil In-
teiro. Além das palestras voltadas 
para a área de tecnologia, astrono-
mia e dinâmica de foguetes, nos-
sos alunos tiveram contato com os 
principais especialistas da área do 
Brasil. Durante o evento, os alunos 
apresentaram o seu projeto e lan-
çaram seu foguete em uma espécie 
de campo de lançamento de fogue-
tes — uma área isolada para lon-
gos lançamentos e riscos de pos-
sível explosão do próprio foguete. 
Devido ao ótimo desempenho de 
nossos alunos no evento, foi con-
quistado o vice-campeonato para a 
nossa Escola. Esse evento, de fun-
damental importância, proporcio-
nou aos nossos alunos o contato 
com outros alunos de diferentes 
escolas e diferentes realidades do 
nosso imenso Brasil. Além disso, 
essa troca de conhecimento cien-
tífico e o despertar pelo interesse 
para a ciência prova a importância 
de eventos desse tipo dentro das 
escolas.

Por Graciela Barrio

TECNOLOGIA

Alunos da 3001 do Ensino Médio 
Conquistam Vice-Campeonato na  
XVII Jornada de Foguetes

Copa Mangahigh: Gamificação e Tecnologia
A aprendizagem baseada em ga-

mes combina games de computa-
dor e conteúdos acadêmicos para 
oferecer um suplemento atraente 
e excitante à pedagogia tradicio-
nal. Muitos estudos científicos têm 
demonstrado que os alunos produ-
zem um melhor desempenho com a 
ajuda da aprendizagem baseada em 
jogos.

Em parceria com o Sistema Polie-
dro, o CEI teve acesso à plataforma 
digital Mangahigh.com, que ofere-
ce educação matemática adaptati-
va para escolas em todo o mundo. 
A Mangahigh é utilizada por mais 
de 5.000 escolas em mais de 100 

países, oferecendo conteúdos pro-
gramáticos baseados em games e 
atividades gamificadas que ajudam 
educadores a engajar os alunos do 
Século XXI.

Em nosso primeiro ano junto ao 
Poliedro, tivemos a oportunidade 
de participar da 4ª Copa Brasil de 
Matemática. Iniciativa da Mangahi-
gh.com, o evento tem por objetivo 
levar aos alunos e escolas brasilei-
ras a última palavra em tecnologia 
educacional adaptativa para o ensi-
no-aprendizagem da matemática no 
âmbito da competição, que é aberta 
e gratuita para todas as escolas par-
ticipantes.

Foi muito gratificante ver toda 
nossa Escola envolvida com a dis-
ciplina de Matemática. Percebemos 
não só uma busca por participação 
por mera competição, mas um en-
tendimento de que a colaboração de 
todos os nossos estudantes poderia 
melhorar nosso ranqueamento em 
nível mundial. Nossos alunos e alu-
nas estudaram Matemática, diverti-
ram-se e ainda receberam estímu-
los para o verdadeiro trabalho em 
equipe! Parabéns às coordenações, 
aos professores de Matemática e, 
principalmente, a nossos aluno e 
alunas.

Por Renata Sodré
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TERCEIRÃO Para além da aritmética: 
o homem e o mundo

O cientificismo, forma de pensa-
mento que tem crescido na nossa 
contemporaneidade cada vez mais 
secular, é uma corrente filosófica 
que afirma a superioridade da ci-
ência acerca do método de com-
preensão da realidade. Mas, não é 
presunçoso o homem que se pensa 
um profeta, medidor e determi-
nador da realidade? Pois esse é o 
homem cientificista moderno: um 
homem que superestima tanto sua 
própria espécie que atribui a ela a 
faculdade de saber o mundo.

