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“Expressão” pode ser uma das palavras para definir o 
Diário, atividade de produção textual que acontece 
semanalmente na disciplina de Redação.

É uma atividade que envolve pesquisa, adequação da 
linguagem e, acima de tudo, criatividade!

Os alunos se expressam em seus textos verbais e não 
verbais. Dialogam consigo, buscam informações, 
selecionam, organizam suas ideias e transcrevem para o 
Diário, que, corrigidos, são novamente entregues a eles 
com mais uma proposta. E, assim, o ciclo continua durante 
cinco semanas. 

Na proposta, é dada a sugestão do tema da semana e os 
gêneros textuais que cada um deve escrever, sendo 
trabalhadas as tipologias textuais nos mais variados 
gêneros. Neste ano, conversamos sobre muitos assuntos, 
temas que trouxeram a questão da Identidade em 
diferentes aspectos.

A 3ª edição do E-book vem para demonstrar como tudo isso 
funciona.

Boa leitura!

Anne Caroline Luz 
Professora de Redação
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NOSSA ESCOLA, POR QUÊ?

 A Nossa Escola possui diversas qualidades, mas o que faz os pais 
a escolherem? Provavelmente é pelo fato de ela ser diferente.
 Ela é diferente no sentido de não construir apenas alunos, mas 
também cidadãos. A Nossa Escola se preocupa com a personalidade e 
com os sentimentos, não apenas com as notas.
 Ao mesmo tempo que algumas escolas somente preparam os 
alunos para o vestibular e querem que eles tirem notas altas, a Nossa 
Escola faz isso também, mas trata inclusive do lado humano dos alunos, 
buscando torná-los bons cidadãos.
 A Nossa Escola sempre foi a minha escola. Estudo aqui desde os 
três anos e sempre a adorei. Eu me sinto acolhido aqui.
 As características boas da escola são muitas, como professores 
legais e bem orientados, ambiente agradável e confortável etc. Um 
aspecto importante são as tradições que a escola mantém, como o 
hasteamento da bandeira, o minuto do silêncio, a comemoração da 
Páscoa, da homenagem ao Dia do trabalhador, o brigadeiro no Dia do 
estudante e a comemoração no último dia de aula. As tradições da Nossa 
Escola acabaram me moldando e se tornando minhas tradições, e eu 
agradeço muito à Nossa Escola por isso.
 Quando as férias acabam, apesar de ficar um pouco triste, eu não 
me desespero, pois sei que vou voltar para uma escola que eu me sinto 
bem, a minha Nossa Escola.
 Dentre outros motivos, eis alguns para os pais escolherem a 
Nossa Escola.

(Felipe Machado – 9ºAno)
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FEIRA DE CIÊNCIAS E FEIRA DO LIVRO

 Um dos momentos mais legais que eu tive aqui na Nossa Escola 
foi a minha primeira Feira de Ciências, quando ainda era do quinto ano, e 
nunca tinha vivido aquilo antes: apresentar um trabalho para tantas 
pessoas e passar quatro horas fazendo isso! Mas foi muito divertido 
trabalhar com meus amigos e com a minha professora.
 Eu valorizo muito essas atividades que a escola proporciona, pois 
é um momento em que o aluno aprende e se diverte ao mesmo tempo.
 Dentre os vários eventos que a escola promove, o meu preferido é 
a Feira do Livro. Eu realmente amo de paixão quando acontece, pois eu 
sempre encontro um livro que eu queira ou que ache interessante. Acho 
que a Feira do Livro é um importante evento, pois pode despertar nas 
crianças e nos adolescentes o gosto pela leitura.

(Juliana Souto – 7º Ano)

08





O MINUTO DO SILÊNCIO

 Lembro-me que no primeiro dia de aula, acho que na quarta aula, 
tocou um sininho e todos abaixaram a cabeça e fizeram silêncio, então 
eu fiz o mesmo. 
 Aquilo tudo foi bem estranho para mim, até que me explicaram que 
era “O minuto do silêncio”, e eu achei bem interessante, por sinal! Acho 
que outras escolas deveriam “adotar” o minuto do silêncio. Hoje em dia, 
já me acostumei, e, para falar a verdade, há dias que eu mal posso 
esperar pelo minuto do silêncio chegar.

