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NA SALA DE AULA

Alunos criam primeiro jornal 
impresso do Instituto Ponte

Alunos da 
ONG Instituto 
Ponte criam, no 
laboratório de 
informática da 
instituição, primeiro 
jornal impresso a 
fim de democratizar 
a informação sobre 
os sonhos dos 
alunos. > 3

TURMA JOSÉ ANTÔNIO PIGNATON e o professor Kaique Bragança.
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Projeto “A Tribuna Na Sala De Aula” 
com a turma José Antônio Pignaton

O estudo do gênero jornalístico colocou 
os alunos em contato com a diversi-

dade de assuntos que um jornal traz. Ter 
a possibilidade de conhecer cada caderno, 
imaginar seu leitor potencial, a intenção da 
matéria, a função social do jornal, todas fo-
ram questões debatidas e vivenciadas pe-
los alunos do Instituto Ponte.

Léia Braga
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O mediador do trabalho, professor Kai-
que Bragança, propôs momentos em gru-
po e individuais, de forma a convocar cada 
aluno para além da leitura, para também 
escrever, projetar-se nesse universo como 
cidadão que não só produz história, mas 
também interage com ela, tornando-se ora 
leitor, ora repórter, protagonista e interlocu-
tor. Experimentar diversos papéis e exercer 
sua cidadania por meio de sua opinião, seu 
contraponto, sua crença de mundo, sua re-
alidade pessoal.

Apresentar parte do conhecimento ad-
quirido é motivo de alegria para todos. Co-
nhecer na prática como é a redação de um 
jornal, a logística de produção impressa e 
a responsabilidade de ser o portador das 
notícias que movem o mundo são questões 
desafiadoras e de grande riqueza para nós.

O trabalho foi realizado com envolvimen-
to de todos: alunos, professores, equipe pe-
dagógica e equipe de comunicação. Cada 
um trazendo sua contribuição e seu olhar, 
buscando despertar nos alunos o desejo 
pela leitura e pela escrita, como condição 
de cidadania.

Apreciem os textos 
produzidos!

 

Ampliar o conhecimento de mundo 
nos alunos faz parte do propósi-
to e das ações diárias do Instituto   
Ponte

LÉIA BRAGA
Coordenadora Pedagógica do Instituto Ponte

REPORTAGEM
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nados pela profissão, alunos dando o seu 
melhor para entregar os trabalhos no prazo, 
sempre mergulhados em pesquisas sobre os 
assuntos tratados, mostrando criatividade e 
talento aplicados ao jornalismo, retratando 
nos textos os maiores sonhos da turma, 
adquirindo conhecimento e experiência. Vale 
lembrar que vários alunos, os quais não tinham 
muito contato com a tecnologia, aprenderam 
a lidar com computadores, editar textos e 
mandar e-mails, habilidades importantes que 
adquiriram no decorrer do projeto.

Durante o processo de produção, criaram 
memórias que levarão para toda a vida. 
Risadas com os amigos, os sorrisos vitoriosos 
ao entregar os textos, e até mesmo as horas 
de frustração quando achavam que não 
dariam conta. Todos esses momentos, com 
certeza, foram marcantes na vida desses 
alunos de 12 a 14 anos que produziram um 
jornal com a sua turma.

Alunos criam 
primeiro jornal 

impresso do 
Instituto Ponte

Alunos da ONG Instituto Ponte 
criam, no laboratório de infor-
mática da instituição, primeiro 
jornal impresso a fim de demo-
cratizar a informação sobre os 
sonhos dos alunos

Melissa Marchesi

Textos, leituras, pesquisas, criativi-
dade, tecnologia, informática, jorna-

lismo, sonhos, talentos, conhecimento, 
esforço e dedicação, essas palavras de-
finem os últimos meses das vidas dos 
alunos da Turma PIG do Instituto Ponte, 
pois foi lançado, no dia 04/11/2019, o pri-
meiro Jornal do Instituto Ponte, produzi-
do pelos sonhadores e brilhantes alunos 
da mais nova turma do programa “Bom 
Aluno.” O Projeto “Tribuna na sala de 
aula” foi desenvolvido com o professor 
de Português Kaique Bragança no labo-
ratório de informática da instituição.

