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O Colégio Imaculado Coração de Maria, seguindo sua missão de propiciar um 
ensino inovador, visando o aluno como protagonista e sujeito ativo de sua própria 
aprendizagem significativa, inaugurou em 2020 o projeto piloto de Itinerário 
Formativo de acordo com a Lei 13415, conhecido como Novo Ensino Médio que 
foi sancionado pelo Governo Federal em 2017.  

 
Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos 
de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão 
escolher no ensino médio. 

 
Trazendo essa proposta para a nossa realidade educacional, os estudantes 
desenvolveram a Revista Agnesi, que surgiu como um dos primeiros frutos do 
Itinerário Formativo NOCE do Professor Robertto Brasilino, na busca de estimular 
a criatividade e inovação dos estudantes. O principal objetivo da Revista é 
propiciar um espaço de acolhimento e construção de pontes, se transformando 
num espaço de ensino e aprendizado constante entre todos.  

 
Esperamos que você se divirta nessa leitura tanto quanto nos divertimos 
produzindo e quem sabe em breve você não esteja construindo conosco? 
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Maria Gaetana Agnesi 

1718 - 1799 
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Maria Gaetana Agnesi nasceu em Milão no dia 16 de maio de 1718, primogênita do 

casal Anna Fortunato e Pietro Agnesi. Desde muito cedo, já se destacava principalmente 

pela facilidade em aprender novos idiomas, fluente em sete idiomas antes dos dez anos de 

idade. Contudo, um evento que aconteceu antes de completar sua primeira década de vida 

chamou bastante atenção de todos, quando traduziu e declamou em latim um artigo 

intitulado “O Direito das Mulheres em Aprender Artes e Ciências sem Limitações”. Sua 

juventude foi marcada pela participação nas diversas reuniões promovidas pelo seu pai na 

casa da família onde se reuniam os mais aclamados acadêmicos italianos, era o momento 

perfeito para Agnesi se envolver em várias discussões filosóficas nas mais diversas áreas.  

Aos vinte e um anos de idade já sem a companhia da mãe que falecerá poucos 

anos antes durante o parto de uma das suas irmãs, aconteceu um dos pontos de guinada 

na vida de Agnesi. Seu pai recebeu com certo espanto o seguinte pedido: “Quero ir para 

o convento”. Pietro não se mostrou favorável ao pedido, não poderia conceber o fato de 

ficar longe da sua primogênita, recém-viúvo e com outros filhos mais novos. Como forma 

de compensar a frustração e tristeza de Maria lhe concedeu algumas concessões não muito 

comuns as jovens daquela época, foram elas: estaria livre para vestir-se modestamente, 

liberdade para ir à igreja sempre que deseja e a não obrigatoriedade de frequentar eventos 

sociais. Essas condições foram determinantes para que Maria pudesse se dedicar cada vez 

mais aos estudos com seus tutores das mais diversas áreas como: Mecânica, Lógica, 

Hidromecânica, Elasticidade, Mecânica Celeste, Química, Botânica, Mecânica Gravitacional, 

Zoologia, Mineralogia, dentre outras. 

 

 

O principal fruto de toda 

dedicação de Maria com seus 

estudos foi revelado no ano de 1748 

com o lançamento do livro 

Instituzioni analitiche ad uso della 

gioventù italiana (Fundamentos 

analíticos para o uso da juventude 

italiana). Ele já nasceu grande pela 

premissa, ensinar matemática de 

uma maneira que se tornasse 

compreensível para todos os seus 

irmãos menores e mal sabia que 

estaria abrindo uma verdadeira 

porta para toda uma geração de 

estudantes italianos. 

 

Bruxa ou Santa ? 
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Sendo considerado um dos primeiros 

livros didáticos do mundo e companheiro 

indispensável de quem desejava aprender 

conceitos de: Álgebra, Trigonometria, Geometria 

analítica, Cálculo e Equações diferenciais. Não 

demorou muito e a fama do seu livro começou 

a chegar aos ouvidos e mãos de figuras notáveis 

que prontamente reconheceram seu valor, 

podemos citar algumas como a Imperatriz Maria 

Teresa da Áustria que tamanho foi o 

encantamento que enviou vários presentes 

valiosos para Maria, enquanto o então líder da 

Igreja Católica Papa Bento XIV não só a 

presenteou com uma coroa de ouro e pedras 

preciosas como também a nomeou professora 

de matemática honorária da Universidade de 

Bolonha, em outubro de 1750, cargo que até 

então era inimaginável para uma mulher. 

 

 
Maria viveu um breve período de encantamento em que teve seu trabalho reconhecido 

pelos maiores acadêmicos daquele tempo, sendo convidada para palestras e debates, mal 

sabia que logo chegaria o fatídico dia 19 de março de 1752 onde seu pai Pietro Agnesi morreria 

e nada mais seria como antes. Mais uma guinada aconteceu na vida de Maria: abandonou a 

matemática e todos os seus estudos para viver uma vida que já havia decidido aos 21 anos de 

idade, se dedicar integralmente a cuidar dos mais necessitados. A casa da família Agnesi se 

transformou num ponto de refúgio para pobres e doentes da região, onde eram todos 

recebidos pelo seu largo sorriso independente se estava em pé na cozinha pelas últimas 12 

horas ou que não tinha conseguido dormir mais de três horas nas últimas semanas. Não 

demorou muito para necessitados de outras regiões começarem a chegar e as economias da 

família se esvair, todas as suas joias e presentes recebidos pela sua revolucionária obra foram 

igualmente vendidos para compra de roupa e alimentos. Pessoas influentes começaram a 

vislumbrar tamanha devoção e teve início a uma série de campanhas de doações de roupas e 

alimentos, inclusive até de um terreno onde anos depois foi construída outra casa para receber 

mais e mais viajantes esperançosos por dias melhores. Assim foi a vida de Maria Agnesi até o 

dia 9 de janeiro de 1799, quando encerrou sua vida de devoção aos mais necessitados.  
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Enquanto dedicava sua vida na devoção integral aos mais necessitados, seus 

escritos se tornavam cada vez mais indispensáveis para os estudantes europeus com 

dificuldades no aprendizado de matemática. Decorrente de tamanho sucesso fez-se 

necessário a tradução para outros idiomas e nesse momento que temos o surgimento da 

fatídica denominação: Witch of Agnesi ou Bruxa de Agnesi. A expressão nasceu com o 

matemático britânico John Colson que ao traduzir do latim o nome da representação 

gráfica de uma equação cartesiana estuda por Agnesi, trocou a expressão“la versiera” 

por ”l’aversiera”e transformou “virar” em “esposa do demônio”. Infelizmente 

tamanho equívoco demorou tempo demais para ser notado e dada importância da 

descoberta feita por Maria tornou a expressão “Witch of Agnesi” bastante popular no 

meio acadêmico, inclusive nos tempos atuais. Em contra partida no final do século XX, 

aconteceu um movimento de fiéis das ações realizadas por Agnesi que reivindicava a 

abertura no processo de canonização junto a Igreja Católica em decorrência a todos os 

serviços prestados aos mais necessitados na região de Milão, sendo destacado  também a 

criação de um hospital e casas de apoio. Todavia o processo de canonização não teve 

continuidade. Ao fim desse relato fica o questionamento sobre Maria Agnesi, Bruxa ou 

Santa? Nenhuma das duas opções, MULHER. 

 

Obrigado por tudo, 

 Maria Gaetana Agnesi. 