(Vitória Fernanda Diniz – 8º Ano)
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JINE

 O “JINE” (Jogos Internos da Nossa Escola) é um evento que 
ocorre todos os anos, há 20 anos, e que consiste em uma competição 
entre turmas, a fim de trazer um incentivo à prática de esportes.
Há duas categorias que são divididas em:
Fundamental maior:
· Categoria “A”: 6º, 7º e 8º anos;
·Categoria “B”: 9º ano e 1º,2º e 3º do Ensino Médio;
Fundamental menor:
·Única categoria: 4º A, 4º B e 5º anos.
 Ou seja, cada um compete com sua categoria, para não ficar 
injusto. Como os menores não estão acostumados, são menos 
competições no mesmo tempo, para não cansar tanto.

(Gustavo Campos – 7º Ano)
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QUEM SOU EU

 Eu sou o Gabriel  Alves  Macedo, tenho  12  anos, nasci no dia 
12/10/2004, em Mafamude, Vila Nova de Gaia, Portugal. Sou filho de 
Armando Manuel  Carvalho Alves  Macedo e Susana Gentil Pereira de 
Magalhães Cardoso Alves Macedo.
 Atualmente, estou com 1,58 m de altura, tenho cabelos e olhos 
castanhos.
 Falei a minha primeira palavra com 5 meses e essa palavra foi 
“mamãe” e comecei a andar com 13 meses.
 Desde muito cedo, mais precisamente com 3 semanas, fui ver o 
meu pai jogar futebol  nos Açores e, desde esse dia, sou completamente 
apaixonado por futebol. Comecei  a jogar futebol com 5 anos no Clube 
Desportivo Furadouro, depois fui chamado para ir jogar no Feirense, um 
clube da primeira divisão em Portugal, e joguei  também no Avanca.    
Hoje, jogo na escolinha do Botafogo.
 Fui gerado no arquipélago dos Açores, pelo qual tenho um carinho 
muito especial, inexplicável, pois só estive lá quando era bebê.
 Eu sou muito competitivo, amoroso, divertido, amigo, mas, 
principalmente, desportista.
 Já fui de férias para 3 países: Espanha, onde conheço Palma de 
Mallorca, Porto Banús, La Manga e Tenerife; também estive na Tunísia, 
na cidade de Hammamet. No Brasil, já morei na Ilha de Itaparica, na 
Bahia, Salvador, Praia do Francês (AL), Costa do Sauípe(BA) e Aracaju, 
onde vivo atualmente.

(Gabriel Macedo – 7º Ano)
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MULHER

 Todas as mulheres são maravilhosas. É a mais divina criação, 
donas de todos os sonhos e desejos, inspiração de poetas, acalento de 
homens nas guerras. São musas, damas, anjos, princesas e flores.
 Não existem mulheres difíceis. Existem as que possuem caráter, 
personalidade e que se valorizam. SIMPLES ASSIM. Lidar com mulher é 
fácil. Você só precisa entender que, às vezes, nós estamos certas e, às 
vezes, você está errado.
 Mulher é mesmo interessante! Mesmo brava é linda! Mesmo 
alegre, chora! Mesmo tímida, comemora! Mesmo apaixonada, ignora! 
Mesmo frágil é poderosa! Ser mulher é amar com toda doçura, assim 
como lutar com toda bravura. É ser sensível e, quando necessário, uma 
força brutal da natureza! Uma mulher PODEROSA não odeia ninguém. 
Mas só a presença dela já irrita muita gente. 
 Na minha família há muitas mulheres, todas são guerreiras, 
charmosas, cheirosas (como Dudu diz), sentimentais e maravilhosas.
 Guerreiras, pois enfrentamos tudo de cabeça erguida; charmosas, 
pois têm o seu jeito especial de ser; cheirosas, porque amamos um 
perfume; sentimentais, porque somos muito ligadas às pessoas que 
amamos; e maravilhosas, pois fazemos tudo isso e mais um pouco.
 As mulheres são tudo de bom, são corajosas, guerreiras, 
cheirosas, por isso devem ser respeitadas e amadas porque sem elas 
não existiria um mundo onde há amor, compaixão e compreensão.