Baseados no jornal A Tribuna, foram 
escolhidos e produzidos pelos alunos 
cadernos como: classificados, esportes, 
entretenimento e notícia, tudo com mui-
ta dedicação por parte dos estudantes. 
Houve a produção de textos em grupos 
e também individuais, em que alunos po-
diam escrever notícias que gostariam de 
ler sobre eles daqui a alguns anos. Ago-
ra, imagine a emoção desses alunos ao 
ler essas matérias no futuro, lembrando 
de um projeto que fizeram quando crian-
ças.

Neste momento, os olhos de quem 
sonha com jornalismo brilham apaixo-
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MELISSA MARCHESI
Aluna do Instituto Ponte

REPORTAGEM



  4

A importância do jornal impresso

Luana Curbani, Rhuan Santos, Sara 
Oliveira, Melissa Marchesi

Todos os dias precisamos nos informar 
sobre o que acontece fora da nossa ro-

tina e, nos momentos livres, entretemo-nos 
com passatempos. O jornal, seja digital ou 
impresso, apresenta elementos que suprem 
essas necessidade.

Celular, televisão, computador, tablet, por 
meio de qualquer um desses aparelhos é 
possível ter acesso a notícias. Atualmente, 
com toda essa tecnologia, é de se admirar 
que ainda exista o jornal impresso, aquele 
vendido nas bancas. Sendo assim, por que 
ele ainda existe?

A maioria das pessoas tem acesso à inter- 

FOTO: KAÍQUE BRAGANÇA

net, a notícia alcançada por meio dela, 
mas é preciso pensar naquela minoria, 
aquela que ainda necessita do clássico 
meio de acessar a informação: o jornal 
impresso. Há também pessoas que vivem 
disso: donos de bancas, vendedores de 
padarias, supermercados e os vários tra-
balhadores que estão envolvidos na pro-
dução do nosso tradicional informante.

Analisando o processo de produção, sua 
finalidade e acessibilidade, a impressão 
do jornal é bastante necessária. Conclui-
se, portanto, que, por mais que existam 
várias formas de acessar notícias além 
do jornal impresso, ele ainda carrega uma 
importante função social e econômica.

O Jornal
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O jornal

Crystian Ferreira, Rhuan Santos, 
Ricardo Costa, Evilyn Araujo, João 
Pedro Carbone, Isabella Brites, 
Tainá Barreto

O Brasil teve seu primeiro jornal em 1808, 
mesmo que na época houvesse censu-

ra, tinha o intuito de informar a população so-
bre todo e qualquer tipo de acontecimento. 
Não é diferente nos dias atuais, porém, com 
o passar dos anos, a tecnologia vem imple-
mentando novos meios de acessá-lo.

Mesmo com o grande reconhecimento 
do jornal digital, o jornal impresso não per-
de sua importância, pois nem todos pos-
suem acesso à internet, optando então, pelo 
“clássico” jornal. Além disso, o jornal im-
presso nos permite transmitir informações 
para gerações futuras e acessar também

conteúdos passados, por um maior 
espaço de tempo.

Com os avanços tecnológicos 
recorrentes, pessoas com uma idade 
mais avançada podem ter dificuldade 
para acessar, entender ou até mesmo 
pesquisar informações utilizando o novo 
modelo de jornal, entretanto, o modelo 
digital tem uma maior facilidade de 
globalizar as notícias.

Outra vantagem do clássico é que com 
ele não tem apenas a função de trazer-
nos informações, mas também de ajudar 
em atividades cotidianas ou na economia 
de famílias carentes, como por exemplo: 
embalar objetos e fazer artesanatos a 
fim de vender e ajudar a complementar 
rendas. 

O Jornal
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Por que o jornal impresso existe?

Gabriel Medeiros, Bernardo 
Cândido, Luisa Moraes, Jhonatan 
Penha, Cleo Lima, Lara Vitória Silva, 
Amanda Amorim, Luiza Bellotti, 
Andreas Neto, Lonardo Vilbert

Sabemos que, atualmente, o jornal está 
em todas as mídias, sejam elas digitais 

(smartphones, tablets, computadores), tele-
visão ou rádio. Então, por que ainda existem 
os jornais impressos?

Além de ser parte da história, o jornal 
impresso também é importante para le-
var informações às famílias que não têm 
acesso a outros meios de comunicação 
ou então que não estão digitalmente pre-
paradas para acessá-lo em aplicativos ou 
ferramentas de pesquisa, como o Google.

