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Os textos das crianças são publicados na íntegra, para que seu exercício de escrita e autoria seja respeitado

Aos leitores

rimeira edição de 2016! Queremos atravessar o ano com você, querido leitor e colaborador do
Folhinha Aplicada. Dando con�nuidade as edições anteriores, trazemos um tema muito interessante,
a Globalização. Você já ouviu por aí essa palavra, mas o que ela signiﬁca? Como ela interfere no seu
dia a dia? Quem inicia essa discussão e nos convida a reﬂe�r é o 9º ano. Vamos aproveitar, não é?
Além disso, saudamos os novos leitores e convidamos ao trabalho. Aguardaremos suas produções!
Boa leitura e até o número 23.

Querida nutricionista...

Nós, alunos do 4º A, estamos estudando sobre os alimentos. aprendemos sobre os
nutrientes (carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais) e suas funções.
Dentre os alimentos, aprofundamos os nossos estudos sobre a salsicha. Descobrimos que
ela não é saudável porque ela é feita de carne mecanicamente separada, pele e miúdos,
mais até do que a carne suína, ou seja, o resto da carne dos animais. Além disso, ela
tem diversos aditivos para dar gosto, sabor, textura e durabilidade.
Agora que já sabemos que a salsicha não é saudável, gostaríamos de perguntar se é
possível trocar o cachorro quente do lanche da escola por algo mais saudável. Por
exemplo, pão com manteiga, pão com carne e molho ou pão com queijo.
Alguns alunos do 4º A têm intolerância. O Ryan tem intolerância a frutose, o Rodrigo
tem intolerância a lactose e o Issac passa mal comendo carne e o Paulo Henrique é
vegetariano. Se possível, mande lanches adequados para eles.
Agradecemos sua atenção e esperamos que possa atender aos nossos pedidos.
Atenciosamente,
alunos do 4º ano A.

GLOBALIZAÇÃO.
Quer saber o mundo desconhecido
do Leite Moça? Conﬁra a a�vidade
realizado pelos alunos do 9º ano B
do Cepae/UFG.

Leia mais na página 02

RACISMO E DIREITOS HUMANOS.
Você sabia que discriminar pessoas
pela c or agride os D ireitos H umanos
e o princ í pio da igualdade h umana?
Conﬁra este texto e as opiniões dos
alunos.

Leia mais na página 03

PROJETO MORADORES DE RUA
E III CIrCULA.

Saiba mais deste projeto realizado
pelos anos do 2 º ano/2 015 e a
oﬁcina oferecida à comunidade
esc olar no I I I CI rCUL A.

Leia mais na página 04

COLEÇÕES E DICAS DE FILME.
Queridos alunos,
Em primeiro lugar, quero dizer que fiquei muito feliz com a carta de vocês. Que bom que
estão aprendendo sobre Nutrição e Alimentos Saudáveis. Aproveitem este conhecimento
para promoverem a saúde de vocês e de suas famílias. Sobre a salsicha, realmente ela é um
alimento que não traz benefícios ao nosso corpo. Por isso que o cachorro quente aparece em
nosso cardápio a cada 60 dias. Também concordo com vocês que o pão fica mais saudável
com outros recheios como carne, queijo, manteiga em pequena quantidade e até com uma
saladinha como alface e tomate. Hum... Que delícia!
Sobre os colegas que têm intolerâncias ou restrições alimentares, nós vamos nos organizar
para atendê-los e vocês também podem solicitar outro lanche para os colegas intolerantes no
dia em que o cardápio não se ajustar a eles.Podem procurar a equipe da nutrição, ok?
Estamos à disposição para novas cartas. Convido a turma para conhecer nosso serviço de
alimentação. Basta a professora agendar conosco nas terças e quintas pela manhã.
Bom estudo para vocês,
Nutricionista, Gilciléia

Vejam as ilustrações a par�r de
apresentaç õ es de c oleç õ es dos
alunos do 1º ano do Cepae/UFG e a
dica de ﬁlme por Gabriel Rocha.

Leia mais na página 05

DIVERSÃO
Jogo dos sete erros, Desaﬁos e
D esenh os do Folh inh a.