(Maria Eduarda Soares – 9º Ano) 
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HINO DA INDEPENDÊNCIA – PROPOSTA 
“INDEPENDÊNCIA DO BRASIL”

Eu estava lendo a letra do Hino da Independência, quando percebi que 
conta, de uma forma poética, a independência do Brasil. Então, ao invés 
de fazer um resumo do que aprendi, vou fazer uma coisa mais original: 
vou interpretar alguns trechos do hino.

Brasileiros, nós já podemos
comemorar nosso país;
Pois agora nós temos 
liberdade aqui no Brasil.

Aqueles que nos colonizaram,
foi um engano, astuto e armado!
Eles eram mais poderosos
e zombaram de nós;

Não teremos medo 
daqueles que nos assustam;
Todos nós juntos
somos a muralha do Brasil.

(Lucas Quaresma – 7º Ano)
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O MENINO

Eu sou o menino 
O menino Rodrigo Emanuel.
Gosto de nadar 
Nadar com o coração.

Gosto de brincar
Brincar de nadar.
Sou o menino
O menino nadador.

Aprendo todos os dias
A dizer sim e a dizer não.
Aprendo todos os dias 
Aprendo com o coração.

Sou o menino
O menino superação.
Sou o menino
O menino campeão.

Gosto de banho de chuva 
Gosto de brincar na chuva.
Sou o menino Rodrigo
O menino de coração.

(Rodrigo Emanuel Fonseca – 6º ano)
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MARCHINHA DE CARNAVAL – O CARNAVAL DE OVAR
                                                

No meu lindo país
Também tem Carnaval
São muitos dias de folia
Música e alegria nada igual.

Ruas cheias de alegria 
Muitos foliões a dançar
Enquanto houver energia
Ninguém nos faz parar.

Carnaval com 65 anos
Em Ovar, o maior Carnaval
Temos rio, temos mar
Neste meu grande Portugal

Temos escolas de samba 
Em Ovar, que é a minha terra
Se procurarmos bem 
Também tem samba na serra          
Sendo novo, sendo velho
Brincadeiras ninguém leva a mal
Com peso, conta e medida 
Tudo vale no Carnaval.

(Gabriel Macedo – 7º Ano)
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NOSSA ESCOLA

Escola é lugar de aprender
E também muitas emoções viver
É como uma segunda casa 
Onde muitos amigos você vai fazer.

Lá, todos te tratam bem 
Sem raiva, tristeza ou desdém
É muitíssimo prazeroso ir pra lá
Pelo simples fato de saber que vai estudar.

O fim de semana vem chegando 
Mas, não precisa se preocupar
Porque é só pra recarregar as energias
Pois, as aulas já vão voltar.

(Vitória Fernanda Diniz – 8º Ano)
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PROPOSTA: “O CORAÇÃO TEM RAZÕES QUE A 
PRÓPRIA RAZÃO DESCONHECE”

Siga seu coração
Naquela hora de decisão 
Siga seus instintos
Pois eles têm sua própria razão 

Muitas vezes erramos
Porque pensamos demais
Mas nem sempre é necessário
Porque nosso coração também é capaz de decidir corretamente
Por ter sua própria razão.

(Vitória Fernanda Diniz – 8º Ano)
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RAZÕES DO CORAÇÃO 
 
Hei tentado,
èt não sei por quê, 
Ainda tento

Èst algo que ñ'èst possível compreender,
Somente hei de deixá-la me levar, 

Èt se èst de nossa vontàd interior,
Creio que ñ'há  problema em segui-la,
Então sigamos as razões
De nossos corações.
 