FOTO: KAÍQUE BRAGANÇA

informado, lê os cadernos de esporte, 
economia, política, turismo e lazer. 
O jornal impresso pode ser também 
utilizado em instituições de ensino como 
forma de registro histórico e incentivo à 
leitura.

O jornal, de forma geral, tem 
várias utilidades para a população 
como: informar a previsão do tempo, 
acontecimentos do dia a dia, interdições 
nas vias públicas, anúncios de imóveis, 
lojas e restaurantes, além de possíveis 
perigos. Por isso, somos muito gratos 
pelos profissionais que se dedicam a 
esse meio, levando todos os dias novas 
informações e notícias para todos nós.

Por ser um método, de certa forma, 
antigo de comunicação, a população 
nascida entre os anos 50 e 70, em 
média, pode não se acostumar com as 
mudanças tecnológicas, por isso recorre 
ao meio com o qual já está acostumada, 
o jornal impresso. 

Além disso, por não saber utilizar 
corretamente os aparelhos digitais, 
procura o jornal como meio de 
entretenimento, como charges, tirinhas, 
cruzadinhas, caça-palavras, sudoku, 
entre outros; e para ficar sempre 

O Jornal
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NOTÍCIA

Andreas Neto comprova teoria de Stephen 
Hawking e torna-se o físico mais importante 
da atualidade
Depois de dez anos de estudos, 
Andreas Neto é aclamado pela 
bancada de Cambridge, após 
provar sua teoria sobre buracos 
negros e torna-se o mais 
importante físico do século XXI

Andreas Neto

O astrofísico Andreas Neto,  de 23 
anos, conseguiu provar, depois de 

dez anos de estudos, sua teoria sobre 
buracos negros. Na noite da cerimônia 
de apresentação na faculdade de 
Cambridge, Inglaterra, estavam 
presentes os presidentes dos EUA, da 
China,  da França e do Brasil, além dos 
seus colegas de trabalho DE GRASSE, 
Erick Von Deniken e Carla Poul, o mais 
importante físico do século XXI.

Na noite de gala, foi organizada 
uma festa solene para a entrada do 
astro. No evento, o astrofísico explicou 
sua teoria e comprovou que Hawking 
estava certo. Segundo Andreas, os 
buracos negros possuem quasares, 
que são os  objetos mais brilhantes 
do universo e possivelmente os mais 
distantes detectados até hoje. O

nome significa "fonte de rádio quase estelar” e 
acredita-se que sejam discos de matéria girando 
em torno dos buracos negros. 
Depois do discurso, Dr. Andreas Neto recebeu 
das mãos de DE GRASSE o prêmio de Honra 
ao mérito nacional e uma cadeira no Centro 
Físico de Cambridge, tornando-o o físico mais 
renomado da atualidade. O premiado recebeu  
47 milhões de dólares do governo americano 
para pesquisas. Andreas já tem palestras 
marcadas em Harvard e em Oxford. Para ele, a 
física é sua vida e sua vida é a física.

FOTO: AUGUSTO ELLES
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Capixabas descobrem a cura para o 
Alzheimer e tornam-se as brasileiras 
mais jovens a conquistar um Prêmio 
Nobel
Amanda Silva, Lara Vitória Silva 
& Luisa Moraes

Em 2035, as capixabas Amanda Silva, 
Lara Vitória Silva e Luisa Moraes, na 

época estudantes de Ciências Biológicas, 
descobriram, por meio de pesquisas 
e experimentos, financiados pelas 
universidades em que estudavam, três 
métodos para curar o Alzheimer. Com 
esse feito, no ano de 2056, tornaram-se 
as brasileiras mais jovens a conquistar o 
prêmio Nobel da Medicina.

As pesquisas foram iniciadas em 2028 
e, após sete anos de muito estudo, as 
jovens desenvolveram três métodos 
que, combinados, possibilitam a cura do 
o Alzheimer. Com o estudo, descobriram 
substancias capazes de reverter o 
comportamento de alguns neurônios, 
chips para serem implantados no cérebro 
e neurônios sintéticos para substituir os 
neurônios mortos, os quais causam a 
doença.

