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PARABÉNS AO ALUNO 
BRUNO GUASTI
Mais uma vez o Universitas está no 
podium. Agora com o Bruno Guasti  
e Silva.
Neste sábado, 12/05, O Universitas 
parti cipou do 2º interescolar, no 
Clube dos Ingleses (com atletas de 
São Paulo e região), organizado pela 
FEBASP (Federação de Badminton 
do Estado de São Paulo), ocupando 
o 2º lugar em simples e 1º lugar em 
duplas.

CORAL UNIVOZES
O Coral Univozes do Colégio Universitas iniciou seus ensaios 
em novembro de 2011 e já se destaca em grandes eventos, 
dentre eles: Encontro de Corais no Teatro Municipal de Santos 
e no Palácio das Artes na Praia Grande; Shopping Praia Mar e 
Litoral Plaza (Praia Grande), Formatura do Ensino Fundamen-
tal do nosso Colégio, Igreja Aparecida e em Conservatória (RJ). 
Este ano parti cipou com mais três corais do “Concerto Ternu-
ra” em homenagem às mães no Teatro Municipal Brás Cubas, 
acompanhados pela Banda Marcial de Cubatão e já se prepa-
ra para um Concerto na cidade de Poços de Caldas (MG) em 
agosto. Tem como Regente a Maestrina Sandra Diogo Moço.

Para participar do grupo não é necessário conheci-
mento musical e os testes deverão ser marcados pelo 
telefone (13) 3261.5767.

10 KM DA TRIBUNA FM
No dia 20 de maio, os professores e funcionários do 
Universitas, como já ocorre há alguns anos, participa-
ram da prova 10Km Tribuna FM. Diverti ram-se, ti raram 
fotos, além de se exercitarem, pois nossa escola se preocu-
pa tanto com o desenvolvimento intelectual quanto fí sico 
dos seus colaboradores.

E M  F O C O

FESTIVAL DE VERÃO WINNER
SPORT DE BASQUETE
Parabéns a todos os alunos que parti ciparam dos jogos de 
basquete. Alegria, companheirismo e, acima de tudo, respeito 
foram fundamentais em todos os momentos.

SUB-10: VICE-CAMPEÃO
SUB-11: CAMPEÃO
SUB-12: CAMPEÃO

Agradecemos o apoio de todos os pais e amigos que esti ve-
ram torcendo pelos nossos alunos. Sua força nos ajudou em 
todas as conquistas.

Espaço UNIpais
SOLIDARIEDADE DE MÃOS DADAS COM A SUSTENTABILIDADE
Tudo começa com um pequeno gesto

Dia chuvoso, uma árvore caída na rua impede o fl uxo 
do trânsito. As pessoas aguardam a resolução do problema 
dentro de seus carros e ônibus. Uma criança que parece ter 
saído da escola e caminha pela rua depara-se com a situa-
ção. Sensibilizada pelo transtorno a que todos estão subme-
ti dos, tenta empurrar a árvore. Outras crianças se aproxi-
mam e fazem o mesmo. À medida que as pessoas que estão 
dentro de seus automóveis veem aquela cena, imediata-
mente saem para ajudar as crianças. Depois de removerem 

a árvore, as pessoas sorriem, despedem-se, a chuva cessa e 
todos seguem o seu caminho.

No dia seguinte as crianças se reúnem naquele local e 
plantam uma pequena semente.

A solidariedade  tem que começar primeiro dentro de 
nossos lares através de nossas ações diárias com o pensa-
mento voltado mais para o próximo e para o planeta Terra. 

Monica Pinheiro

Rua Venâncio José Lisboa, 06
 Ponta da Praia – Santos / SP    CEP: 11030-080
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Sustentabilidade e Solidariedade
E D I T O R I A L

O termo ecologia, tão em moda nos anos 
80, deu lugar, nos dias de hoje, a sustentabili-
dade que signifi ca, “lato sensu”, a descoberta 
de uma estratégia para resguardar os recur-
sos naturais do planeta, sem abandonar o 
desenvolvimento tecnológico garanti dor de 
prosperidade e qualidade de vida.