 
Escrito por: Robertto Brasilino Silva de Oliveira 
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I A ORIGEM DOS 

NÚMEROS 

IRRACIONAIS 

Como muitos já sabem, os números irracionais são todos aqueles números que são decimais, 

infinitos e não periódicos, e que não podem ser representados por meio de frações irredutíveis, como 

por exemplo, os números pi (3,14159265...) que é encontrado pela razão do comprimento pelo diâmetro 

da circunferência e o número de ouro (1.61803399..) que é a representação da proporção áurea. Porém, 

o que nem todos conhecem é a verdadeira origem desses números, de onde eles vieram. 

 

            A origem histórica da necessidade de criação dos números irracionais está intimamente ligada 

com fatos de natureza geométrica e de natureza aritmética. O surgimento desses números veio de um 

antigo problema que Pitágoras se recusava a aceitar, que era o cálculo da diagonal de um quadrado com 

lado medindo uma unidade seria a√2, algo que não era possível calcular até aquele momento. Esse 

número deu início ao estudo de um novo conjunto, representado pelos números irracionais. Por mais 

que Pitágoras seja conhecido como um grande revolucionário, ele é, na verdade, um personagem 

controverso. Como ele não deixou nada por escrito, muitos se perguntaram se ele realmente foi o autor 

de muitas das descobertas no campo da matemática que lhe foram atribuídas, ou teriam sido seus alunos. 

Uma das poucas provas está na fundação da Escola Pitagórica, onde seus ensinamentos eram 

considerados suspeitos e seus seguidores estranhos para aquela época.  

 

Um dos membros de maior prestígio da Escola Pitagórica era Hípaso de Metaponto. Sem qualquer 

má intenção, ele se lançou a encontrar o comprimento da diagonal de um triângulo retângulo com dois 

lados que medem uma unidade. Tratava-se de um número irracional. Esses números irracionais não se 

encaixavam na cosmo visão pitagórica e, além disso, a descoberta ameaçou destruir a própria base da 

filosofia de Pitágoras. Basicamente, essa revelação implicava que os seguidores do famoso filósofo e 

matemático não eram mais possuidores de uma verdade: o dogma de que tudo tem sua medida era 

falso e o poder havia sido atribuído aos números também. Acredita-se que diante dessa descoberta tão 

intrigante para Escola Pitagórica, aconteceu um juramente no qual nenhum membro teria autorização 

para revelar tamanha descoberta. No entanto, Hípaso inquieto por tamanha descoberta resolveu quebrar 

o juramento e divulgou sua descoberta, acreditasse que sentenciou sua morte nesse momento já que foi 

encontrado sem vida no litoral da Grécia em meados do século VI a.C. 

 

Escrito por: Edson de Oliveira Freitas 
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Por que o senhor escolheu ser professor? 

É o seguinte... Eu comecei a gostar da parte pedagógica, trabalhar com alunos quando fazia 

Engenharia Civil na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), me procuraram para dar umas aulas 

aos meus colegas na parte de Cálculo, fui gostando da situação e aquilo ficou na minha mente de 

que eu devia ser professor, mas não dei tanta bola assim. Naquela época estava uma crise muito 

grande na Engenharia Civil e temia ficar desempregado ao final da graduação por isso comecei a 

cogitar fazer Licenciatura em Matemática posteriormente. Nesse meio tempo fui convidado por um 

amigo para lecionar na Escola João Bezerra, que fica no Pina, inicialmente fui sem compromisso, mas 

pouco tempo depois eu não me via mais em outra profissão sem ser professor, como alguém que 

facilita a vida dos outros e minha vida desde então vem sendo assim dentro de uma sala de aula.  

 

Olhando para o passado, consegue recordar algum momento que possa 

dizer "realmente isso é o que eu queria, mas nunca percebi" ou esse 

momento aconteceu nos primeiros contatos dentro de uma sala de aula 

como professor? 

Assim, não foi um determinado processo, e sim uma consequência, porque me lembro que já 

trabalhei com o pai de Alceu Valença no cartório do meu avô que ficava no interior e eu tinha o 

sonho de ser "cantor das multidões", ou seja, trabalhar para o público e ver as pessoas felizes pelo 

que eu estava fazendo, mas eu não tinha o dom da música. Então eu fui para outra situação em que 

eu poderia ajudar o povo, quando dava aula no cursinho e tinha 140 pessoas nas minhas aulas me 

sentia como se tivesse num teatro. O segredo do professor é ser ator, porque você esquece toda a 

sua vida e passa a dedicar tudo de si para que os alunos se sintam bem. Não sei se foi algo 

determinante, mas associava muito essa questão desde menino que eu queria ser alguém que 

trabalhasse com o público então peguei a ondazinha da matemática e fui ser professor, mas no 

começo eu pensava em ser engenheiro devido a questão de satisfazer o sonho do meu pai. Depois 

que você entra na área não quer sair mais devido o reconhecimento e não por questões financeiras. 

O segredo de todo bom professor é ter empatia pelos seus alunos. 

 

DE FRENTE COM 
O MESTRE RICARDO 
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"Na sua opinião, as aulas através da música facilitam o aprendizado dos 

alunos? 

Com toda certeza, não vou falar que para 100% dos alunos porque seria uma mentira da minha parte, 

mas acredito que ajudou muito e também foi um caminho dos alunos me enxergarem de outra 

forma, também ajudou nesse processo o projeto "Adote um amigo com dificuldade". Acredito que 

tanto a música quanto o projeto Adote facilitou a formar de trabalhar e de conquistar os alunos.    

 

O senhor já passou com momento difíceis na vida profissional? 

Já, alguns momentos são muito difíceis principalmente quando você não consegue atingir o que 

projetou, tipo quando você atinge a meta em algumas turmas, mas em outras não, mesmo esse 

processo sendo natural é choque de realidade e quando pensamos: "Nós não somos deuses, somos 

pessoas falíveis.". O importante é sempre levantar a cabeça e buscar se reinventar de um ano para o 

outro para reconquistar as turmas e todos atingirmos juntos nossas metas.  

 

Então o senhor já pensou em desistir da profissão? 

Não, nunca pensei. Em momento nenhum. Mesmo cansado da rotina, porque às vezes trabalhava 

seis horas pela manhã, seis horas à tarde e cinco horas à noite, no total dava dezessete aulas. Passei 

dez anos seguidos fazendo isso e mesmo com todo o cansaço quando eu chegava em casa ainda ia 

preparar as aulas do dia seguinte e pensar nos projetos, mas jamais passava pela minha cabeça 

desistir dessa profissão. 

 

Durante a graduação chegou a questionar essa nova escolha de curso ou 

cogitou retornar para Engenharia Civil, até mesmo ir para outra área? 

Nunca duvidei dessa minha escolha, mesmo quando tinha dias difíceis enquanto aluno na graduação 

eram totalmente esquecidos no momento que ministrava uma aula e tinha contato com meus alunos. 

Outro ponto que me fazia persistir mais ainda na minha escolha era ouvir relatos de amigos sobre a 

área de trabalho da Engenharia, que não enfrentava seus melhores dias naquele momento. Também 

contei com bastante ajuda das coordenadoras do meu curso que me auxiliaram demais no meu 

crescimento profissional e eu passei um certo tempo pensando em ser coordenador pedagógico 

justamente pelo exemplo positivo delas, porém não tive essa oportunidade.  

 

Sabemos que o senhor tem muitas experiências marcante na sua carreira, 

qual momento considera o maior de todos? 