A ideia inicial veio de Lara Vitória, 
quando tinha apenas 22 anos de idade 
e estava cursando Química. Ela realizou 
diversas pesquisas e desenvolveu 
substancias para reverter emaranhados 
neurofibrilares e desfazer placas senis 
do cérebro. Luisa, na época com 23 
anos e estudante da USP, apoiou a 
ideia de Lara, passando a se dedicar 
ao desenvolvimento de uma espécie 
de neurônio sintético com a função de 
substituir os neurônios mortos, que 
causam o Alzheimer, além do chip para 
mapear o cérebro e ativar os neurônios

sintéticos.
Amanda, na época estudando medicina na 

UFMG com apenas 24 anos, juntou-se à dupla 
e foi, depois de formada, a responsável pelas 
primeiras operações, implantando os chips e os 
neurônios sintéticos em pacientes selecionados 
de acordo com a prevalência de demência.

Somente agora, em 2056, a pesquisa foi 
reconhecida e ganhou o Prêmio Nobel, que é 
considerado como o mais prestigiado prêmio 
disponível nas áreas da literatura, medicina, 
física, química, economia e ativismo pela paz. 
As cientistas receberam o prêmio referente a 
feitos na área da medicina. O Prêmio Nobel da 
Medicina é concedido pela Assembleia do Nobel 
do Instituto Karolinska, no valor de 9 milhões 
de coroas suecas, equivalente a 3,72 milhões 
de Reais, dos quais, as cientistas doaram 25% 
para a ONG Instituto Ponte, como uma forma 
de agradecimento e retorno pelas diversas 
oportunidades proporcionadas à Amanda, Lara 
Vitória e Luisa.

FOTO: AUGUSTO ELLES

NOTÍCIA
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Policial federal capixaba “salva o 
mundo”
O ex-militar e atual comandante 
da CBT, sigla em inglês para 
Battle Against Terrorism, 
Jhonatan Ramos, de 37 anos 
de idade, descobre tentativa 
de ataque terrorista em vários 
lugares do mundo, por isso 
ganha reconhecimento mundial

Jonathan Ramos

Jhonatan nasceu em Vila Velha no 
ano de 2006, aos 15 anos foi para 

os Estados Unidos estudar engenharia, 
mas acabou se apaixonando pela área 
militar. Aos 18 anos, alista-se no exército 
americano, quando completa 20 anos, 
os seus superiores transferem-no para 
agente de campo do FBI.

Dez anos mais tarde, ele volta para 
sua terra natal para trabalhar na Polícia 
Federal brasileira. Com 5 anos de 
investigação, devido a uma denúncia 
anônima, Jhonatan descobre um plano 
de atentado terrorista para atingir seis 
potências mundiais: EUA, Rússia, 
Arábia Saudita, Brasil, Coréia do Sul e 
China. 

Ele contou com a ajuda da juíza 
canadense, Gislaine Wilbert, e do 
presidente da ONU que concederam o 
mandato de prisão para todos os líderes 
terroristas de cada país envolvido.

No dia 11 de setembro de 2046, a operação 
é realizada e bem-sucedida, prendendo os 
envolvidos. Foi uma ação em conjunto com 
todos os países envolvidos, algo inédito.

Com  isso, Jhonatan consegue ser  
reconhecido mundialmente, e ganha o cargo 
de comandante da CBT. Ele doou um valor de 
R$ 1,000,000,000 para o Instituto Ponte que o 
instruiu e ajudou na sua carreira escolar.

FOTO: AUGUSTO ELLES

NOTÍCIA



  10

NOTÍCIA

Aluna do Instituto Ponte consegue vaga de 
medicina na UFES com a melhor nota do 
ENEM
A aluna do Instituto Ponte, Cléo 
de Oliveira Lima, de apenas 18 
anos, conseguiu uma vaga no 
curso de medicina da UFES com 
a melhor nota do ENEM.

Cléo Lima

Só na redação, a estudante conseguiu 
atingir 980 pontos, que teve como 

tema “A depressão e seus impactos na 
sociedade brasileira”.

Na entrevista que tivemos com a 
jovem, ela nos disse, muito emocionada, 
que mesmo fazendo o pré vestibular, 
não teria conseguido sem a ajuda do 
Instituto Ponte e o apoio de sua família, 
que foram fundamentais.