Sustentabilidade remete-nos ao vo-
cábulo solidariedade, não somente pela 
rima e processo de formação vocabular 
mas também pelo apelo semânti co.  Am-
bos os vocábulos convivem numa relação 
metonímica de causa – solidariedade – 
efeito – sustentabilidade.

Jamais poderá haver sustentabilidade 
sem a parti cipação, desde a tenra idade 
– daí o fundamental papel da Escola – de 
cada um dos habitantes deste planeta, já 
que a humanidade depende da oferta de 
terra, água e ar. Sem esta disponibilidade 
ocorreria, inexoravelmente, a morte por 
tresloucado suicídio.

Se, por um lado, as ações individuais 
do cotidiano podem provocar mínima 
influência numa problemática de tama-
nha extensão, por outro têm, não obs-
tante, o grande mérito de promover a 
conscientização coletiva.

Estruturado o pensamento susten-
tável coletivo, as crianças tornar-se-ão 
adultos profissionais detentores de 
cargos em governos e empresas, po-
dendo, sim, ser instrumentos valiosos 
de uma ação mais consciente e rele-
vante na preservação de nosso ecos-
sistema.

Já se percebe, graças a muitos mo-
vimentos de orientação e alerta, que a 
sustentabilidade é uma permanente e 
inadiável preocupação de toda a socie-
dade, o que torna as futuras gerações 
mais esperançosas e seguras.



Hoje podemos considerar que poucos assuntos vêm receben-
do tanto destaque na nossa vida quanto “Sustentabilidade e 
Solidariedade”.

Ao falarmos em sustentabilidade, logo relacionamos às ques-
tões ambientais. Mas o assunto é mais amplo e está ligado in-
ti mamente a comportamentos e ações que deveriam ser exer-
cidos por todos nós.

Tudo que se refere à sustentabilidade requer o apoio de ati tu-
des solidárias.

Os valores que garantem um bem coleti vo como união, demo-
cracia e solidariedade devem permear a práti ca da cidadania.

Deve fazer parte da educação mais elementar mostrar que é 
preciso inverter a lógica da competi ção pelo consumo e come-
çar a consumir com a consciência voltada para os outros e não 
apenas para nós mesmos, tornando, assim, o consumo diário 
um ato coti diano de solidariedade.

Pode parecer estranho relacionar consumo e solidarieda-
de. Mas, não é solidário o ato de quem economiza re-
cursos naturais para que não faltem à geração atual e às 
futuras?

Gostaria de frisar aqui a importância de a comunidade escolar 
se unir em nome de uma causa tão nobre, assim como fi zemos 
com nossos alunos no Momento Cultural e em nossas campa-
nhas educati vas e de solidariedade.

Caminhamos todos em uma mesma direção, em prol do cole-
ti vo, fazendo a diferença para um mundo melhor, mais harmo-
nioso e sustentável.

Com solidariedade e consciência se constrói a sustentabilida-
de. Segundo o prof. Pietro Ubaldi  “O próximo salto evoluti vo 
da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor 
que competi r”. Pensemos nisso.

Márcia Edy Braz Luggeri

Com a Palavra
a Diretora

C O L É G I O  U N I V E R S I TA S
Educação Infant i l  e  Ens ino Fundamental
Mantenedores:

Alc ides  Duarte
Car los  Hermano Leite
Cláudio Barone Huss
Clóvis  Rodr igues  da Matta
Luciano Moreira  dos  Santos

Endereço:  Rua Venâncio  José L isboa,  06
Ponta da Pra ia  -  Santos  /  SP -  CEP 11030-080 
Telefone:  (13)  3261.5767
Site:  www.colegiounivers i tas .com.br
Produção:  Oceania  Comunicação
Publ icação do Grupo Educacional  de Santos  Ltda.
Jornal ista  responsável :
E ly  Carvalho da S i lva  Jr.  –  MTB:13380
Colaboração:  Profa.  Sandra Regina Duarte
Supervisão:  Prof.  A lc ides  Duarte
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E N T R E V I STA