Leia mais na página 06
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O mundo desconhecido do Leite Moça

ós, alunos do 9º B, realizamos uma atividade muito legal. Selecionamos rótulos de mercadorias que consumimos
em casa e trouxemos para a sala de aula e, a partir disso, fizemos cartazes para mostrar a origem desses produtos. Com
isso, vimos que a maioria das coisas que consumimos são fabricadas por empresas de outros países.
Com as aulas de Geografia aprendemos sobre globalização. É um processo que facilita a produção e distribuição de
mercadorias e se expande entre os países por causa da busca desenfreada pelo lucro. Uma empresa pode produzir
vários tipos de objetos em pouco tempo e para o consumo de várias pessoas, atingindo o mercado de muitos continentes.
Apesar da globalização parecer algo bom, ela tem seus pontos negativos. Seu objetivo é o consumismo e não a
redução da desigualdade social entre os povos. As pessoas que defendem a globalização acreditam que o mundo não
tem fronteiras e que os benefícios e os avanços tecnológicos são para todos, mas a realidade não é bem essa.
O papel da mídia é muito importante para a globalização. Sabe quando você está assistindo desenhos em canais
como Discovery Kids, Disney, Cartoon Network, SBT, Gloob, Nickelodean, Boomerang e começa a passar propagandas
de brinquedo? As empresas que produzem os brinquedos pagam para os canais mostrá-los e fazer você ter vontade
de comprar um novo brinquedo, mesmo quando você tem brinquedos suficientes e não precisa de outro. Isso é uma
forma de incentivar o consumo. As propagandas e programas nos induzem a comprar o tempo todo. Toda novela,
filme ou desenho vendem um produto, pode ser algo material ou mesmo uma ideia.
A figura 01 mostra a imagem de um dos catazes que
produzimos em sala de aula. O primeiro passo foi
pegar os rótulos de mercadorias que consumimos em
casa e pesquisar as empresas e os países de origem. A
partir do mapa-múndi identificamos os continentes,
construímos a legenda e inserimos a orientação (os
pontos cardeais – leste, oeste, norte e sul). Depois,
utilizamos linhas para ligar os rótulos aos países de
origem dos fabricantes.
No total coletamos dezenove rótulos de produtos
de empresa sediadas em três continentes: Europa com
dez; America do Sul com sete; e America do Norte com
dois. Alguns aspectos são interessantes: 1) as empresas identificadas possuem origem europeia e americana, com nenhuma participação de outros continentes
nos rótulos pesquisados; 2) a economia do nosso país
encontra-se bastante relacionada com a globalização.
Percebemos o quanto é grande a presença de
produtos de empresas multinacionais em nossa casa.
Por exemplo, consumimos produtos da Nestlé, como o
Creme de Leite e o Leite Moça. Essa empresa, com
sede na Suíça (Europa), está presente em 200 países,
tem 450 fábricas espalhadas pelo mundo inteiro,
Figura 01 – “Além das fronteiras” (Cartaz produzido em sala de
inclusive 30 no Brasil. Ela chegou em nosso país em
aula pelos alunos do 9º B).
1941 e com menos de 100 anos seus produtos invadiram as casas de grande parte das famílias.
Se você nunca imaginou todo o caminho percorrido por uma simples mercadoria até chegar em sua casa, você
certamente se sentiu como nossa turma: extremamente assustada ao descobrir “o mundo desconhecido do Leite Moça”.
Ao final da atividade chegamos a uma ideia central: os países ricos são os que mais se beneficiam com a internacionalização do consumo. Nenhum produto pesquisado veio da África, da Oceania ou da Ásia. Esses continentes, sobretudo o
africano, sofrem com problemas sociais terríveis, muitos deles proveniente das consequências do processo de colonização praticado pelos países europeus. No caso do Brasil, verifica-se uma interdependência maior de sua economia com os
grupos multinacionais, deixando-o mais frágil em relação as crises mundiais.
Professor responsável: Alex Tristão
Alunos do 9ºAno B - Cepae/UFG
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Você Sabia?