Nota do autor: Ñ': abreviação de não. Coloquei um til para que não fosse 
confundido com a abreviação de em (n', no na etc).
Acento grave: assim como na crase, usei-o para mostrar que na palavra 
havia um som que com o tempo deixou de ser pronunciado (antigamente 
se falava: vou a a casa de João). O "e" (conjunção) foi escrito èt porque 
em latim se falava et. O verbo ser (na conjugação é) foi escrito èst porque 
em latim se falava est. Usei o acento grave na palavra vontade porque 
em espanhol, francês e italiano, não se fala mais o final das palavras que 
terminam em -ade (espanhol: voluntad, francês: volonté e italiano: 
volontà).

(Gabriel Bispo – 9º Ano)
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PREFERÊNCIAS

Preferências
Definidoras de caráter e identidade
Portanto, sem maldade e com felicidade
Irei falar minhas preferências e como elas definem minha identidade

Adoro ler,
adoro escrever.
Também adoro ver filmes
e assitir TV.
Adoro praticar esportes,
especialmente o judô
esporte que eu pratico
com muito amor.

Cada pessoa
tem suas preferências
O importante é só
respeitarmos as diferenças.

(Felipe Machado – 9º Ano) 
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PROPOSTA: O USO DO INTERNETÊS

Em um tipo de linguagem
“pq” é porque e “vcs” é vocês
Muito popular entre os jovens
Essa linguagem é o “internetês”

Muitos o usam 
Mas tem gente que não aprova
Você usa em redes sociais,
Mas nunca na hora da prova

(Vitória Fernanda Diniz – 8º Ano)

28



PROFESSORES

A escola é minha segunda casa
É onde eu aprendo o essencial
E toda essa linda jornada
Começou no maternal.

Os professores ensinam
Nós aprendemos
Eles são cheios de paciência 
E tudo o que sabemos, a eles devemos.

(Vitória Fernanda Diniz – 8º Ano)
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O QUE É HÁBITO SAUDÁVEL?

 Irei falar sobre o significado de hábito saudável e tentarei 
convencer você a concordar comigo. 
 Para mim, hábito saudável é uma rotina que você tem de coisas 
saudáveis que você faz ou come, como por exemplo: alimentar-se bem, 
praticar atividades físicas, beber água, evitar ao máximo o estresse e a 
ansiedade, usar regularmente protetor solar (e não somente quando vai 
à praia ou à piscina).
 Acima de tudo isso, é importante saber descansar e se divertir com 
os amigos. Assim, você poderá praticar hábitos saudáveis na sua vida.

(Ana Beatriz Soares – 7º Ano)
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EU ACREDITO
“Tudo é impossível até que seja feito” (Nelson Mandela)

 Devemos acreditar em nossos sonhos mesmo que a realização 
deles seja difícil. Nunca devemos achar que os nossos sonhos são 
impossíveis de realizar. Devemos trabalhar todos os dias e todas as 
horas para realizar os nossos sonhos.
 Na minha vida, tenho tornado possível vários sonhos, que, no 
passado, diriam que eram impossíveis. Vou à escola todos os dias, 
brinco com meus colegas, aprendo com meus professores e amigos, sei 
ler e escrever. Nado os quatro estilos na natação.
 Estou no 6º ano do Ensino Fundamental Maior e aprendendo a 
conviver todos os dias. Estudo português, espanhol, inglês, história, 
filosofia, geografia, matemática, ciências, música e redação.
 Todos os dias transformo o impossível em possível. Nadarei 
bastante para ser um vencedor de natação, estudarei bastante e serei 
um bom aluno e um bom menino.
 Buscarei meus sonhos assim como Nelson Mandela buscou o 
dele.

(Rodrigo Emanuel Fonseca – 6º ano)
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DE QUE MANEIRA O USO DA INTERNET MODIFICA A 
LÍNGUA PORTUGUESA ENTRE OS FALANTES?