É muito difícil, porque são tantos momentos marcantes. Escolhendo apenas um deles, foi de uma 

turma concluinte que me entregou uma carta de quase vinte metros e nela cada um escreveu algum 

elogio, inclusive guardo até hoje esse presente tão especial. 
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O que o senhor mais gosta de ouvir dos alunos durante sua aula? 

Uma das coisas que eu mais gosto de escutar é quando eles dizem, "Professor, entendi" e depois 

mostram que realmente entenderam através de um feedback, é o que mais gosto e nesse momento 

eu vejo nos olhos marejados e bem firmes que realmente entenderam, as vezes só pelo olhar consigo 

perceber quando eles não entendem muito bem e que eu preciso me reinventar para explicar o 

conteúdo de forma que eles compreendam integralmente.  

 

Por favor, nos conte três casos de encontros inusitados com ex-alunos.  

O primeiro caso que lembro aconteceu em Caruaru, como não conheço muito aquela área acabei 

entrando numa rua que é contramão e um guarda me parou, antes de eu falar qualquer coisa ele 

disse: "Professor Ricardo, está na contramão. O senhor viu a placa não?". Foi assim que me livrei de 

uma multa.  

O segundo caso aconteceu num consultório odontológico, cheguei com pressa fui logo sentando na 

cadeira e nem olhei direito pra dentista quando estava já de boca aberta ela disse: "Ahhh! Seu 

Ricardo, agora o senhor vai me pagar por toda dificuldade que tive em matemática, pode abrir mais 

a boca.". Felizmente voltei com todos os dentes para casa. (risos) 

O terceiro caso aconteceu num restaurante na beira-mar de Olinda, tenho um amigo que vem me 

visitar periodicamente e sempre brinca que todo local que vamos aparece sempre alguém me 

reconhecendo, dessa vez ele fez uma aposta de que se ninguém me reconhecesse eu pagaria o jantar, 

mas caso alguém me reconhecesse ele pagaria. A favor dele estava o fato de ser uma segunda feira 

e o ambiente ter apenas duas mesas ocupadas, com pouco tempo as duas mesas esvaziaram e 

ninguém me cumprimentou para alegria dele, final da noite fomos na direção do caixa e eu já na 

certeza que pagaria toda a conta quando escuto um, "Professor Ricardo, como o senhor está?", para 

tristeza do meu amigo a atendente do caixa era mãe de um ex-aluno e voltei para casa de barriga 

cheia sem gastar um centavo.  

 

Como foi a experiência de ser professor dos seus filhos? 

No início fiquei meio sem saber o que fazer, porque era uma experiência nova, nunca tinha tido um 

filho como aluno antes e nem meus colegas de trabalho tinham passado por algo semelhante. No 

início foi bem difícil porque acabava até inconscientemente sendo muito mais exigente com ele e 

demorou um certo tempo até encontrar o equilíbrio, confesso que não foi uma das melhores 

experiências profissionais que tive. Um ponto que me ajudou nessa situação foi o fato de um dos 

meus filhos ser muito crítico desde novo, jamais esqueço quando ele me disse: "Pai, a tua aula hoje 

foi uma porcaria. Melhor reinventar ela, porque hoje não prestou não.", confesso que não gostei 

muito dessa observação, mas depois refleti e vi que ele tinha razão, agradeci pelo feedback sincero 

e tudo voltou aos trilhos nas aulas seguintes.  
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"Seus filhos seguiram pela área de educação, como foi para você saber que 

eles estavam seguindo os seus passos? 

Um dos meus filhos foi bem mais além do que eu e é doutor em Educação Física, enquanto o outro 

seguiu a área de contabilidade, contudo pretende ingressar no ensino superior. Fico muito feliz por 

ver meus filhos na área de educação, acredito que o exemplo que eles presenciavam em casa pode 

ter ajudado um pouco nos atuais passos deles.  

 

Que tipo de conselho o senhor daria aos estudantes no geral? 

Para os estudantes que estão passando esse momento tão difícil gostaria de falar para obedecerem 

às atividades propostas pelos seus professores, muitos pensam que estando em casa não precisam 

seguir o que seguiam no presencial e acaba não se esforçando tanto quanto antes. Para os alunos 

que irão fazer o ENEM, o primordial é estudar a base porque é algo que vocês já têm e precisam 

aprofundar os conhecimentos aprendidos no ensino fundamental. Precisam também pensar no 

futuro e jamais parar de se reinventar ainda mais nesse capitalismo desenfreado que vivemos, no 

futuro não podemos sair dizendo, por exemplo, sou um matemático e então não preciso saber de 

português, isso é inverídico, porque você tem que saber um pouco de tudo, pois no futuro 

profissional não tem mais essa história de separação das áreas.   

 

 

Escrito por: 
Maria Eduarda Belfort de Araújo 
Maria Luiza Alves Paes Barreto 
Mayara Farias Maia 
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Você já pensou em estudar como se estudar? Saber quais métodos melhor se
encaixam no seu estudo? Muitas pessoas pensam que só há um jeito de estudar,

abrir o livro e lê-lo, o que não é verdade. Então, nessa matéria vamos mostrar um
método de estudo e também um pouco de como alguns ex-alunos organizavam-se

no ensino médio.



      Autoexplicação: após concluir uma leitura ou um
resumo pergunte para você mesmo: “O que entendi
deste assunto?” e faça uma  autoexplicação de modo
a identificar onde estão os “buracos” da
compreensão. Também conhecida como técnica de
Faynman.

                     momento de prestar o vestibular 
                     ao final do ensino médio se torna um dos
divisores de água na vida de qualquer adolescente:
nossa relação com os estudos, amigos e família são
determinantes para tudo ocorrer bem. Contudo, é
inegável que em muitos momentos precisaremos de
uma ajudinha e a utilização de métodos de estudo
pode ser um caminho inesperado e encantador.
Vamos conhecer alguns: Recordação Ativa (Active
Recall): utilizam-se métodos de recordações ativas e
não passivas para fortalecer a informação.
Desenvolvida pelo alemão Hermann Ebbinghaus
entre 1880 a 1885 e replicada com sucesso em 2015,
a pesquisa da curva do esquecimento tinha como
objetivo entender qual o tempo necessário para
memorizar uma informação recém aprendida e em
quanto tempo ela é perdida.

O
Repetição Espaçada

                                     ao contrário do estudo 
 passivo,  te ajudará a aprender, memorizar e
recordar o conteúdo. O objetivo é buscar a
informação em sua memória (e não em livros e
cadernos) de modo a construir conexões neuronais
fortes para que a informação se enraíze cada vez
mais. São eles:

  Reler: a  releitura causa pouco  efeito  se
comparado aos métodos de estudo ativo.
   Resumir: invertemos o conceito entre resumir e
recopiar. Os resumos acabam sendo extensos,
contendo muitas informações que muitas vezes são
desnecessárias.
     Destacar / Sublinhar: pode ser útil para organizar
as informações, mas pouco eficaz na memorização.

                                          refere-se  aos estudos  em
que os alunos têm menos sucesso no aprendizado,
na memorização ou na recordação. São eles:

O Estudo Passivo

No Estudo Ativo,
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    Teste prático: consiste em responder perguntas
relacionadas ao tema. Uma forma para esta prática
são os FlashCards (Cartões compostos de perguntas
e respostas em sua frente e verso).