V

ocê sabia que discriminar pessoas pela cor agride os Direitos
Humanos e o principio da dignidade da pessoa humana? Direitos
Humanos são direitos próprios do ser humano, ou seja, nenhuma
pessoa pode ser privada como, por exemplo, direito de viver, de
pensar, expressar, direito a educação, saúde, moradia, a paz, etc.
Isso vale para todas as pessoas do mundo. Um dos direitos que
quero destacar é o direito de igualdade de dignidade.
Há pessoas que discriminam pela cor com ofensas, xingamentos,
até com violência física. Outros já discriminam de forma oculta
com práticas cotidianas, leis, normas, políticas públicas que,
achamos até mesmo inofensivos, porém, por trás tem discriminação racial.
Infelizmente o racismo existe há muitos anos com a ideia de que
raças humanas podem ser superiores uma das outras, sejam na
capacidade intelectual, cultural, social e que sempre será assim.
É preciso garantir o direito de igualdade e dignidade entre todas
as pessoas, seja na escola, na rua, no trabalho, enfim em todos os
lugares, tendo as mesmas oportunidades. Assim como o Estado
tem o dever de garantir tais direitos, nós podemos fazer a nossa
parte aceitando cada pessoa do jeito que ela é e viver em harmonia.
Na escola vamos respeitar a todos, assim estamos garantindo os direitos que são naturais. Respeite as diferenças, não faça
piadinhas preconceituosas, não classifique o outro pela cor da pele, converse com pessoas e ajude a espalhar a importância da
igualdade, brinque com todas as crianças que você conhece e incentive outros a fazer o mesmo. Racismo é crime. Respeite o outro
assim como você quer ser respeitado.
Professor Leonarlley Rodrigo - Escola Municipal Nossa Senhora da Terra

Depois de muito debate sobre o preconceito racial no Brasil, alguns alunos da Turma C4 da Escola Municipal Nossa Senhora
da Terra querem expressar suas opiniões individuais para o Folhinha Aplicada sobre o tema. Então fiz a seguinte pergunta: Qual
é a sua opinião sobre o racismo e o que podemos fazer para evitar? Segue as falas dos alunos.
Turma C4 da Escola Municipal Nossa Senhora da Terra - Ilustrações: Santiago Lemos.

‘‘Aceitar as diferenças, ser amigos e
não fazer racismo’’ Isac Cardoso dos Reis

‘‘Devemos ser amigos’’. Thiago Dias
Pereira de Souza

‘‘Todo mundo tem que gostar de todo
mundo e respeitar os outros’’. Pedro

‘‘Respeitar as nossas diferenças.’’ Erick
Junior Gregório Guedes

Henrique Ribeiro Silva

‘Temos que aceitar as nossas diferenças e amar um ao outro’’. João Victor

‘‘Devemos amar o próximo’’. Matheus

Soares Jorge

Henrique Barroso de Sousa.

‘‘Devemos ser amigos’’ Shaynara

‘‘Que todos nós devemos respeitar os
mais velhos e as diferenças’’. Josiele

Michelle de Sousa Silva

Lopes Lopes dos Santos

‘‘Temos que respeitar todo mundo e
ser amigo.’’Cibelly Fernandes da Silva
‘‘Eu acho que as pessoas deveriam
gostar uma das outras porque somos
todos iguais.’’ Fernanda Fernandes dos
Santos

Você Sabia?

‘‘Que devemos respeitar o próximo e
não praticar o racismo. Que todo
mundo é igual não importa a diferença’’. Nathanael Dourado Neves

‘Nós devemos aceitar as diferenças
dos outros e respeitar nossos colegas
porque senão eles podem até sair da
escola por causa do racismo’’. Gabriel
Lima Rodrigues
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Projeto Moradores de rua – doações dos alunos do Cepae/UFG

tema "O espaço geográfico da família:
A casa" foi desenvolvido com as turmas do
2º ano em 2015 nas disciplinas de Geografia
e História. Nas discussões sobre as pessoas
que moram na rua, surgiu o projeto de
ajuda aos moradores de rua em situação de
risco como crianças sem alimentos e sem
roupas para usar, idosos e adultos doentes.
A aluna Mariana encampou o projeto de sua
família sobre doações para esses moradores
e levou para sua turma do 2o ano A que
abraçou a causa e estendeu para outras
turmas da escola e arrecadaram vários
alimentos, roupas e calçados. A turma com
toda autonomia realizou esse lindo trabalho
que é ilustrado na foto e detalhado pelos
alunos em um texto coletivo.
Coordenadora da ação: Professora Cláudia Barreto.
Turma: 2ºano de 2015. Cepae/UFG