Pois, afinal, a ciência em todo o 
seu método não passa de um feti-
che entre nós, bichos que pensam. 
E assim, esta deve ser vista de 
modo que não seja confundida com 
alguma autoridade moral, quase 
religiosa, pois o discurso científi-

co possui tantas limitações quan-
to a criatividade humana quando 
quer criar um novo mito. A ciência 
nunca determinou, por exemplo, a 
causa de qualquer efeito no mun-
do, tal que em um encadeamen-
to de causas e efeitos sempre se 
chega ao vazio de causas. A Causa 
Primeira nunca foi provada ou me-
dida. Na química, como na física 
quântica, nunca se saberá o micro-
espaço entre as mais desprezíveis 
partículas, assim como na física 
mecânica nunca se saberá a maior 
macroforça entre as forças. E, por 
isso, qualquer discurso de origem 
da existência é tão válido quanto 
o discurso científico de origem da 
existência.

No mundo, nada é compreendi-
do, como diria Kant, Schopenhauer, 

Nietzsche, Sartre e tantos outros 
mestres do pensamento. Não sa-
bemos a imagem do mundo, mas 
sim os olhos que enxergam o mun-
do. Os sentidos falham, tal como a 
interpretação sobre eles (razão). 
Logo, admitamos que uma reta 
ser o caminho mais curto entre o 
ponto A e o ponto B é pura mate-
mática, irreal na vida. Todo esse 
cientificismo moralista de época 
está deteriorando a faculdade mais 
humana: aquela de criar a própria 
realidade. O belo, o horrível, o tris-
te, o imprevisível e o imprudente 
não querem mais fazer parte deste 
Novo Homem drummondiano, que 
de tão calculado perdeu de vista o 
humano, o demasiado humano.

Por Caíque Caldas

Minha Experiência no ENEM 
Eu, aluno do terceiro ano do 

Ensino Médio, tive uma experiên-
cia ENEM tranquila comparada à 
experiência de outros que pude 
observar ao longo desta reta final 
da vida escolar. Apesar do mo-
mento e da prova evidentemente 
cansativa e longa, me sentia calmo 
e amparado em muitos pontos.

O primeiro dia, em que acon-
teceu a prova de linguagens e ci-
ências humanas, sempre é uma 
mistura de sentimentos. Aprontei-
-me cedo para evitar ônibus lota-
do e conseguir um tempo para me 
alimentar e descansar um pouco 
antes da prova. No local da prova, 
encontrei muitos amigos, o que 

me deixou mais tranquilo. Fui até 
minha sala, escolhi meu lugar com 
antecedência e aguardei o início 
da prova. Desde esse início, foram 
cinco horas e meia que se passa-
ram sem que eu conseguisse per-
ceber.

Um dos problemas que enfren-
tei com esse longo tempo de prova 
foi o sono. Mas, no geral, me depa-
rei com uma prova que classifica-
ria como mediana em questão de 
dificuldade. A redação também é 
realizada no primeiro dia e é um 
dos principais focos dos estudan-
tes. Particularmente, achei o tema 
tranquilo e espero ir bem. 

O segundo dia é relativamente 

mais tranquilo para mim. Talvez 
não para alguns pelo fato de se-
rem realizadas as provas de ciên-
cias biológicas, físicas e químicas 
e a de matemática. No entanto, eu 
considero mais tranquilo por se 
tratar de uma repetição de ações 
do primeiro dia.

Essa tranquilidade, na verdade, 
é resultado de uma preparação in-
tensa ao longo do ano. Eu já tinha 
enfrentado o ENEM duas vezes, no 
primeiro e no segundo ano. Essa 
experiência me foi muito válida 
para a ocasião e acredito que meu 
conhecimento para a prova real-
mente acarretará no ingresso em 
uma universidade de qualidade.

O CEI também prepara com 
diversos simulados e as próprias 
provas seguem o estilo de provas 
objetivas de vestibulares. Mesmo 
não estando cem por cento deci-
dido de qual curso ou carreira se-
guir, não me senti pressionado em 
relação a isso por parte de meus 
pais. Meus amigos sempre me in-
centivaram a pesquisar sobre cur-
sos e profissões e isso me fez abrir 
cada vez mais as opções. Além do 
mais, é importante o trabalho psi-
cológico e esse quase que cotidia-
no estado de aproximação com o 
mundo do vestibular.

Por Parkinson França 
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