 Pode parecer insignificante, mas o uso constante do vocabulário 
virtual pode alterar a maneira como alguém escreve ou fala. Mesmo sem 
serem percebidos, alguns hábitos podem se fortalecer e interferir na 
maneira como algumas pessoas agem diante da elaboração de um texto.
 Apesar de facilitar o dia a dia de várias pessoas, o “internetês” 
também causa muitos mal entendidos e erros ortográficos em textos que 
são, algumas vezes, importantes. Isso ocorre principalmente entre os 
jovens por serem os mais ligados a esse tipo de comunicação. Esse 
problema tem se tornado um grande motivo para a perda de nota entre os 
estudantes e os mesmos sofrem o risco de manter esses hábitos durante 
outras fases da vida.
 Há uma maneira bem simples de explicar essa mudança na forma 
de escrita: ao escrever uma mensagem, por exemplo, você vai formulá-la 
como se estivesse falando mas não manda os comandos certos para os 
seus dedos. Por exemplo, digamos que você esteja com a seguinte frase 
na mente: “Você é tão lindo! Por que a gente não começa a namorar?”. 
Essa frase é dita em sua mente mas o comando mandado para os dedos 
é na verdade: “Vc eh tao lindo! Pq agnt ñ começa a namorar?”. É como se 
você ensinasse um novo reflexo para o seu corpo.
 Pode-se perceber que, durante a escrita, a maioria das pessoas 
não irá pensar em escrever cada letra, e sim na palavra toda. A maioria 
dos trabalhos será feita pela memória muscular. Basta imaginar nossos 
músculos como cachorros. Você pode treiná-los para entender que a 
palavra “senta” significa que se deve sentar. Ou também educá-los para 
entender que senta significa que se deve rolar. Ou seja, dependendo do 
que for mais praticado e a forma como se pratica, seus músculos vão 
“aprender comandos” errados, até fazendo cometer erros, mesmo 
inconscientemente.
 A melhor forma de prevenir que isso se torne um verdadeiro 
problema na rotina de alguém é a prática, tanto online como no papel. A 
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prática da escrita ortograficamente correta vai auxiliar a não tornar os 
erros parte da rotina.

(Beatriz Pessôa – 9º Ano)
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HÁBITOS SAUDÁVEIS

 Ter hábitos saudáveis é importante para ter uma boa saúde. 
Devemos fazer dos hábitos saudáveis uma rotina diária. 
 Ter uma boa alimentação deve ser o primeiro passo para ter uma 
boa saúde. Comer alimentos saudáveis como verduras, legumes, frutas 
e vegetais ajuda a nos manter saudáveis.
 A água que bebemos diariamente é importante para o 
funcionamento do nosso corpo. Devemos beber, no mínimo, 2,5 litros de 
água ao dia.
 Praticar exercícios físicos é muito importante para ter uma vida 
saudável e com saúde. Devemos praticar atividades físicas diariamente. 
O exercício físico ajuda no funcionamento do nosso corpo e da nossa 
mente. Praticar exercício físico desenvolve o nosso corpo e ajuda a 
nossa mente a ter um melhor desempenho nas nossas atividades.
 O sono é muito importante para termos uma vida saudável. Dormir, 
no mínimo 8 horas por dia, é muito importante para que o nosso corpo e o 
nosso cérebro trabalhem bem durante o dia.
 Ter lazer deve ser um hábito que devemos ter sempre na nossa 
vida. Devemos ter momentos para fazer o que gostamos, como: brincar, 
ouvir música, passear, ir ao cinema, ler, desenhar, estudar, andar de 
skate, nadar, rir etc.
 Ter hábitos saudáveis deve ser uma rotina no nosso dia a dia. Ter 
hábitos saudáveis nos ajuda ter uma vida com mais saúde.   

(Rodrigo Emanuel Fonseca – 6º ano)
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O DIA QUE MEU PLANO NÃO DEU CERTO

 Vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu não deveria falar, 
MAS como é o meu diário... vou falar.
 Numa sexta-feira, às oito horas, eu estava com alguns amigos na 
hora do hino, mas estávamos arquitetando um plano infalível: cabular a 
aula de matemática. O nosso plano era ficar no banheiro, em cima da 
privada a aula inteira e sair de lá só no recreio, achávamos que ninguém 
iria perceber, pois sairíamos na muvuca do intervalo.
 ERRADO.
 Enquanto nós achávamos que tudo estava indo perfeito, todo 
mundo havia percebido a nossa falta. Pode parecer estranho, mas na 
hora, estávamos nos divertindo muito lá, em cima da privada. Quando 
tocou para o recreio, saímos do banheiro vitoriosos por ter conseguido 
ficar por lá sem que “ninguém” percebesse. Até que veio Jolúzia e diz: 
“Aline está chamando vocês.”
 Bem, nessa hora, acho que você já sabe o que aconteceu! 

