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Resultado da logo - Folhinha Aplicada

com muita alegria e satis a ão ue apresentamos mais um número do Folhinha Aplicada
motivo principal o resultado do concurso da logo, parab ns a Clara Caetano David, João
Gabriel Bernardo, ara Balsamão unes, Ana Lui a ena Lemes e a todos ue elaboraram sugest es
participando ativamente desse processo. Al m disso, ueremos continuar a discutir sobre Consumismo,
tra endo um te to ue merece ser lido e compartilhado. Sugerimos tamb m uma aten ão especial aos
desenhos, uanta criatividade Bem, boa leitura e at o pr imo.

ueremos agradecer s crian as ue enviaram sugest es para a nova logo do jornal
Folhinha Aplicada. Recebemos diversos desenhos, mas a escolhida oi da aluna Clara Caetano
David, do uinto ano A, do Cepae - UFG. arab ns pelo belo trabalho ue estará acompanhando
nossas pr imas edi es. Segue algumas imagens dos nalistas do concurso.

Vamos Cantar? - Você Sabia?
oc gosta de andar de bicicleta
s alunos da Escola ossa Senhora
da erra eram desse meio de
transporte motivo de discussão e
de aprendi agem.

Leia mais na página 02

A Paz depende de nós - Consumismo
Com dicas valiosas, os alunos da
Escola Brice nos convida a construir
a pa . Al m disso, voc já pensou
sobre sua atitude diante das
propagandas

Leia mais na página 03

Vá(LER)
oc já leu alguns dos livros
indicados Se não, aproveite para
escolher a sua pr ima leitura.

Leia mais na página 04

Clara Caetano David - ºA - Cepae - UFG

Cartinhas - Dica do Folhinha
oc gosta de cinema Alguns
alunos con eriram a Sessão
Corujinha e escreveram sobre o
lme visto.

Leia mais na página 05

talo egreiros - urma C-4 - E. M.
ossa Senhora da erra

edro Ant nio Araújo - Cepae - UFG

Fernanda Fernandes - urma C-4 - E. M.
ossa Senhora da erra

Resultado da logo do Folhinha Aplicada

Passatempo - Desenhos no Folhinha
Jogo de Sete Erros, Labirinto e
Desenhos. Con ra a produ ão de
seus colegas, aproveite para ter
ideias e mande os seus. Esperamos

Leia mais na página 06
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Vamos Cantar?

turma C4 da Escola Municipal ossa Senhora da erra, leram, discutiram, cantaram e interpretaram a música A bicicleta de o uinho. A discussão oi muito boa, pois alaram dos lugares ue eles gostam de passear de bicicleta, os diversos tipos e
modelos, etc. a aula viram a evolu ão, sua hist ria e otos do passado e presente. Foi muito legal. Con ra a música e desenhos.
Música A Bicicleta
nt rprete o uinho
Composi ão o uinho e Mutinho

Eric Júnior Greg rio Guedes

B - I - C- I - C- L - E - T - A
Sou sua amiga bicicleta.
Sou eu ue te levo pelos par ues a correr,
e ajudo a crescer e em duas rodas desli ar.
Em cima de mim o mundo ca sua merc
oc roda em mim e o mundo embai o de voc .
Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar,
ra isso acontecer basta voc me pedalar.
B - I - C- I - C- L - E - T - A
Sou sua amiga bicicleta.
Sou eu ue te a o companhia por a ,
Entre ruas, avenidas, na beira do mar.
Eu vou com voc comprar e te ajudo a curtir
icol s, chicletes, gurinhas e gibis.
Rodo a roda e o tempo roda e hora de voltar,
ra isso acontecer basta voc me pedalar.

F ern an da F ern an des dos San t os

B - I - C- I - C- L - E - T - A
Sou sua amiga bicicleta.
Fa bem pouco tempo entrei na moda pra valer,
s e ecutivos me procuram sem parar.
odo mundo vive preocupado em emagracer,
At mesmo teus pais resolveram me adotar.
Muita gente ultimamente vem me pedalar
Mas de um jeito estranho ue eu não saio do lugar.
Josiele Lopes dos Santos

V

B - I - C- I - C- L - E - T - A
Sou sua amiga bicicleta.

Gabriel Lima Rodrigues

Voce^ Sabia?

oc sabia ue a bicicleta oi inventada há muitos s culos atrás Alguns di em ue a bicicleta surgiu na Fran a em 1
. utros
di em ue oi no Antigo Egito onde encontraram hier gli os uma escrita antiga do Egito de um ve culo de duas rodas. Foram
encontradas tamb m desenhos de Leonardo Da inci em 14 .
As primeiras bicicletas não tinham pedais, reios, etc. Encontraram
tamb m os celer eros eito de madeira de duas rodas com assento parecido
com cavalo, cobra, leão, etc. , ue são as bicicletas mais antigas do mundo.
Magrela, camelinha são nomes ue carinhosamente chamam as
bicicletas em alguns lugares.
oje as bicicletas são mais modernas. E istem bicicletas mais
con ortáveis, com mais cores, e at mesmo bicicletas ue parecem motos e
de academias ue não saem do lugar.