                                                    (Spaced Repetition) foi
desenvolvida pelo alemão Hermann Ebbinghaus que
por alguns testes mostrou a eficácia deste método
para uma recordação efetiva. Diante da “curva do
esquecimento”, a qual ele identificou, percebeu que
com um espaçamento entre seus estudos eles
memorizavam o que havia estudado mais
rapidamente. Mas porque isso funciona? Porque há o
esforço de recuperar o que você “esqueceu”,
garantindo uma memorização eficiente. Essa técnica
também pode ser incorporada para complementar
seu sistema de estudo. 

O Sistema Leitner é um simples exemplo da 
implementação do princípio de repetição espaçada,
trazida através do Flashcards em que são revisados
em intervalos crescentes de tempo. Neste método, os
Flashcards são classificados em grupos de acordo
com o quão bem o aluno conhece cada um, nos quais
cada grupo seguinte tem um período de tempo mais
longo antes que o aluno seja obrigado a rever os
cartões, por exemplo, 1 dia, dia seguinte, por
semana… 

Os alunos tentam se lembrar da solução 
escritaem um flashcard. Se tiverem sucesso, eles
enviam o cartão para a próxima caixa. Se eles
falharem, eles enviam de volta para o primeiro grupo.
Dessa maneira, alguns benefícios para o estudante é
maximizar o aprendizado com o decorrer do tempo,
além de garantir uma atenção especial ao tópico que
ele tiver com mais dúvida.

A Repetição Espaçada
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Tatiana Aires 
(Engenharia – UFPE)

Gabriella Maria 
(Arquitetura e urbanismo – ESUDA)

Ana Amélia Ferreira 
(Engenharia – UFPE)

Felipe de Araújo 
(Engenharia – UFPE)

Maria Eduarda Seabra 
(Relações Internacionais – ULisboa)

Maria Júlia Brito
(Ciências Biológicas – UPE)

Renata Karina
 (Engenharia – UFPE)

Chá da
tarde  ex-alunos

Todos esses métodos apresentados acima são
boas dicas para o vestibulando.

Agora, iremos conhecer um pouco a opinião de
uns alguns alunos concluintes do ano do
Colégio Imaculado Coração de Maria no ano de
2019, são eles:

com
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1) Qual método de estudo você utilizava
para um melhor desempenho nas
avaliações, seja prova de escola, Enem ou
SSA?

(Tatiana Aires)
 "Primeiro, eu buscava absorver toda a teoria
do assunto. Para isso, eu lia informações de
livros, fichas, anotações, ou então assistia uma
videoaula, e escrevia tudo que eu achasse
importante em um resumo. Escrever é a
melhor forma de fixar um assunto na minha
mente. Depois de dominar a teoria, eu
resolvia questões sobre o assunto para ver se
realmente entendia. Especialmente para o
Enem, eu fiz muitas questões das provas
anteriores para estudar."

(Ana Amélia Ferreira)
 "Assim que eu comecei o ensino médio soube
que teria que mudar meu jeito de estudar (já
que nunca tinha sido muito regular). Todo
início de ano a coordenação fala sobre o DOP
ou DOPF (disciplina, organização,
perseverança e fé) e sobre a importância de
organizar os horários de estudo. Confesso
que durante o primeiro ano eu não segui o
DOP e me fez muita falta! No segundo ano
decidi que teria que fazer o meu horário e
seguir o máximo que eu conseguisse e como
resultado eu fiquei entre as melhores médias
das turmas! Pode soar bastante repetitivo,
mas pra mim a organização (que antes eu não
tinha) foi a chave de tudo. Mas, sinceramente,
eu nunca tive a melhor concentração do
mundo e também não é saudável se prender
a um horário completamente rígido e sem
pausas obviamente. Então, além dos
intervalos entre os estudos, fiz questão de
incluir no meu horário o tempo de lazer e
atividade física, mantive as aulas de dança 

durante todo o ensino médio e nunca
atrapalharam meu desempenho, na verdade
sempre serviram como um equilíbrio para
mim. Acho q o meu "método" foi me
empenhar em organizar e seguir um horário
planejado, mas sem medo de flexibilizar ele
quando sentisse necessidade."

2) Como você lidou com a pressão dos
vestibulares? 

(Renata Karina) 
"O que me ajudou com isso foi saber que a
maioria dos meus amigos estavam passando
pelo mesmo que eu e que compartilhávamos
dos mesmos sentimentos, então um sempre
estava apoiando o outro. Além disso, o apoio
da família e dos professores também foi
muito importante nesse processo, porque
nos dá mais segurança e conforto nesse
momento tão cheio de expectativas, então eu
consegui enxergar tudo de uma maneira mais
leve, tentando aproveitar cada momento e
me preparando da melhor forma que eu
pude."

(Felipe Araújo)
 "Em relação a pressão dos vestibulares, os
meus pais sempre me apoiaram muito em
qualquer decisão que eu tomasse na escolha
do curso e nunca me pressionaram a ter de
passar de primeira. Isso me ajudou a ter uma
preocupação a menos a maior pressão que
sentia era a que eu mesmo me pressionava.
Vai ter dias que você não vai ser tão produtivo
nos estudos, vai errar muitas questões e isso
é muito natural. E sempre conversem com os
amigos eles também vão te mostrar o quão
capaz você é de alcançar os objetivos."
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3) Quais dicas você daria para os alunos
que estão nessa fase?

(Maria Eduarda Seabra) 
"Dicas que eu dou para esta fase é faça
terapia, converse com os seus pais quando
estiver mal, quando a tristeza vier deixa vir e
se sinta triste isso é normal, só não fica
escondendo, guardando as coisas. E também
saiba os seus limites e se você ainda não sabe
o que quer não tem problema, eu tenho
certeza de quem não sabe o que quer, já sabe
o que não quer, então vai fazendo no seu
ritmo. Também não é para ficar enrolando
nem nada, senta a bunda na cadeira e vai
estudar encontre o seu método, vá testando
os métodos diferentes e conheça seus limites,
quando você está cansado que 

Equipe: 
Beatriz Mª Bandeira Miranda
Elizabeth Muniz
Gabriel Nascimento
Julyana Botêlho
Maria Eduarda Belfort
Maria Luiza Alves

Participação: 
Penha Pessoa
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está vendo que não vai dar certo, para, assisti
um filme que vai te ajudar na redação do
Enem, por exemplo, e leia um livro que você
gosta, mas não force, senão você vai ficar mais
frustrado e isso é péssimo."

(Maria Julia Brito)
 "Se dediquem desde sempre durante o
Ensino Médio. Nunca é tarde para aprender
alguma coisa e, qualquer assunto novo
aprendido, adianta a sua vida em muito tempo
no ano seguinte. Além disso, eu diria para
vocês participarem de tudo no Ensino Médio.
Principalmente do +Cultura. Vai parecer que
não dá para conciliar estudos com esses
eventos, mas eu prometo que dá sim e essa é
a melhor parte da escola."
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Não assistir a aula na cama
Tem certeza que você vai se concentrar? Ou você
vai ser aquela pessoa que entre o fim e o
começo de uma aula, esperando o professor,
deita na cama porque "ela estava tão
convidativa" e quando acorda: "Já são DOZE
HORAS!!"

Deixar o material separado antes das
aulas
Professor(a): Vou começar a ditar.
Você: Onde é que está meu caderno?  E as
canetas?? ONDE EU DEIXEI MINHAS COISAS???!!
É bom separar para não acontecer isso. Além de
que tem vezes que o professor(a)  fala algo
importante durante a aula. Inclusive é bom para
se situar no assunto pelo livro.