(Breno Lacerda – 8º Ano)





41

SENDO CAÇADO PELO 8º ANO

 Quando eu era 6º ano, vivi uma história aterrorizante e inesperada.
 Duas pessoas da minha turma brigaram e foram chamadas para a 
diretoria, e eu fui junto, pois vi o que ocorreu: era testemunha. Na 
diretoria, esclareci o que tinha acontecido entre as duas pessoas e 
acabei falando algumas coisas ruins sobre os alunos do 8º ano.
 No entanto, uma pessoa escutou e falou para os alunos do 8º ano 
que eu os tinha dedurado para a diretora, o que os deixou bravos e com 
raiva de mim.
 Nesse mesmo dia, eu soube que os meninos do 8º ano estavam 
atrás de mim, me deixando bastante amedrontado. Chegando em casa, 
eu falei tudo o que aconteceu para meus pais, e eles me deram apoio e 
falaram que eu ficaria bem. Também recebi muito apoio dos meus 
amigos, que me ajudaram a me defender.
 No dia seguinte, quando cheguei à escola, fui acompanhado por 
dois amigos meus da porta do colégio até a sala de aula. Quando eu 
entrei na sala de aula, dois meninos do 8º ano iam entrar lá, para acertar 
algumas coisas comigo, mas meu pai apareceu e disse que era meu pai, 
e que eles podiam resolver com ele qualquer problema em relação a 
mim. Os dois meninos ficaram paralisados e com muito medo, sem saber 
como reagir.
 O desenrolar dessa história foi ótimo, pois os meninos do 8º ano 
mandaram uma carta pedindo desculpas a mim e aos meus pais, além de 
flores para minha mãe. A coordenação também marcou uma reunião 
entre meus pais e os meninos do 8º ano, que pediram desculpas para 
meus pais.

(Felipe Machado – 9º Ano)
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O DIA QUE EU (NÃO) DORMI NA ESCOLA PELA 
PRIMEIRA VEZ

 Estudo na escola desde a Unidade I. E trago comigo muitas 
recordações.
 Quando eu estava no maternal, tinha um dia que todo mundo 
dormia na escola num evento chamado de “A noite é Nossa”. Mas 
acontece que, na hora de dormir mesmo (pois teve muita brincadeira 
antes), eu e alguns dos meus amigos não conseguimos dormir e fomos 
para a sala de Aglacy, e por incrível que pareça, ela deixou a gente ficar 
acordado e ficamos brincando na sala dela, isso marcou MUUITO a 
minha infância!

P.S.: No dia seguinte, ficamos muito tristes porque não fomos à praia, 
pois dormimos muito tarde e não conseguimos acordar.

(Breno Lacerda – 8º Ano)
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A UNIÃO DAS TURMAS

 Faz cerca de 12 anos que eu estudo na Nossa Escola. Muitos dos 
meus atuais colegas também estudam desde o maternal, e com o 
decorrer dos anos, nós acabamos nos tornando uma família. Passamos 
os bons e maus momentos juntos e nos preocupamos uns com os outros.
 No entanto, no final do 8º ano, durante as férias, nós recebemos a 
notícia de que nossa turma, o 8º A, se juntaria com o 8º B para formar um 
único 9º ano. Nós não sabíamos como reagir àquela notícia. O 8º B foi 
formado no 6º ano, formando o 6º B, devido ao fato de terem entrado 
vários alunos na escola. Nós nunca tínhamos esperado que as turmas 
fossem se juntar.
 Nos primeiros dias de aula como 9º ano, era possível ver 
claramente uma separação entre as antigas turmas A e B na sala. Isso se 
devia, principalmente, ao fato de nós sermos tão unidos, e era difícil 
aceitar que essa família iria se expandir tanto em tão pouco tempo.
 Porém, com o tempo, nós fomos ficando cada vez mais próximos, 
até que nos tornamos uma turma, como uma família que apenas se 
expandiu.