T u rm a C4 – E s cola Mu n icip al N os s a Sen hora da T erra.
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A paz depende de todos nós!

A

p az deve s er con s t ru í da p or cada u m de n ó s . É is s o.
D eve acon t ecer a t odo in s t an t e e em q u alq u er lu g ar.
A p az é con s t ru í da, é s em eada q u an do:
res p eit am os as p es s oas ;
aj u dam os q u em p recis a;
você es t á de b em com você m es m o;
você des ej a o b em ;
n ão des con t arm os n os s os p rob lem as n os ou t ros ;
s om os b on dos os , s olidá rios ;
não criticamos as pessoas uando elas erram
o am or p revalece;
cu idam os e am am os a n at u rez a;
e você , t em aj u dado a s em ear a p az ?
P orq u e a p az dep en de de t odos n ó s !

lustra ão

ro . Santiago Lemos.

T u rm a c1 – E .M. B rice F ran cis co Cordeiro

a propaganda como instrumento de seduÇÃo
Vocês já pensaram que muitas vezes queremos algo que não precisamos? O que nos leva a querer algum produto? O filósofo e
sociólogo francês Jean Baudrillard diz que o consumismo é uma espécie de mito da sociedade contemporânea que nos leva a
consumir através dos meios de comunicação. Tentaremos neste texto pensar sobre o consumo, falando sobre o modo como a
propaganda e o mercado nos influenciam a querer comprar produtos que não precisamos e muitas vezes nem queremos.
O objetivo da propaganda é seduzir. Ao assistirmos propagandas na
televisão, em painéis espalhados pela cidade ou na internet, vemos pessoas felizes
e satisfeitas por consumirem o produto anunciado ou o próprio produto exposto
como algo único, inovador e capaz de satisfazer ao consumidor. Acontece que as
técnicas publicitárias que associam os produtos à satisfação não correspondem à
realidade. Ao comprar o produto anunciado, os consumidores não assimilam
imediatamente o que foi prometido pela propaganda (felicidade, satisfação) ao
objeto em questão. Na busca por tal felicidade prometida pela publicidade, os
consumidores entram em um ciclo vicioso de compras perseguindo os efeitos
prometidos na propaganda e nunca cumpridos através da aquisição do produto.
Nós, consumidores, acabamos imersos em um quadro que o sociólogo polonês
Zygmunt Bauman descreve como uma falsa noção de liberdade onde às pessoas é
dada apenas a oportunidade de escolha entre produtos aprovados pelo mercado.
Nós, consumidores, podemos escolher a marca do veículo que queremos, mas
escolher andar de bicicleta ou de transporte coletivo é considerado algo inferior.
Podemos escolher entre marcas de calçados geridas por mega empresas multinacionais que gastam milhões em publicidade por ano, mas estabelecem suas
franquias em países com leis trabalhistas fracas, podendo assim explorar a mão-de-obra barata dos trabalhadores locais. Podemos escolher a marca de fast food
de nossa preferência num país onde a obesidade infantil atingiu 4% das crianças
do país enquanto o sobrepeso atingiu 19,4% segundo o senso do IBGE de 2009.
Por que queremos o que queremos? Ou, por que desejamos o que não
precisamos? Arrisco a responder dizendo que isso ocorre devido ao fato de o
mercado se utilizar da publicidade para seduzir, arrebanhar seu público alvo.
Cenas de pessoas felizes consumindo refrigerantes, pessoas determinadas e
confiantes vestindo certa marca de roupa ou até crianças satisfeitas com seus
brinquedos são dominantes em propagandas comerciais. O que a publicidade não
mostra é o quanto nós, seres humanos, nos reduzimos a meros consumidores
quando temos nossa liberdade tolhida e reduzida à escolha entre produtos e que a
promessa de felicidade da sociedade de consumidores nunca será cumprida.
Autor Francisco Jos or rio eto - Acad mico do curso de Licenciatura em Filoso a da UFG e
bolsista do B D, subprojeto de Filoso a. lustra ão ro . Santiago Lemos - Cepae - UFG

A paz depende de nós - Consumismo

3

Folhinha Aplicada

Vol. 6, Nº 23, Novembro/2015
Novembro

2015 - Número 20 Ano 05

VÁ(LER)
N ome do livro: A s c aix as q u e andam
Au t or ( a) : J an dira Mas u r
I lu s t rador ( a) :
ávio ei eira
Editora tica
uando peguei o livro, vi o nome As cai as ue andam. Foi eito no ano de
, o autor Jandira Masur e o ilustrador
ávio ei eira.
livro ala sobre as cai as, mas na verdade são carros. A parte ue mais
gostei oi E tamb m tem cai as ue são muito agitados uerem andar tão depressa
ue acaba todas estragadas. ue será ue acontece, para as cai as uadradas
pensarem ue são tão ortes, ue podem empurrar as esticadas
rocurem esse livro nas bibliotecas e com as pro essoras.
2