Ela conta também que não vê a hora 
de começar a estudar na universidade. 
Disse que sente que todo o seu esforço 
valeu muito a pena.

Eis o depoimento de agradecimento 
da menina:

> Muito obrigada ao Instituto Ponte, 
que foi o lugar onde abriram muitas 
portas de oportunidades para mim e 
foi lá que me ensinaram a enxergar o 
mundo de outro modo. Quero agradecer 
também a minha escola de origem, 

Joffre Fraga, onde eu tive uma base 
para estar aonde cheguei hoje. E por 
fim, quero agradecer a minha família,
que sempre esteve ao meu lado, me apoiando 
e me dando forças para crescer.

"Muito obrigada ao
Instituto Ponte!"

 - agradece a aluna Cléo

FOTO: AUGUSTO ELLES
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ESPORTE

Brasileira ganha ouro na Olimpíada Mundial 
de Karatê
Aos 21 anos, a capixaba Tainá 
Nascimento  ganha sua 2° me-
dalha de ouro

Tainá Nascimento

Representando a ONG Instituto 
Ponte, a capixaba Tainá Nascimento 

Barreto, de 21 anos, ganhou, na 
Olimpíada Mundial de Karatê, sua 2° 
medalha de ouro.

A edição do Campeonato Mundial 
de Karatê deste ano aconteceu em 
Fortaleza no Ginásio Paulo Sarasate. 
Sob a organização da Federação 
Cearense de Karatê Esportivo (FCKE), 
o torneio contou com a participação de 
1.850 atletas, de 32 países. Com um 
total de 200 medalhas (39 de ouro, 56 
de prata e 105 de bronze), a delegação 
brasileira encerrou a competição no 
topo, seguida da Itália (83 medalhas). 
Os dois países vencedores tinham os 
maiores números de competidores e 
confirmaram o favoritismo, dominando 
o quadro de medalhas nas 7 categorias.

Dentre as modalidades, o Brasil foi 
destaque tanto no kata, apresentação 
de técnicas de ataque e de defesa, 
quanto no kumite, modalidade de luta 
no estilo shotokan do karatê.

A final foi disputada entre duas campeãs 
mundiais da modalidade, Tainá Nascimento e 
a russa Rayssa Sokolov. "Foi uma luta difícil, 
admito que fiquei com um frio na barriga antes 
de começar, mas confiei nos meus treinos e, 
principalmente, em Deus. No final tudo deu 
certo.", disse a lutadora Tainá.

Finalizando com um ippon a exatos 1:42, a 
capixaba mostrou grande técnica e habilidade. 
A próxima edição do Mundial será realizada na 
Itália.

FOTO: AUGUSTO ELLES
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Esporte em processo de oficialização
Uma simples brincadeira de 
criança está impactando o mun-
do

Brincadeira denominada “três cor-
tes”, muito comum entre crianças 

e adolescentes,  reaparece com gran-
de força, gera repercussão e chama a 
atenção de atletas de todo o mundo. 
Isso graças a um grupo de alunos bra-
sileiros de uma ONG chamada Instituto 
Ponte, localizada em Vitória, Espírito 
Santo, que, há um ano, criou regras, 
modalidades e campeonatos para o es-
porte. 

Tudo começou como uma simples 
brincadeira, mas hoje é coisa séria, va-
lendo inclusive premiações e coloca-
ções. Alguns atletas, nacionais e inter-
nacionais, já reconhecem a brincadeira, 
antes considerada infantil, como um es-
porte e dizem que ela tem um grande 
potencial para ser uma das modalida-
des olímpicas.  

FOTO: AUGUSTO ELLES

Os organizadores da próxima Olimpíada que 
ocorrerá no Brasil decidiram qualificar a brinca-
deira ”três cortes” como um dos esportes dispu-
tados na olimpíada. Contudo ainda haverá uma 
assembleia internacional com todos os países 
participantes da Olimpíada para definir os deta-
lhes da regra do esporte.

ESPORTE

Rhuan Oliveira, Tainá Barreto, 
Ricardo Costa, João Pedro 
Carbone, Crystian Ferreira
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Ponte FC vence mais uma
Após uma acirrada partida, o 
time de alunos do Instituto Pon-
te vence do Grêmio de 2 a 1

Rhuan Oliveira, Tainá Barreto, 
Ricardo Costa, João Pedro 
Carbone, Crystian Ferreira

Insatisfeito por ter chegado no terceiro 
lugar da série A em tão pouco tempo, 

o time Ponte FC ganhou, no jogo de on-
tem, do Grêmio, que até então estava 
na posição de segundo lugar. 