1. O que a levou a escolher trabalhar na 
Educação?
Escolhi trabalhar com educação principalmente 
pela infl uência que ti ve de uma professora, a D. 
Elza, que me deu aula no Jardim de infância e 
no 4º ano primário, hoje Educação Infanti l e 5º 
ano do Ensino Fundamental. Ela pautava seu 
trabalho e sua vida no amor e esse exemplo per-
maneceu vivo em meu coração até hoje. Ela me 
infl uenciou com o seu toque mágico.
Como diria Rubem Alves: “Ensinar é um exercí-
cio de imortalidade”. De alguma forma conti nu-
amos a viver naqueles cujos olhos aprendem a 
ver o mundo pela magia da nossa palavra. As-
sim, nós, educadores, jamais morreremos.

2. O que para você signifi ca “educar” 
nos dias de hoje?
Hoje eu vejo que algumas famílias estão trans-
ferindo toda responsabilidade da educação de 
seus fi lhos à escola. A educação deve ser famí-
lia/escola, elas devem trabalhar juntas. Infeliz-

mente a preocupação da maioria das escolas e 
famílias é preparar as crianças e adolescentes 
para competi r no mundo profi ssional, cada vez 
mais globalizado. Muitos acham que o foco é 
saber bem o conteúdo das matérias, no entanto, 
não podemos deixar de lado o desenvolvimento 
moral, emocional e espiritual.

3. Para você, qual é a importância da es-
cola na formação do cidadão?
A escola deve ser um órgão competente e 
bem administrado com professores humanos, 
merecedores de ser imitados pelos alunos. 
Crianças e adolescentes precisam de mode-
los, um bom professor deve ser exemplo para 
seus alunos.

4. Por que você escolheu o Universitas 
para trabalhar?
Por acreditar na direção séria, competente, res-
ponsável e que, acima de tudo, valoriza o profes-
sor. Além, é claro, da história de sucesso da escola, 

sempre preocupada na formação dos educandos, 
tendo como guia os valores e bom senso.

5. Você se sente uma pessoa realizada 
profi ssionalmente?
Sem dúvida. Quando os alunos falam “Professo-
ra Julita!!!” na rua, na escola, ou em qualquer 
lugar, eu fi co muito orgulhosa. Ser professora é 
uma grande responsabilidade e é uma bênção 
maravilhosa parti cipar da construção da cria-
ção mais sublime de Deus, o ser humano.

Profa. Julita Mara Pires – Orientadora Educacional

Sustentabilidade e Solidariedade de mãos dadas
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Com a Palavra os Alunos
Caro Planeta Terra

Olá! Estou te escrevendo 
para alertar você do que 
pode acontecer futuramente. 
As pessoas exploram o meio 
ambiente e pensam que, 
como isso, não prejudicarão 
diretamente a si próprios, 
está tudo bem prejudicar-
se. Acho que as pessoas 
deveriam pensar que a sua 
própria saúde depende 

da saúde do ambiente em que elas vivem. Elas 
deveriam pensar na sustentabilidade, que é explorar 
a natureza para atender às necessidades, mas sem 
comprometer as gerações futuras.

Eu vivo numa cidade litorânea e vejo o tanto 
de sujeira que as pessoas jogam no mar, sem se 
importar. Sem pensar que isso as afetará também. 
Balneabilidade é o uso correto da água, e as 
condições dela. As pessoas deveriam lembrar-se 
disso ao jogar um pequeno papelzinho no mar, isso 
pode fazer uma grande diferença.

Sempre tento ajudar a natureza o máximo 
possível. Reciclo, reuti lizo, separo o lixo e procuro 
nunca jogar o lixo no chão ou no mar. Faça isso, um 
dia este ato pode ser uma enorme contribuição para 
a preservação de nosso planeta.
LAURA VASCONCELLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA  6º ANO 
BALNEABILIDADE

Solidariedade
Muitas pessoas sofrem 

de frio e fome e acabam 
morrendo. Isso vem da 
desigualdade social. 
Enquanto algumas pessoas 
estão com muito dinheiro e 
uma bela condição de vida, 
outras estão na rua, são 
analfabetas e por isso fi cam 
desempregadas, passam 
fome e morrem antes do tempo.