N

III Mostra de Ciência, Cultura e Arte - CIrCULA

a III MOSTRA DE CIÊNCIA, CULTURA E ARTE - CIrCULA , foi oferecida à comunidade escolar uma oficina chamada O Fazer na Infância no dia 18 de fevereiro de 2016 ministrado pelas
professoras Luana, Raquel e Sylvie. Esta oficina contou com a participação das crianças da
escola e da comunidade escolar que adoraram fazer a receita de massinha caseira e de brincar com as mesmas.
Foto gatinho:
Aluna: Ana Clara (2º ano A)
Foto 1:
Aluna: Jordana (2º ano A)
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Professores responsáveis pela oficina: Sylvie Michele Lenza Rocha; Raquel Furtunato da Silva; Luana Brígida Carneiro Péla
Turmas envolvidas: 2º e 3º ano do Cepae/UFG

Projeto moradores de rua - III Circula
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Coleção

Com o objetivo de iniciarmos uma coleção de tampinhas, para que avançássemos na contagem de elementos
diversos, os alunos do primeiro ano foram convidados a apresentarem suas coleções. Vários alunos trouxeram
suas coleções (bolinhas, dinossauros, carrinhos...), a aluna Eloah Gyatry Macário dos Santos, apresentou sua
coleção de insetos que futuramente contribuiu para que continuássemos os estudos dos animais invertebrados. Vejam como os alunos realizaram seus registros nas ilustrações.

Professora responsável: Neisi Maria da Guia Silva - Alunos do 1º ano - Cepae/UFG

DICAS DE FILMES
Olá! Meu nome é Gabriel Rocha. Hoje, no
jornalzinho Folhinha Aplicada, eu vou falar sobre
as minhas férias. Eu fiquei em casa, recebi visitas
de meus amigos e assisti um filme de que gostei.
Assisti ao filme no Cinemark, no Goiânia Shopping chamado Kung Fu Panda 3, dos diretores
Jennifer Yuh Nelson e Alessandro Carloni.
Esse filme é a continuação dos filmes 1e 2. Ele
conta a historia de um panda chamado ‘Po’. A mãe
desse panda morreu lutando para salvá-lo de um
general. Nessa época ele era só um bebê.
O general com seus soldados atacaram a vila onde
ele morava. O Po, depois de tantos
anos da vila ter sido atacada, encontra um outro
panda que bate o recorde de quem come mais
bolinhos.Ele fica impressionado com
esse panda e procura saber quem é ele.
Eu recomendo muito esse filme, você descobrirá
quem será esse novo panda. Além disso, eu achei
esse filme melhor que os anteriores porque ele
conta a origem do Po.
Gabriel Rocha Lacerda Castro, 4º ano A - Cepae/UFG
imagem: DreamWorks.

Coleção - Dicas de filmes
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Jogo dos SETE Erros

Desenho: Raphael Araújo Costa. 1ºA - Cepae/UFG

Desafios do folhinha
1)O que a formiga tem de maior do que o leão?
2)Porque a água foi presa?
3)O que é que é ? Que é, que sempre cai, mas nunca se machuca?

Desenhos do Folhinha

A casa assustadora
Autor desconhecido, º ano 201 Cepae

FG

Gabriel Lima Rodrigues C 201
scola Municipal ossa Senhora da erra

Mulher Raio
Autor desconhecido, º ano 201 Cepae

FG

Respostas dos Desafios do Folhinha: 1)O nome. 2)Porque ela matou a sede. 3)Chuva.

Quem faz o Folhina Aplicada:

Coordenação: M aria Alic e de S . Carvalh o. Colaboradores: Maria Alice de S. Carvalho, San�ago Lemos Leonarlle Rodrigo S. Barbosa
eisi Maria da Guia Silva, Cláudia Barreto Alex ristão S lvie Michele Lenza Rocha Raquel Furtunato da Silva Luana Brígida Carneiro
Péla. Diagramação: San�ago Lemos. Revisão: Maria Alice de S. Carvalho, San�ago Lemos, Leonarlle Rodrigo S. Barbosa.
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Tirinha - Desenhos no Folhinha