O placar do jogo ficou de 2 a 1 em 
uma partida acirrada e bem disputada 
pelas duas equipes. "Confesso que foi 
uma partida acirrada, mas eles não es-
tavam totalmente preparados, por isso 
levamos a melhor", disse o artilheiro do 
time, Ricardo.

Aos 40 minutos do segundo tempo, 
o placar ainda era de 1 a 1, mas para 
a felicidade do time, aos 43 minutos,

FOTO: AUGUSTO ELLES

Ricardo marcou o gol que levou o time ao 
primeiro lugar da série A.

Foi uma partida disputada, o goleiro do Grêmio, 
Thiago, fez defesas épicas. Na entrevista, 
Thiago afirma: tivemos belas assistências e 
ótimos chutes no contra-ataque, o que nos 
favoreceu muito para chegarmos à vitória. 

1º PONTE FC
2º FLAMENGO
3º GRÊMIO
4º INTER
5º SÃO PAULO
6º PALMEIRAS
7º CORINTHIANS
8º ALÉTICO/MG
9º CRUZEIRO
10º ATHLÉTICO/PR

11º FLUMINENSE
12º GOIÁS
13º CHAPECOENSE
14º CEARÁ
15º VASCO
16º BOTAFOGO
17º FORTALEZA
18º SANTOS
19º CSA
20º AVAÍ

DEPOIS DO JOGO DE ONTEM A CLASSIFICAÇÃO AGORA É A SEGUINTE

ESPORTE
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CLASSIFICADOS

VENDE-SE ALUNA BRILHANTE em 
cálculos, ótima desenhista e grande so-
nhadora. VALOR: Viagem para Ásia com 
acompanhante. NOME: Luana Curbani.

FUTURA ESCRITORA. Sonha em pu-
blicar um livro, adora escrever poemas, 
é extrovertida e gosta de dançar. VALOR: 
Show do Shawn Mendes. NOME: Melissa 
Marchesi.

SONHOS

AMANTE DE CUBOS MÁGICOS, quer 
se tornar ornitólogo e sonha fundar uma 
escola. Futuro empreendedor. VALOR: 
Viagem para o Japão. NOME: Gabriel Me-
deiros.

FUTURA MÉDICA. Adora ler, conhecer 
lugares e pessoas, praticar esportes e 
aprender outros idiomas. VALOR: Jantar 
com os Beatles na Califórnia. NOME: Cléo 
Oliveira.

FUTURO ENGENHEIRO ROBÓTICO. 
Adora escrever poemas, matemática, pra-
ticar esportes e ler. VALOR: Conhecer o 
dono da Google. NOME: Leonardo Vilbert.

FUTURO ENGENHEIRO ROBÓTICO. 
Adora praticar outros idiomas, escrever 
poemas e ir à praia. VALOR: Cargo na pre-
sidência. NOME: Alonso Misael.

DESEJA SER POLICIAL FEDERAL, é 
prestativo e amigável. Quem tem Jhona-
tan por perto, tem um amigo. VALOR: Via-
jar o mundo. NOME: Jhonatan Ramos.

FUTURO ENGENHEIRO AEROESPA-
CIAL, amante da astronomia, adora pra-
ticar esporte e  é bom em matemática. 
VALOR: Viagem pro Canadá. NOME: João 
Pedro Carbone.

FUTURO ENGENHEIRO ELETRICIS-
TA, adora café, ler ficção científica, jogar 
vôlei e basquete. É engraçado e sonha 
salvar o meio ambiente. VALOR: Conhecer 
Renato Russo. NOME: Bernardo Pereira.

FUTURO ENGENHEIRO MECÂNICO. 
Ótimo escritor, jogador de futebol e adora 
cozinhar. VALOR: Laboratório Astronômi-
co. NOME: Crystian Ferreira.

SONHA SER MÉDICA MILITAR, é óti-
ma em matemática, fala bem em público 
e extrovertida. VALOR: Viagem para outra 
Galáxia. NOME: Luisa Moraes.