Todos podem ajudar. Se cada um fi zer a sua 
parte, podemos espalhar a solidariedade pelo 
mundo! Para começar, vá a um orfanato ou a um 
asilo e doe roupas, alimentos, produtos de higiene 
pessoal. Pode ter certeza de que você irá fazer uma 
grande diferença.

Quando chegar o frio, doe agasalhos que você não 
usa mais, pois para você pode não importar, mas para 
as pessoas que precisam, irá fazer e muita.

Quando você doa, apesar de não receber nada 
material em troca, você se sente tão bem que quer 
doar cada vez mais! Vamos ser solidários, espalhe 
essa idéia. Juntos podemos construir um mundo 
sem desigualdades!
ANA CLARA VIANA DE ALMEIDA  8º ANO BIÓLOGO

O futuro em nossas mãos!
Muito tem se falado sobre 

a importância da preservação 
do meio ambiente. Contudo, 
devido à terrível situação do 
nosso planeta, só falar não é 
o sufi ciente. É necessária a 
colaboração de todos, para que 
as necessidades das gerações 
futuras sejam atendidas.

Todos nós sabemos que 
os motores dos carros, ônibus 
e caminhões são os que mais causam poluição na 
atmosfera, porque usam combustí vel que vem 
do petróleo. Por isso devemos fazer de tudo para 
melhorar ainda mais a produção do biodiesel. 
Outros problemas muito cogitados são a grande 
quanti dade de lixo produzido, a poluição da água e 
o desmatamento excessivo. É muito triste perceber 
que, mesmo sabendo da gravidade do problema, 
as pessoas conti nuam mantendo os velhos hábitos, 
não fazendo esforço algum para tentar consertar 
os estragos que já foram feitos no nosso ambiente 
até agora. Esse conjunto de problemas fez com que 
a natureza reagisse, causando mudanças no clima 
e desastres naturais como tsunamis, terremotos, 
furacões, enchentes etc

No entanto, é bom saber que ainda há chance 
de mudar e salvar o mundo em que vivemos. Para 
que isso aconteça, devemos realizar pequenos 
gestos, como reciclar o lixo, economizar a energia 
e a água, lembrando que, se substi tuirmos o 
biodiesel, fonte de energia sustentável, limpa e 
renovável pelo óleo diesel, o ar que respiramos 
fi cará bem mais puro. De acordo com Victor Hugo “ 
É triste perceber que a natureza fala e que o gênero 
humano não a ouve”. Então vamos deixar os nossos 
olhos abertos e ouvidos atentos para ver e ouvir o 
que a natureza vem tentando dizer?
BIANCA MELLO DE LUCCA  9º ANO BIODIESEL

Sustentabilidade
Vamos todos juntos o nosso 
planeta ajudar,
Plásti co, papel, vidro e metal,
Tudo no seu devido lugar.
Se a população se conscienti zar,
Podemos o mundo melhorar.
Então, o que você está espe-
rando?
Vamos todos reciclar!
Diga não para a poluição,
Pois o lixo fi ca sempre no lixo
E nunca no chão.
Reciclar, reduzir e reuti lizar,
São temas importantes,
Que se as pessoas respeitarem,
As gerações futuras não irão se prejudicar!
Se você não quer ver o mundo acabar,
É simples e fácil, 
Basta colaborar!
Espero que tenha aprendido sobre sustentabilidade,
Pois agora é sua vez.
Aja com muita responsabilidade!
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  7º. ANO ENERGIA SOLAR
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

COMECE COM VOCÊ...

AÇÕES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Com a Palavra os ProfessoresCom a Palavra os Professores

O tema deste ano, sustentabilidade, às vezes é interpreta-
do por algumas pessoas de forma errada, como sendo um 
retrocesso no desenvolvimento. Por isso prefi ro uti lizar o 
termo desenvolvimento sustentável, que surgiu na Comis-
são Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
criada pelas Nações Unidas para discuti r e propor meios 
de harmonizar dois objeti vos: desenvolvimento econômico 
e conservação ambiental. Temos e devemos crescer, sim, 
porém pensando sempre nas gerações futuras.