Ter um copo ou garrafa com
água por perto
Lembre de se HIDRATAR! Não preciso
ficar dizendo o porquê, certo?

Faça pausas 
Ficar horas na frente de um
computador/tablet/celular pode cansar seu
corpo, sua mente e sua vista. Então durante
a aula olhe para o lado um pouco. Ouça a
aula andando ou levantado para esticar o
corpo.

Manter o celular longe
       {Nova mensagem} "É só uma mensagem, por
que não olhar?" [Passam-se 5min+5min+5min...]
É, acho que você já passou por isso e sabe no que
dá!

Não comer durante a aula
— No que você vai prestar atenção? Na comida ou na
aula?
— Sou multitarefas
— E se o(a) professor (a) fazer uma anotação?
— Bem... anoto e como ao mesmo tempo!
— Certo, certo. Cuidado para não estar anotando uma
receita ao invés da aula!
— Ei!

Não usar pijamas 
Sério mesmo?! Você vai usar um pijama? Vai
acordar já com vontade de dormir. Toma um
banho ou ao menos lava a cara e coloca OUTRA
roupa.

Dicas de
Sobrevivência

durante as aulas
online
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Me chamo Laís Bandeira e sou fera
Imaculado 2013. Sou estudante de
engenharia da computação, no Centro de
informática da UFPE, desenvolvedora e
pesquisadora no VTEX Lab e estou criando
uma startup chamada Autecla. 

Antes de tudo, vou explicar um pouco para
vocês o que é engenharia da computação,
pois muita gente confunde e acha que
somos cientista da computação. No
currículo de engenharia, não só estudamos
os assuntos de informática como também
estudamos sobre cálculo, circuitos,
eletrônica, semicondutores, entre outros.
Eu costumo dizer que somos uma mistura
de engenharia eletrônica com ciência da
computação e isso que é muito legal, pois
assim viramos inventores (ou makers,
como as pessoas estão chamando hoje em
dia). Somos nós que criamos, projetamos e
programamos as partes físicas dos
dispositivos (o hardware) como a placa de
vídeo, processador, smartphone,
smartwatch e muitas outras tecnologias.
Todavia, nada impede de nós, engenheiros,
criarmos um app, um site, um jogo, pois
temos uma boa base de informática para
isso.

Eu, como uma garotinha curiosa, que
sempre fui, a qual consertava lapiseiras e
canetas dos amigos do colégio, segui esse
caminho de inventar e inovar e também
sempre quis ser uma pessoa que ajuda
outras pessoas através de sua profissão. 

O início na UFPE foi difícil, principalmente
por não me identificar tanto com algumas
pessoas de minha turma. Eu nunca fui uma
pessoa do universo dos jogos, apesar de
querer inventar, mal usava um computador
(minha família acreditava que eu colocava
muito vírus, trauma das pessoas da minha
geração kkkk) e além disso, a turma de 50
estudantes, tinham apenas 5 garotas.
Infelizmente, essa proporção de homens e
mulheres em turma de tecnologia, existe até
hoje, mas não desanimei por isso, porque
encontrei várias outras garotas passando
pela mesma situação na internet. Com isso,
conheci Camila Achutti, quem me motivou
bastante em seu blog Mulheres na
Computação (Ei, vale muito a pena ver!)
P.S.: Conheci ela pessoalmente depois e
tenho fotos <3

No ambiente universitário, me tornei uma
pessoa inquieta e que queria sentir a
experiência de como era participar das
várias áreas da tecnologia, sendo assim, me
juntei com mais 2 amigas e participamos de
hackathons e competições de tecnologia,
numa delas criamos o Autecla, um 

Conhecendo Profissões
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a aprimorar o tratamento, dessa forma, o
Autecla se tornou o nome de nossa startup,
o brinquedo criado foi chamado de Autoy e
por fim, criamos um app que funciona
como um diário da criança autista
compartilhado com a terapeuta para ela
poder montar o plano de atividades cada
vez mais especializada no dia a dia da
criança. E com esse app, ganhamos a
Competição da Claro, chamada Campus
Mobile 2020, na categoria saúde e em breve
termos uma viagem para o Vale do Silício
0/

Muita informação? Sim?
Bem, basta entender que somos uma
equipe dedicada a melhorar a vida das
pessoas com desordem do espectro autista
usando a tecnologia.

Vê, que massa! Usar tecnologia para ajudar
pessoas, me empolga absurdamente!!
E convido a todos vocês a fazer o mesmo,
seja você de tecnologia, saúde, agricultura,
humanas e outras áreas por aí.. Use sua
profissão para o bem, para mudar a vida de
outras pessoas e, quem sabe, o mundo.

brinquedo inteligente para auxiliar na
execução de atividades do Tratamento ABA,
para crianças autistas, em casa. E foi com
essa ideia que ganhamos o prêmio de
Melhor Projeto com Equipe de Maioria
Feminina, na Competição Intel de Sistemas
Embarcados, em 2016. Continuamos no
mundo das competições, tendo novas
ideias, mas nos apaixonamos pelo o que o
Autecla poderia trazer para o tratamento do
autismo e assim, em 2018 formamos uma
parceria com a equipe de autismo da
Fundação Altino Ventura e continuamos o
desenvolvimento do Autecla. Com essa
parceria, descobrimos outros campos em
que a tecnologia poderia ajudar

Autora: Laís Bandeira
Equipe: Beatriz Mª Bandeira Miranda

Minha foto com Camila 

Turistando em SP
- Campus Mobile

Dia a dia maker

Mentoria com Ronaldo Cohin
- Campus Mobile

PÉ na Campus Mobile 2020

O trio fundador do Autecla 

Projetos pessoais
- Sempre equipada ;) -
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MAPAS MENTAIS 

Confira mapas mentais dos respectivos temas: 

Danças Folclóricas, Artículos Definidos y Indefinidos, Filosofia Helenística, 

Possessive Case e Barroco Literário.  
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Danças 
Folclóricas 

As danças folclóricas representam um conjunto de 

danças sociais peculiares de cada estado 

brasileiro, oriundas de antigos rituais mágicos e 

religiosos. 
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ARTICULOS DEFINIDOS E

INDEFINIDOS

D E F I N I D O S

E L ,  L A ,  L O S ,  L A S

E x p r e s s a  e x a t a m e n t e  d e  q u e m  s e  f a l a .  

D e v e m o s  e v i t a r  o  u s o  d o s  a r t i g o s

d e f i n i d o s  a n t e s  d e  s u b s t a n t i v o s

p r ó p r i o s .  

I N D E F I N I D O  

U N ,  U N A ,  U N O S ,  U N A S  

N ã o  d e i x a  c l a r o  d e  q u e m  s e  f a l a .  

E m p r e g a m o s  " e l "  e  " u n " n a  f r e n t e  d e

p a l a v r a s  t ô n i c a s  f e m i n u n a s  c o m e ç a d a s  p o r

" a "  e  " h a "  p a r a  e v i t a r  c h o q u e  v o c á l i c o .  

J e a n i n e  A z e v e d o  



E P I C U R IS MO  E S T O I C I S MO C I N I S M O C E T I C I S MO 

 

Tenta ensinar as pessoas 

a se libertar do medo. 

Busca a felicidade pela 

realização pessoal. 

 

A ideia é viver de 

acordo com a natureza 

e indiferença. 

Homem = felicidade 

 

Abomina os valores 

mundanos. Sem 

governo e propriedade 

privada, religião e 

casamentos. 