BERNARDO CÂNDIDO & LEONARDO VILBERT
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CLASSIFICADOS

SIMPATIAS

COMO TIRAR
10 NA PROVA

Pegue 2 lápis,
1 caneta,

1 copo d’agua,
sente-se em frente ao seu 

computador e
VÁ ESTUDAR!!!

Se você realmente ama 
alguém, declare-se à essa 
pessoa, não guarde o que 

você sente, isso só te
corroerá por dentro, não

se importe em ser
rejeitado, apenas se
declare sem medo.

COMO CONQUISTAR
SEU AMOR

ÁRIES (21/03 a 20/04): Você tem que  continuar se esforçando  por-
que, por enquanto, você não está se saindo bem.

GÊMEOS (21/05 a 20/06): Para passar de ano, não depende do seu 
gêmeo, mas sim de você!

TOURO (21/04 a 21/05): Prepare-se e estude muito para as provas, 
senão seu resultado não será o desejado!

SAGITÁRIO (21/11 a 22/12): Respira e não pira, anjo. Você está 
muito ansioso. Acredite no seu potencial, pois alcançar seus sonhos 
só depende de você.

HORÓSCOPO

CÂNCER (21/05 a 20/06): Tende a ficar nervoso e ansioso com as 
provas do Instituto, mas acalme-se, vai dar tudo certo.
LEÃO (22/07 a 22/08): Traição não é bom, seja sincero e amoroso, 
assim mais coisas boas virão.
VIRGEM (23/08 a 22/09): Dê mais conselhos aos seus amigos e siga 
seu verdadeiro caminho!
LIBRA (23/09 a 22/10): Fazer as pessoas felizes deve ser o seu 
hobbie. Ame mais!
ESCORPIÃO (23/10 a 21/11): Para alcançar a nota máxima nas pro-
vas do Kaique, largue este jornal e vá estudar!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01): Você teve uma ótima trajetória ao 
longo do ano, continue assim e irá o quão longe desejar.

PEIXES (20/02 a 20/03): A chave para a vitória é parar de fracassar 
e começar a se esforçar.

GABRIEL MEDEIROS, ISABELLA BRITES & AMANDA AMORIM
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ENTRETENIMENTO

CHARGE, por Alonso Pezo

LUISA BELLOTTI, FERNANDA MAZZA, 
EVILYN VITORACI, RHUAN OLIVEIRA, 
ISABELLA BRITES, LUANA CURBANI, SARA 
OLIVEIRA, ANDREAS NETO & ALONSO PEZO
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JOGO DOS 7 ERROS,
por Luana Curbani & Luiza Bellotti

CRUZADINHA,
por Luana Curbani & Luiza Bellotti

1: é a Figura de Linguagem que substitui um termo pelo outro, 
ampliando ou reduzindo o seu sentido.

2: é a Figura de Linguagem que consiste na contraposição de
conceitos distintos.

3: é a Figura de Linguagem que intensifica o significado de 
um termo.

ENTRETENIMENTO

E Y P P D T S E E O A G
V R N R H P N C U I F W
A R T O L I R D I A W E
G R A T I D Ã O N U S F
R R O A D P F S P S B O
A É R G A O R O K A E F
N T U O A N E L C T D S
T I I N E R H T R O F T
R C A I U E R E A A N A
T A E S I D D A D E S S
N O I M Y T F D C N A E
E L W O H E H T S K A E

LUISA BELLOTTI, FERNANDA MAZZA, 
EVILYN VITORACI, RHUAN OLIVEIRA, 
ISABELLA BRITES, LUANA CURBANI, SARA 
OLIVEIRA, ANDREAS NETO & ALONSO PEZO

ENCONTRE: TRANSPARÊNCIA - GRATIDÃO - RESPONSABILIDADE - PROTAGONISMO 
FOCO - SOLIDARIEDADE - GARRA - ÉTICA

CAÇA PALAVRAS, por Evilyn Vitoraci & Fernanda Mazza

4: é a Figura de Linguagem que consiste na ideia de 
comparar dois termos diferentes numa mesma oração.
5: é a Figura de Linguagem que consiste na substituição 
de termos semelhantes, uma semelhança que resulta da 
imaginação.
6: é a Figura de Linguagem que consiste no uso de palavras 
que manifestam o sentido oposto do seu significado literal.