Sempre que este tema é pauta, logo pensamos em novos 
ti pos de energia, áreas de manejo, áreas de preservação, 
indústrias voltadas à reciclagem entre outras ati tudes real-
mente válidas, porém esquecemos que tal desenvolvimento 
tem que ter início dentro dos nossos lares. Várias ati tudes 
do nosso coti diano, ao longo do tempo, podem ter im-
pactos ambientais, sociais e econômicos, pois somos uma 
sociedade consumidora e produtora de lixo.

Vamos inserir ao nosso vocabulário uma palavra nova – 
“preciclagem” – que é o consumo consciente, ou seja, 

a preocupação de nós, consumidores, em diminuir a 
produção de resíduos logo na hora da compra, optando 
por comprar os produtos de material biodegradável ou 
reciclável.

Lembrem-se! Os recursos minerais (matéria-prima) são 
fi nitos, um dia acabarão.

Ao diminuirmos o consumo, separarmos o lixo, esta-
remos poupando energia e matéria prima. O exemplo 
bem simples é a latinha de alumínio. Cada tonelada re-
ciclada nos fará economizar cinco toneladas de bauxita, 
matéria prima de alumínio, e 95% de energia, além de 
não poluir o meio ambiente com resíduos decorrentes 
da mineração.

A melhor forma de ensinar é através de exemplos e práti cas 
sustentáveis que garanti rão a longo prazo um planeta de-
senvolvido e com boa qualidade de vida.

Professora Selma Cristi na Silva Laurelli

Este ano o desafio é trabalhar com as crianças o tema 
“Sustentabilidade, comece com você”.

Para eles, a princípio, o tema parecia um bicho de sete 
cabeças, mas, após o primeiro bimestre, as crianças já 
perceberam que sustentabilidade nada mais é do que 
saber consumir, suprir nossas necessidades sem trazer 
prejuízos para o ambiente ou para futuras gerações.

Mostramos para as crianças que, para ajudar o planeta, 
são necessárias pequenas, porém importantes, atitudes 
nossas no dia a dia. Não é apenas separar o lixo que nos 
torna um cidadão melhor, isso é necessário, mas não o 
suficiente. As crianças e seus familiares precisam prestar 
atenção no que consomem e como consomem; observar 
quais produtos utilizados em casa possuem selos que ga-

rantem o comprometimento com o ambiente; saber que 
um reflorestamento consome mais gás carbônico para o 
seu desenvolvimento do que uma floresta nativa durante 
o mesmo período; compreender algumas práticas susten-
táveis, como o reaproveitamento de materiais que são 
descartados e que podem virar matéria-prima. O cidadão 
precisa estar atento à postura de nossa sociedade frente 
à necessidade de renovação de idéias, de engajamento e 
iniciativas coletivas para a preservação ambiental.

Somente quando nossas atitudes de sustentabilidade e 
solidariedade se tornarem corriqueiras, é que podere-
mos nos considerar uma nação privilegiada, que vive em 
permanente comunhão com a Natureza.

Professoras dos 4os anos

Trabalhando o tema do ano “sustentabilidade”, encon-
tramos várias formas de atividades que possibilitam 
preservar o meio ambiente e não comprometer os 
recursos naturais das gerações futuras.

Como exemplos: na Páscoa, fizemos a cestinha de ovos 
com pratinhos de papelão (material reciclado); no 
dia das mães, o presente foi uma sacola de compras 
retornável, na qual as crianças fizeram uma pintura 
esponjada para decorar; assim como outros brinquedos 

reciclados que foram elaborados pelos próprios alunos 
como ioiô de jornal, porta-retrato de papelão, robôs e 
binóculos de sucata, pinturas em papel pardo e muitas 
atividades com argila que é um dos materiais menos 
poluentes do meio ambiente.

Passo a passo tentamos suprir as necessidades da gera-
ção presente sem afetar as gerações futuras.