Legitimava as 

necessidades naturais. 

 

 

 

Sem verdade absoluta. 

Retoma o relativismo 

de Protágoras. 

Desfruta o presente 

sem pensar no futuro. 

 

 
 

Zenão de Cítio  Pirro De Élida 

 

Epicuro  de  Samos Diógenes de Sínope 
 
 

Jeanine Azevedo 

     F I L O S O F I A 

Filosofia Helenística 



Jeanine Azevedo  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 

 

O Possessive Case é utilizado para demonstrar posse, ou seja, para 

declarar que um sujeito possui algo. 

Quando houver dois 
possuidores e dois ou 

mais possuídos, usa-se 
apóstrofo + s ('s)         

para todos os possuidores 
 

Quando há dois ou mais 
possuidores de um mesmo 

objeto, acrescentar o 
apóstrofo + s (‘s)                   

no último possuidor 
 

Necessário o 

acréscimo de 

apóstrofo + s (‘s) 

ao substantivo 

 

       Declara posse 

Quando o substantivo 

termina em "s" não é 

necessário acrescentar 's, 

apenas o apóstrofo 
POSSESSIVE 

 

CASO 



 

Barroco 

Literário 

DATA 

INFLUÊNCIA 

SINÔNIMO 

GRANDES 

NOMES 
ESTILOS 

CARACTERÍSTICAS 

•XVI à XVIII 

Escola Lusitana 

Seiscentismo 

Gregório Matos 

Padre Antônio Vieira 

Gregório Matos 

Padre Antônio Vieira 

•Dualismo 

Riqueza de detalhes •Marco no Brasil é a prosopopéia  

•Marcado por figuras de linguagem 

•Cultismo 

•Conceptismo 

Jeanine Azevedo 



 

  ARTE SEQUENCIAL 
E CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE 2021 

A campanha da fraternidade surge com a premissa de plantar um sentimento de solidariedade nas 

pessoas e fazer com que todos nós possamos repensar nossas atitudes, principalmente refletir 

novas ações para termos um mundo melhor.  

Anualmente são escolhidos um tema (define nossa realidade que precisa ser reconstruída) e um 

lema (que mostra qual caminho seguir para reconstrução). A Campanha da Fraternidade 2021 tem 

como tema: “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e lema: “Cristo é a nossa paz: do 

que era dividido, fez uma unidade”, que é um trecho extraído da carta de São Paulo aos Efésios 

(2:14).  

A campanha desse ano vem reforçar o pedido para buscarmos uma união e sermos cada vez mais 

empáticos e desse pensamento o professor de Wilson Chiarelli propôs uma atividade com as 

turmas do 2º ano do ensino médio na disciplina História da Arte, retratar ações que reflitam a 

mensagem transmitida pela CF 2021 através de uma Arte Sequencial.    

 

A seguir temos algumas artes confeccionadas pelos alunos. 

 

O que é Arte Sequencial? 

De acordo com o livro Desvendando os Quadrinhos, Scott McCloud busca definir o que seria Arte Sequencial como qualquer 

demonstração de arte em forma de imagens que busque uma resposta no leitor. Sendo em geral associações de imagens 

e palavras. Uma forma de arte distinta e independente que usa de outras manifestações  artísticas dentro de si, seja da 

pintura, gravura e até mesmo fotografia e o cinema. 
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EDUARDA 
BELFORT 

BRENDA LUANA 

 GUSTAVO HERIQUE 

 MARINA VAN 
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GUILHERME EMMANUEL SILVA DE FRANÇA LIMA, MATHEUS SEBASTIÃO 

SOTERO DE ARAÚJO, LUÍS MATEUS ALMEIDA PEREIRA.  

IGOR ARAÚJO DE OLIVEIRA 
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  Hipátia de 

Alexandria 

Alexandria, Egito, 355 D.C. O império romano, que ocupava quase 5 milhões de 

quilômetros quadrados, estava em declínio. Muitos povos e crenças coexistiam nas terras do 

oriente que contribuía para um cenário bem conturbado. Nesse contexto, nascia eu, a filha de 

Teón, o grande filósofo, matemático e astrónomo. Contribui para a matemática, física, astronomia 

e filosofia. Por conta do meu conhecimento e minha sede de saber, fui julgada como bruxa. Meu 

nome é Hipátia.  

  Papai me incentivou a estudar, aprimorar meu conhecimento sobre o desconhecido. 

Por isso, fui submetida a disciplina física, tentando alcançar a perfeição do ideal helenístico. É 

como me disseram, “Mens sana in corpore sano”, que significa “mente sã em um corpo 

sadio”.  

Mais velha, cursei a faculdade de Alexandria e acabei dominando mais assuntos do que 

meu pai esperava pra mim.  

Já adulta, fui para Atenas estudar na academia Neoplatônica, mas voltei para minha terra 

natal para lesionar na academia de Alexandria, onde acabei me tornando a diretora.  

Nunca me casei, não com um homem, mas com a verdade. Sempre tentei compreender 

mais sobre filosofa, matemática, astronomia, religião e tudo mais que eu podia. Além disso, eu 

era uma ótima oradora, amava falar em público, espalhar conhecimento.  

Diante disso, produzi algumas obras sobre aritmética e álgebra; me interessei por 

mecânica e tecnologia e desenvolvi instrumentos importantíssimos, como o hidrômetro e 

astrolábio plano. 

Com meus conhecimentos, muitos governantes vinham até mim para pedir conselhos, 

mas eram tempos conturbados no império de Alexandria, uma terra habitada por muitos povos, 

principalmente os cristãos.  

 

35



 

  

No governo de Constantine, o imperador cristão de 306 a 312 D.C, a religião cristã 

ganhou mais força ainda.  

Meu pensamento livre, observação e compreensão que o universo era regido pelas leis 

da matemática, me levaram a ser taxada como pagã.  

Mesmo assim, Orestes, meu amigo e prefeito de Alexandria, me ajudou a continuar 

estudando mesmo com as ameaças que eu sofria.  

Em 395 D.C, houve a divisão oriental e ocidental em Roma. Lá em Alexandria, cada vez 

mais conflitos religiosos se espalhavam.  

  Até que, em 412 D.C, o bispo cristão Cirilo se tornou patriarca. Ele era fanático e deixava 

claro que não gostava dos meus ideais e me considerava uma herege. Coincidência ou não, 

começaram a surgir boatos na cidade de que eu era bruxa, praticante de magia negra e que eu 

enfeitiçava os políticos. Mas foi em 415 D.C, terceiro ano do governo de Cirilo, mais precisamente 

em março, eu estava andando em uma carruagem a caminho de casa, quando fui parada por um 

grupo de cristões enfurecidos (apoiadores do patriarca). Fui brutamente arrancada da carruagem 

e arrastada até a igreja de Cesário. Fui amarrada, rasgaram minhas roupas, fui espancada. Usaram 

cascas de ostras para arrancar minha pele e minha carne. Me esquartejaram e meus pedaços 

foram espalhados pela cidade para que a minha “indecência” não fosse esquecida e para que 

jamais fosse esquecida.  

Ao invés de ganhar pérolas pelos meus feitos, deram-me as cascas e a dor.  

Depois disso, foi proibida qualquer tipo de manifestação religiosa dentro da cidade. A 

grande biblioteca, em que havia tesouros da humanidade, descobertas inéditas e necessárias, 

foram queimadas. Minhas obras mais valiosas, as que eu dediquei minha vida, estavam lá.  