(Felipe Machado – 9º Ano)
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“N ENTEDI ND”

 Isabela, uma menina de 13 anos, muito estudiosa, prestava a 
maior atenção às aulas, fazia sempre as tarefas de casa e era educada. 
Só tinha um problema: ela não entendia nada que os colegas diziam nas 
redes sociais.
 Um dia, estava em casa e como já tinha concluído suas tarefas e 
não tinha mais nada para fazer, foi ao grupo do whatsapp da turma dela e 
disse um “olá'; um colega respondeu: “oi, blz”. Isabela pensou e pensou, 
mas não conseguia compreender o que significava “blz”.
 No dia seguinte, quando chegou à escola, a primeira pergunta que 
ela fez ao colega foi:
 - O que significa “blz”?
 O menino respondeu:
 - Significa “beleza”, Isabela.
 Isabela ficou contente por ter conseguido tirar a sua dúvida. Ao 
chegar em casa, almoçou, fez as tarefas e depois disso abriu a sua rede 
social favorita: o whatsapp. E se deparou com várias expressões que ela 
não conhecia como: bjs, vlw, agr, obg, hj, abç e muitas outras. No primeiro 
instante, achou que seu celular estivesse com algum defeito, pois já 
ouvira falar sobre certos vírus que atacam o sistema do celular e que não 
permitem escrever corretamente.
 Quando chegou à escola, foi falar com a diretora Cíntia sobre o 
assunto das abreviações e disse:
- Senhora diretora, gostaria de promover um concurso de soletrações de 
palavras, para que os alunos desta escola parem de usar abreviações e 
passem a escrever as palavras completas.
A diretora Cíntia respondeu:
- Gostei muito da sua iniciativa, Isabela, vamos já promover esse evento!
 Já no evento, quando foi dito a uma menina para soletrar a palavra 
“agora”, ela respondeu:
 - A g r
 E Isabela corretamente respondeu:
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 - A g o r a.
 O jurado do evento disse:
 - Resposta certa! Isabela, você venceu o concurso.
 No discurso de vitória, Isabela disse:
 - Quero incentivar uma coisa: a partir do dia de hoje, ninguém mais 
escreve abreviadamente, agora só com palavras completas, 
concordam?
 Todos responderam:
 -Sim!
 E assim foi. A partir daquele dia, todos escreveram as palavras 
completas e corretamente.

(Gabriel Macedo – 7ºAno)
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SOPHIA E O INTERNETÊS

 Essa é a história da jovem Sophia, 13 anos, e que odiava usar as 
redes sociais. O maior problema para Sophia era conversar com seus 
colegas, pois ela tinha vergonha de perguntar o que significavam termos 
como: “vc”, “ss”, “nn”, “pq”, etc.
 Sophia era muito tímida para fazer amizades e seu único melhor 
amigo era Ronaldo, um menino de 14 anos que adorava usar as redes 
sociais e vivia praticando o “internetês”.
 Um dia, depois da escola, Ronaldo manda uma mensagem para 
Sophia (que ficava desesperada sempre que isso acontecia) dizendo:
 — eaeee sofa, ta colada na festa que vai rola na casa da Bibi???
 Sophia demorou alguns minutos para criar coragem e ver o que 
Ronaldo escrevera, mas ela abriu a conversa e só conseguiu entender: 
“festa” e “casa da Bibi”. Então escreveu:
 — Não tenho tanta certeza Ronaldo, ainda necessito da permissão 
de meus pais.
 Ele leu a mensagem e respondeu:
 — Fecho então sopha, ve ae c/ com eles dps, flw.
 Sophia na verdade não ia pedir a seus pais, afinal ela tinha tanta 
vergonha de falar com as pessoas, imagina, então, ir a uma festa. Nessa 
noite, Sophia abriu o Facebook e achou um anúncio bastante chamativo 
que dizia: 'Se você não consegue entender nada que seus filhos ou netos 
querem dizer com palavras como 'hj', 'tmj' ou 'qnd', acesse nosso site e 
descubra.” Sophia viu esse anúncio e ficou louca com a ideia de 
finalmente saber o que tudo aquilo significava, então acessou o site e 
descobriu o Dicionário de Internetês.
 Depois de estudar o que aquele dicionário ensinava, Sophia 
conseguiu entender tudo o que seus amigos “postavam” nas redes 
sociais, mas ela não entendeu a necessidade daquilo, afinal, havia 
passado 13 anos sem entender sequer uma palavra dessa “nova língua” 
chamada “internetês” e ela não via problemas nisso.
 Nesse dia, Sophia decidiu que não iria trocar o Português pelo 
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“Internetês” pelo resto de sua vida, pois mesmo que usar esta linguagem 
poupe certo tempo, ela achava mais correto usar uma língua culta.
 Hoje, Sophia cursa Letras na Universidade Federal de Sergipe e 
vive muito feliz por ter escolhido o caminho que ama.