Professoras do período ampliado e Universitas English

4

Aconteceu

1. Recepção aos novos alunos
2. Páscoa Feliz 
3. Show de Talentos 
4. Centro Histórico de Santos
5. Campanha do Agasalho 2012
6. Dia das Mães
7. Dia das Mães
8. Festa Junina
9. Colégio Universitas - 33 anos

Recepção aos novos alunos
Como ocorre em todo início de ano leti vo, houve uma recepção aos novos alunos 
marcada por momentos de descontração e familiaridade.

Páscoa Feliz
As crianças do 6º ao 9º ano do Colégio Universitas colaboraram na montagem de 
lembrancinhas de páscoa, que foram entregues para a “Comunidade Vila Nova 
Era” e “Projeto Minha Comunidade”.

Show de Talentos
Os alunos dos 4º e 5º anos do Período Ampliado parti ciparam de um show 
de talentos promovido pelas professoras de inglês. As próprias crianças 
desenvolveram seus fi gurinos e coreografi as. 

Centro Histórico de Santos
Um emocionante estudo do meio foi feito pelos alunos dos 3os anos. Para isso 
parti ciparam do teatro interati vo, percorreram as ruas do Centro Histórico, 
observaram  os monumentos, a arquitetura e aprenderam um pouco mais 
sobre a história da nossa cidade.

Campanha do Agasalho 2012
Alunos, pais e colaboradores abraçaram a causa e doaram roupas, calçados 
e cobertores. Todos os donati vos foram entregues a insti tuições de pessoas 
carentes.

Dia das Mães 
No sábado, dia 12 de maio, comemoramos o dia das mães. Homenagem singela e 
emocionante, quando as mães puderam presenciar o desenvolvimento das aulas 
de música e expressão corporal. 

Festa Junina
Foi, como sempre, um grande sucesso o arraial do Universitas.

COLÉGIO UNIVERSITAS – 33 ANOS
O Colégio Universitas, nossa segunda casa, completou em maio 33 anos de vida. 
Parabéns aos professores e funcionários que trabalham para concreti zar nossos 
sonhos educacionais em realidade e vida.
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Momento CulturalMomento Cultural
Neste Momento Cultural o enfoque foi para a Sustentabilidade e Soli-

dariedade. Realizamos uma gincana solidária para ajudar os idosos, com 
materiais de higiene que doamos para asilos. Recolhemos lati nhas que 
foram doadas para uma Insti tuição.

Outra ação foi o recolhimento de lacres de lati nhas de alumínio que 
serão reverti dos em cadeiras de rodas. Cada classe criou uma paródia 
com o tema Sustentabilidade. Tivemos um desfi le de Roupas Customiza-
das com materiais recicláveis, modelos criados pelos alunos.

Nossa responsabilidade só aumenta diante do SUCESSO do Momento 
Cultural. Daremos conti nuidade ao nosso trabalho aproveitando esse “ca-
nal” tão importante na vida dos nossos alunos: os valores morais.

VEJA UM DOS RESULTADOS DO 
MOMENTO CULTURAL:

SUSTENTABILIDADE E SOLIDARIEDADE
MAIO DE 2012.

Ao Colégio Universitas
a/c: Sras. Marcia, Julita e Joselia

Boa noite,

Quero agradecer, em nome do Rotary Club Santos - José 
Bonifácio, a grande colaboração feita por esta institui-
ção para a aquisição de mais uma cadeira de rodas para 
ser doada a entidades ou pessoas necessitadas.

Gostaria de salientar que a cadeira, que é trocada 
por uma empresa de ferramentas industriais, é do tipo 
simples; porém tem sido de grande importância para estas 
pessoas e entidades sem condições de adquirir uma.  Al-
guns dirão: “Ora, bastaríamos fazer uma coleta de poucos 
reais entre algumas pessoas de posse e conseguiríamos 
uma cadeira destas!”  Mas é importante que se saiba que 
o valor está além do “valor financeiro” da cadeira de 
rodas doada. Trata-se de uma rede de pessoas que passam 
a se conscientizar da importância de “fazer algo” pelos 
mais necessitados.  Além disso estamos todos colaborando 
para a reciclagem e diminuição da poluição do planeta. 
E como se isso não bastasse, estamos todos aumentando 
nossas amizades e fazendo uma rede de boa vontade.