A ignorância, registrada no tempo e na história, não haverá de ser esquecida. 

 

Disponível: http://mulheresnaciencia.com.br/mulheres-em-todas-as-cores-hipatia-de-alexandria/ 

Escrito por: Jeanine Lara Azevedo Souza 
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A prosopopeia ou personificação é uma figura de linguagem que consiste em atribuir características 

humanas a seres inanimados ou irracionais.Como um grande exemplo, iremos falar sobre GoingMerry, um 

importante personagem dos animes. Para entendermos sua personificação, é necessário dividir em duas 

formas: uma como personagem e outra como objeto.  

GoingMerry foi o primeiro navio dos “Piratas do Chapéu de Palha”, sua função como objeto era levá-los a 

cada costa e aos eventosem continuidade. Esses eram os espaços de socializações entre os “Chapéu de 

Palha”, sendo elas otimistas ou negativas. A sua personificação mostra uma personalidade infantil com o 

objetivo de uma determinação, que é levar os companheiros até o fim e se fortalecendo, tornando isso 

interessante, e fazendo com que a personificação não esteja distante do seu objetivo como objeto.  

GoingMerry é o estopim de um dos maiores conflitos entre os “Chapéu de Palha” e é também aquele que 

o concretiza o fim de conflito com sua queda. A prosopopeia que podemos observar, tem poder de 

transformar uma simples troca de navio em um funeral emocionante. 

Outro personagem que podemos observar é Oden, que tem o nome de um prato típico japonês e é um 

dos personagens mais importantes no arco de um Wano, que teve um exemplo grandioso de comparação 

na sua morte. Em que, após ser preso, ele foi condenado a morrer sendo jogado em óleo fervente. Oden 

fez um trato com Kaido que se ele suportasse uma hora com seus companheiros, eles estariam livres. 
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Quando foi colocado no caldeirão com óleo fervente com os seus companheiros, Oden pega uma tábua e 

segura eles em cima dessa tábua ordenando que eles fiquem lá. Com isso, ele conseguiu suportar uma hora 

no óleo fervente. Porém, Orochi não respeitou o acordo e decidiu executá-lo. Sendo que, em seguida, Oden 

joga os seus companheiros para longe e fica sozinho na panela de óleo fervente, gritando e provocando 

da seguinte forma: "Oden, quanto mais quente, melhor fica". O povo, vendo e ouvindo as suas provocações, 

terminava como um coro o restante da sua frase.  

A analogia feita através de Oden é o de comparação com seu nome a um prato típico japonês, chamado 

oden. 

Onomatopéia ou mimologia é uma figura de linguagem em que se reproduz um som por meio de fonemas. 

Podem-se encontrar exemplos disso em diversos Mangás, como One Piece, que é representado em diversos 

efeitos sonoros, como um terremoto ou até raio de luz. Tendo em vista o que foi falando nessa obra 

encontraremos um tal de Frutas do Diabo | Akuma no mi 【悪魔のみ.  

Os nomes dessas frutas normalmente são palavras de duas sílabas repetidas e a maioria são onomatopeias, 

como: Mera-mera no mi (Mera-mera é uma “palavra mimética” de algo queimando) formando “○○ no mi”. 

Outros exemplos interessantes: 

ぴかぴか (Pika-Pika): Algo brilhoso (fruta do diabo do Borsalino “Kizaru” com poder de virar luz.) 

グラグラ（Gura-gura: Algo que balança (fruta do diabo do Barba-branca com poder de gerar terremotos) 

スパッ (Supah): É o som de fatiar algo (fruta do diabo do Mr. 1 com poder de tornar o corpo algo cortante). 

ゴロゴロ (Goro-goro): É o som que representa trovoada (fruta do diabo do God Enel com poder de virar 

trovão) etc. 

Hipérbole é a figura de linguagem que indica o exagero. Pensando nisso, em One Piece encontramos o 

exemplo do juramento do personagem Roronoa Zoro, que foi derrotado pelo espadachim Dracule Mihawk. 

A narração dessa cena é feita através de um momento em que Roronoa levou um corte quase fatal no meio 

do peito e com isso perdeu duas das suas três espadas. Em seguida, ainda no chão, ele ergue a sua única 

espada e diz: “Luffy, consegues me ouvir? Desculpa por te preocupar. Se eu não me tornar no melhor 

espadachim do mundo, estaria em um dilema agora, certo? Eu nunca perderei de novo.“ Isso mostra sua 

determinação atrás do seu sonho e o comprometimento de sua promessa. 

 

Escrito por: Lucas Yan de Sena Guedes Garrido Silva 
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     “Anne with an E” é uma série baseada na 

coleção de livros de "Anne de Green Gables" da 

autora Lucy Maud Montgomery. A série tem 3 

temporadas, sendo sua primeira estreada em 

2017, e última em 2020, quando a história se 

passa em Avonlea, 1890.  A série conta a história 

dos irmãos Cuthbert, Marilla e Matthew, dois 

fazendeiros que planejam adotar um menino 

para ajudá-los nas tarefas do campo, porém, 

por acaso do destino e um mal entendido, eles 

acabam adotando Anne Shirley, uma menina 

extremamente curiosa e inteligente, que vira a 

vida dos moradores de Avonlea de ponta-

cabeça. 

Entre os assuntos discutidos podemos 

dizer que a série aborda machismo, racismo, 

homofobia e outros temas, de uma maneira 

leve, ao mesmo tempo dura e dolorosa, os 

preconceitos presentes na sociedade em 

meados do século XIX. Entre os pontos positivos 

da série, podemos citar: a construção dos 

personagens, 

 

muito bem desenvolvidos durante a história, e 

que não são perfeitos. Todos cometem erros e 

aprendem com eles durante a série; além do 

carisma dos personagens, que cativam o 

público com facilidade (talvez por serem 

personagens bastante reais, e possibilitam uma 

conexão de identificação com a audiência); a 

série também possui uma fotografia e estética 

belíssima, e uma paleta de cores agradável aos 

olhos de quem assiste. Também podemos citar 

a maneira que a série aborda aos temas, 

buscando chamar a atenção do público ao 

tema apresentado de maneira leve e que os 

façam refletir. Por fim, a série não esconde os 

problemas presentes em Avonlea, mostrando a 

realidade de maneira dura, permitindo que 

haja uma reflexão sobre os temas abordados, 

sendo menos cansativa e agonizante para 

quem assiste. É uma série necessária, muito 

cativante e gostosa de assistir, tem como 

...público-alvo: de adolescentes até pessoas de 

idade. Com certeza, eu recomendo. 

 
Escrito por: Brenda Luana Correia Bezerra 

 

41



 

  

C L O U D S  
 

Clouds é um filme de drama dirigido por Justin Baldoni e baseado na história de Zach Sobiech, um 

jovem que aos 17 anos, recebeu a notícia de que seu câncer era terminal e havia se espalhado 

pelos pulmões. Os médicos deram-lhe apenas alguns meses de vida. Então, ele decide priorizar os 

seus sonhos e gravar um álbum musical juntamente com sua melhor amiga Sammy. O que ele não 

imaginava era que seu single "Clouds" iria viralizar por todo o mundo. O roteiro do filme possui 

um ritmo incrível, trazendo em várias de suas cenas mensagens e reflexões através dos diálogos 

entre os personagens. A situação triste e delicada da história contrasta com a personalidade alegre 

e encantadora do protagonista, fazendo com que o público se identifique facilmente. Ademais, a 

fotografia, atuação e trilha sonora possuem uma perfeita harmonia com as cenas, tornando-as 

dinâmicas e emocionantes. Tendo em vista os pontos apresentados, este é um ótimo filme que 

nos leva a refletir sobre a importância de valorizar tudo em nossas vidas e ter força de vontade 

para seguir todos os nossos sonhos, assim como Zach teve até seu último dia de vida. 