(Gabriel Teixeira – 9º ano)
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COMO EU COMEMORO MEU CARNAVAL

 Quando chega o carnaval, eu fico muito alegre, mas não é para 
dançar ou festejar, e sim porque eu vou ficar com as pessoas que amo – a 
minha família. Neste ano, eu passei o carnaval na Costa de Sauípe. Foi 
muito legal, nos divertimos muito, tomamos sorvete e comemoramos o 
aniversário do meu primo Jorginho.
 Tem gente que gosta de dançar e cantar no carnaval, já eu prefiro 
descansar com minha família.
 

(Juliana Souto - 7º Ano)
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CARTA PESSOAL

 Aracaju, 12 de dezembro de 2010.

 Olá, irmão!
 Quanto tempo nós não nos falamos. Espero que esteja tudo bem.
 Eu soube que você não está conseguindo administrar muito bem o 
seu dinheiro. Sei que os tempos de crise são sempre muito difíceis, mas 
siga minhas dicas sobre como cuidar melhor das suas economias:
·Dividir o dinheiro para 4 semanas;
·Gastar só com algo que vai usar;
·Não gastar muito com lanche e preferir lanchar em casa.
 É muito bom ter um dinheirinho para, na hora que precisar, 
comprar o que gosta.
 Espero ter ajudado e conte sempre comigo.

 Um abraço de seu irmão,

 Diogo R.

(Diogo Rollemberg – 8º Ano)
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MUDANÇA DE VIDA PARA O ENEM

 Aracaju, 15 de setembro de 2017.

 Querido Diário,

 Você vem me acompanhando há quase nove anos. Passamos por 
bons e maus momentos juntos, mas sempre seguimos em frente. Você 
provavelmente é a minha atividade escolar mais antiga, e foi parte de 
uma importante etapa da minha vida.
 No entanto, essa etapa está prestes a acabar. Estou prestes a 
entrar no Ensino Médio, Diário. Terei que abandonar você e mudar minha 
rotina para encarar o Enem. O grande e temível Enem.
 Eu ouvi falar do Enem durante toda a minha vida. E finalmente 
chegou a hora de realmente me preparar para ele, Diário. O Ensino 
Médio está quase aqui.
 Serão três anos de muito estudo e dedicação para apenas uma 
prova, Diário. Por causa de uma prova eu vou ter que abandonar você, 
mudar minha rotina, seguir caminhos diferentes dos meus amigos.
 Eu não sei se estou pronto para isso, Diário. Tantas mudanças de 
uma vez só. Eu sei que o Enem é uma prova extremamente importante e 
que exige muita dedicação. Também sei que mudanças são necessárias 
para que haja o progresso. Mas é que, muitas vezes, esse progresso 
essas mudanças doem. Eu sei que é uma dor necessária, Diário, mas 
ainda é uma dor.
 Eu espero conseguir passar por essas mudanças firmemente e 
encarar o Enem de frente.

Até logo,
Felipe.

(Felipe Machado – 9º Ano)
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