Ana Lui a a - E. M. Brice Francisco Cordeiro

N ome do livro: A ovelh a negra.
Autor a Bernardo Aib
I lu s t rador ( a) : Marian a Mas s aran i
Editora Mercuryo
A velha egra era a única velha egra do rebanho, ela tinha uma amiga uma
velha Branca ue não criticava. Bom, pegue este livro muito legal, eu posso te
garantir e voc não vai se arrepender.
Eu acho ue esse livro oi um dos melhores livros ue eu já li e eu dedico
ele a voc s, pois muito, muito legal.
brigada por esse livro Bernardo Aib . tima leitura.
Laís Vitória Silva Cerrano E. M. Brice Francisco Cordeiro

N ome do livro: O melh or p resent e
Autor a Ana Maria Machado
lustrador a Claudius
Editora Salamandra.
ueridas crian as, voc s tem ue ler esse livro o imenso e mar a ul . Ele ala
de um pei e e um garoto. Muito bom.
amb m tempescador ue tenta pegar um pei e palha o voc uer um
pei e palha o muito legal e voc tem ue ler.
uem escreveu esse livro oi Ana Maria Machado e Claudiur e a editora
Salamandra.
Matheus Teixera E. M. Brice Francisco Cordeiro

N ome do livro: T ravadinh as
Autor a Eva Furnari
lustrador a snei
Editora Moderna
Eu gostei muito do livro ravadinhas da escritora Eva Furnari, ele dei a nossa l ngua travadinha.
Eu vou contar como bom, travadinhas
Gildo o od da Gisa Júlia, o tric da Drica travou outra ve . Esse livro muito legal,
eu espero ue goste do livro ravadinhas.

4

Izabella de Sousa E. M. Brice Francisco Cordeiro

Vá(ler)

Folhinha Aplicada

Vol. 6, Nº 23, Novembro/2015
Novembro

2015 - Número 20 Ano 05

Cartinhas

P rof essora M aria A lic e
Eu adorei o lme e a UFG, tamb m lá tudo legal.
S os meninos ue não, por ue eles alavam na la da pipoca ue eles tinham ue car na nossa rente por ue eles
estudam lá.Mas, os pro essores são legais.
lme era muito legal, mesmo sem vo , eu entendi várias partes e muito engra ado. At logo,
Ana Almeida e Gabriela Alves - Escola Municipal Brice Francisco Cordeiro
Goi nia, 1 de junho de 2 1 .

P rof essores,
Eu gostei muito do lme, ele muito legal e o melhor oi o garotinho, tamb m o Charles Chaplin, ele um dos melhores.
Foi o melhor lme ue eu já vi, ele preto e branco. s isso então, tchau,
athan Garcia Miranda - Escola Municipal Brice Francisco Cordeiro
Goi nia, 1 de junho de 2 1 .

Caros, p rof essores!
Eu amei o lme e tamb m a parte ue at me emocionou. Foi a parte em ue o menino oi separado do pai. Eu gostei da
ideia de mostrar pra gente o lme. Foi uma gentile a.
brigado por dar esta oportunidade de participar do projeto Corujinha. Muito obrigado, at breve.
it ria Moura e Giselly Alves - Escola Municipal Brice Francisco Cordeiro
Goi nia, 1 de junho de 2 1 .

O

Dica do folhinha - Sessão Corujinha

projeto de E tensão Sessão Corujinha come ou suas atividades.
odos estão convidados a participarem das sess es gratuitas. elas serão e ibidos muitos lmes
e debates serão desenvolvidos.
Já tivemos tr s sess es reali adas no Cine UFG.
Fi ue atento para não perder essa oportunidade de apreciar um bom lme, um v deo, uma anima ão.
A nal, o audiovisual já a parte da nossa vida e podemos aprender a aproveitar muito bem sua linguagem.

ro essora Maria Alice de S. Carvalho, coordenadora do projeto

Cartinhas - Dica do Folhinha
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Jogo dos sete Erros

João Mariano Araújo Lima - 1ºA - Cepae - UFG

Autor desconhecido- 4º ano - Cepae - UFG

Desenhos no Folhinha

Autor desconhecido - 4º ano - Cepae - UFG

Anna Clara Alves Marciano - 1ºA - Cepae - UFG

Maria Fernanda - E. M. Brice Francisco Cordeiro

Daniel Mathias Graciano - 2ºA - Cepae - UFG

Eloah Gyatry Macário dos Santos - 1ºA - Cepae - UFG

Quem faz o Folhina Aplicada:

Coordenação: Maria Alice de S. Carvalho. Colaboradores: Maria Alice de S. Carvalho, Santiago Lemos, Leonarlley Rodrigo S. Barbosa,
Sarah Alves Cunha. Diagramação: Santiago Lemos. Revisão: Maria Alice de S. Carvalho, Santiago Lemos, Leonarlley Rodrigo S. Barbosa.
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Passatempo - Desenhos no Folhinha