Informo que, a partir da cadeira de rodas que breve 
será doada, que avisaremos com antecedência, vocês do 
Colégio Universitas poderão passar a liderar a arrecada-
ção e fazer, vocês mesmos, a troca dos lacres e a doação 
das próximas cadeiras de rodas. Informaremos no momento 
oportuno.

Seguem em anexo, as fotos das duas últimas cadeiras 
doadas no dia 03.05.2012, a arrecadação e de outras duas 
doadas no ano passado.

Obrigado e divulguem.

Mounir Zeitouni Junior

Pres. Agregador 2011-12
R. C. S. - José Bonifácio

“Suas ações gritam tão alto

que não escuto o que você diz”

O que para você é 
sustentabilidade

Preservar o planeta para 
gerações futuras.

É viver de forma que 
possa fazer o que quiser 
mas de forma que não 
prejudique a natureza.

Cuidar da saúde do 
planeta através da 
reciclagem

Além de cuidarmos dos 
recursos naturais, temos 
que repensar nosso modo 
de produção e consumo, 
só assim garanti remos 
qualidade de vida para 
essa geração e para as 
futuras.

É o desenvolvimento 
com respeito ao meio 
ambiente

Você pensa de forma 
sustentável no seu 

dia a dia? Como? Dê 
exemplos.

Sim. Usando sacolas 
reuti lizáveis ao ir ao 
mercado.

Sim. Ao escovar os dentes 
deixo a torneira fechada. 
De dia procuro deixar 
as janelas abertas para 
evitar o uso de energia 
quando não necessário.

Separando lixo limpo. 
Escovando os dentes com 
a torneira fechada.

Penso sempre sobre a 
cidadania e o consumo 
consciente. Ocupar os 
espaços nas insti tuições 
que levam a mudanças 
verdadeiras como: 
escolas, conselhos 
municipais e sindicatos.

Sim, tudo que faço, seja 
no trabalho ou no lazer, 
procuro tomar cuidado 
para não agredir o meio 
ambiente. Por exemplo: 
levo sacola retornável nas 
compras, separo o lixo em 
casa etc...

Você está gostando do 
Momento Cultural? 

Por quê?

Sim. Pela ati tude da 
escola e dos alunos ao 
arrecadar materiais para 
doação.

Sim. Porque as classes 
foram bem criati vas e 
está bem legal.

Estou. As crianças 
aprendem de uma 
maneira leve e 
parti cipati va, facilitando o 
aprendizado.

O tema é muito 
importante e deve ocupar 
toda a metodologia da 
escola sempre. Não deve 
ser vista de maneira 
singular e nem ser pinçada 
no dia-a-dia. Acho bem 
importante a construção 
do Momento Cultural. 
Este é o momento 
de aprendizagem 
(a construção, o 
envolvimento e o 
experimento) devendo 
a escola permiti r que o 
aluno se arrisque mais 
nesta construção.

Ainda não teve início, mas 
só o fato de ser em cima 
de um tema importante 
que é a preservação do 
meio ambiente, acho 
óti mo.

O que você pensa a 
respeito do tema: 

Sustentabilidade e 
Solidariedade?

Uma pequena ação pode 
ajudar o planeta e outras 
pessoas.

Penso que é preciso uma 
conscienti zação geral e já 
que eles são novos e já 
têm esse conhecimento, 
podem passar para 
mais e mais pessoas, 
assim aumentando o 
conhecimento sobre 
sustentabilidade entre 
todos de forma solidária.

O planeta pede socorro 
e a idéia de incenti var as 
crianças e adolescentes 
desde cedo fazendo com 
que tomem consciência 
da ajuda mútua e da 
conservação da natureza 
é louvável.

Já fi cou claro que devem 
fazer parte do curriculum 
da escola, são o princípio 
de tudo.

Com a solidariedade, 
construiremos uma 
sociedade mais justa, 
criando uma barreira 
a desigualdade social, 
sendo assim ajudamos 
na sustentabilidade, 
pois a pobreza é um 
dos maiores fatores da 
degradação do meio 
ambiente.
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