Escrito por: Gustavo Henrique de Freitas Fernandes 
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Harry Potter foi lançado em 1997, pela J.K Rowling, contemplando uma saga de sete livros, que, mais 

tarde resultariam em oito filmes. Publicado primeiramente pela editora Bloomsbury Publishing 

(britânica), sendo depois adaptado para várias editoras, como a Rocco, por exemplo. O primeiro filme 

foi lançado pela Warner Bros em 2001, Harry Potter e a Pedra Filosofal, contando com os personagens 

principais: Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermione Granger (Emma Watson) e Rony Weasley (Rupert 

Grint). Todos eles com apenas 11 anos.   

O mundo mágico de Harry Potter, se passa na Inglaterra nos anos de 1991 e 1998, (voltando para o 

passado para contar história de alguns personagens), e principalmente em Hogwarts, Escola de magia 

e bruxaria, para as pessoas que despertam o seu bruxo nelas. Os bruxos, podem ser de sangue ruim 

(termo abominado pelas leis do ministério da magia após queda de Voldemort) que é uma pessoa cuja 

família não tem sangue de bruxo, mesmo assim nasceu bruxa, e um exemplo disso é a Hermione. O 

bruxo também pode ser mestiço (família de algum dos pais que não é nascida bruxa), e o exemplo é o 

Harry, e por último sangue puro, bruxos de família bruxa, que é o caso do Rony e seus 6 irmãos. Ah, e 

os nascidos não-bruxos são denominados trouxas. 

Além disso, o mundo bruxo é divido por casas, Grifinória (Griffyndor), Sonserina (Slytherin), Lufa-Lufa 

(Hufflepuff) e Corvinal (Ravenclaw). A Grifinória é conhecida como: bravos, cavalheiros e determinados; 

os da Sonserina são: ambiciosos, astuciosos e líderes; os da Lufa-Lufa são: leais, pacientes e dedicados; 

e os da Corvinal são: independentes, sábios e criativos. Há também, outras escolas de magia pelo 

mundo, como Beauxbatons (França), Durmstrang (Rússia) e Castelo Bruxo (Brasil).  
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Harry (nascido em 1980), como havia sido citado acima, é de família mestiça, formada por Lilian 

Evans e James (Thiago) Potter. A família de sua mãe, Lilian, é mestiça, sendo só ela nascida bruxa. 

Em outubro 1981, Voldemort, o vilão da saga, emerge pelo lado das trevas, determinado a matar 

Harry e sua família. Porém, Harry apenas sobreviveu pelo amor de sua mãe, pela força de vontade 

dela de protegê-lo. Com isso, Harry conseguiu a lendária cicatriz de raio e o apelido “o menino 

que sobreviveu”. Já em Hogwarts, Harry conhece seus melhores amigos para o resto da vida, 

Hermione Granger e Rony Weasley, vivendo várias aventuras com eles, e com o resto de 

Hogwarts. Além de problemas na escola, Harry tem que arcar com a fama de ser conhecido como 

o menino que sobreviveu ao ataque de Voldemort e perdeu seus pais. 

Além do enredo de Harry Potter é um livro cativante e explora um mundo mágico encantador, 

traz pontos importantes sobre a sociedade em si, por exemplo, o preconceito com pessoas de 

“sangue ruim”, por não ser totalmente puro; relação de família tóxica, como os tios foram com 

ele durante 16 anos; relação de amizade, e que você pode contar com seu amigo de verdade em 

qualquer momento. E isso, só torna a saga melhor ainda, quanto mais você lê, e acompanha os 

atores e o universo, tudo fica melhor e você se apega cada vez mais. 

 

Escrito por: Marina Van Rooijen Oliveira 
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As mudanças digitais que ocorreram ao longo do 

tempo através dos dispositivos móveis 

possibilitou o aumento da quantidade de animes 

e mangás na web. 

Um dos exemplos é o manga sul-coreano Solo 

Leveling, publicado online e na forma impressa 

pela editora Newpop. Esse mangá é considerado 

atualmente um dos mais populares no site 

MangaYabu. 

Solo Leveling conta a história de Sung Jim-Woo 

que tem o título de caçador mais fraco do 

mundo, em um universo onde a realidade fora 

alterada pelo aparecimento de portais 

conectados a uma realidade de diferentes 

criaturas. 

Algumas pessoas começaram a despertar 

poderes que os permitiram lutar contra os 

monstros de dentro dos portais, que se não 

forem derrotados dentre um limite de tempo, 

saem dos portais para atacar a população. 

 

Cada caçador é ranqueado por suas habilidades 

e as missões são dadas a partir dessa 

classificação. Sung Jim-Woo é um caçador 

classificado no rank mais baixo. Em um dia, 

depois de uma simples missão, seu grupo 

encontrou uma dungeon (são do reino das 

Bestas Mágicas e são conectadas à Terra por 

meio de Portões) escondida e resolve enfrentá-

la. Como ela estava num nível muito elevado, 

ocorre um massacre, tendo como únicos 

sobreviventes Sung Jim-Woo e mais cinco 

pessoas. Após isso, Sung Jim-Woo ganha a 

habilidade de ser um jogador, que lhe permite 

aumentar suas habilidades e subir de nível, o 

possibilitando crescer de uma forma ilimitável. 

Não é a primeira narrativa que usa o RPG como 

base. Com uma narrativa simples, nada 

revolucionária, a proposta de Solo Leveling é 

executada de forma interessante. Uma jornada 

em que o protagonista evolui com as batalhas 

vencidas, com diálogos e missões construídas 

pelo dinamismo e tensões que nos prendem. 

Escrito por : João Vitor Novaes Lima Souza 
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O Nerdcast é um dos pioneiros de podcast no Brasil. Criado em 2006 pela dupla Alexandre Ottoni 

(Jovem Nerd) e Deive Pazos (Azaghal), abordam assuntos como: cultura pop, história, ciência, 

RPG, economia, empreendedorismo e vários outros assuntos sempre com convidados variados e 

com algo a acrescentar a conversa. 

Com certeza, seus podcasts possuem algumas das melhores produções do gênero, sempre bem 

editado e bem colocado, apesar de às vezes decepcionar pela quantidade de episódios 

"comprados", mesmo assim não deixa de ter uma qualidade excepcional. Seus nerdcast de RPG 

são os mais vistos do grupo, que recentemente atingiu 1 milhão de plays em menos de 1 dia na 

sua campanha da catarse para o último episódio do "NerdCast RPG Call of Cthulhu". 

Seus episódios bem pautados e escritos, sua qualidade de áudio e edição, apresentadores 

carismáticos, convidados interessantes e a fábrica de conteúdo o torna com certeza, um dos 

maiores e melhores podcasts do Brasil, mesmo com uma problemática de ser um programa 

extremamente capitalizado e perdendo às vezes sua personalidade e espontaneidade acaba 

ferrando alguns programas, mas não deixa de ter sua qualidade e uma boa dose de diversão e 

entretenimento. 

Escrito por : Guilherme Emmanuel Silva de França Lima 
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