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Editorial

Por Sofia De Brot

Escrever é fundamental para a comunicação na sociedade em
que vivemos. Escrevemos na escola, no trabalho, nas redes
sociais, pois essa ferramenta tão “simples” é fundamental em
sua objetividade, trazendo notícias ou até informações letais
como declarações de guerra (ou cartas de amor).
Apesar dessa normalidade que há no simples ato de escrever,
uma linha tênue divide a comunicação e a expressividade.
Contar uma história é simples, mas descrever o momento, a cor
do pôr-do-sol, o cheiro da primeira chuva depois de uma seca
brasiliense, a textura do veludo de uma roupa que marcou a
infância e toda a sensibilidade que habita o cotidiano é uma
tarefa árdua. Relatar os momentos que vivemos, inclusive
dentro da escola, requer um tempo e um carinho especial.
Este ano, esperamos contribuir com um arquivo de memórias,
tanto objetivas quanto sensíveis; e escrever, não só descrevendo
a obviedade dos fatos, mas todas as sensações que eles podem
carregar; levando com responsabilidade o ofício da escrita.
Como bem disse Drummond, "escrever é a arte de cortar
palavras".

Quem é o funcionário mais antigo da
escola?
Por Gabriela Alves
As duas funcionárias mais antigas da escola são Graça e Zuleide
(Tia Graça e Tia Zu). Elas entraram na escola com apenas um ano
de diferença; Tia Graça é a mais velha, entrou na escola há
quarenta anos, enquanto Tia Zu entrou há trinta e nove. Sabendo
disso, fui entrevistar a Tia Graça. Desci as escadinhas da cantina
que levavam ao integral- pois me informaram que ela estaria lá-e
a encontrei lá embaixo.
Tia Graça: Mas é pra responder pergunta difícil? Que pergunta
difícil, eu não sei responder não...
(eu e uma moça que estava na sala junto com Tia Graça rimos).
Gabriela Alves: não, são perguntas sobre seu trabalho e aquilo
que você aprendeu nele, coisas assim.
Tia Graça: acho melhor você entrevistar a Zuleide, ela está aqui
tem quase o mesmo tempo e é boa de conversar assim... que eu
não quero responder não. Mas posso te levar até ela agora, quer?

(ri, meio sem graça, e aceitei. Assim, ela subiu as escadas
comigo e me levou até a salinha em frente à enfermaria,
onde me apresentou Tia Zu. As duas eram um pouco
parecidas em aparência, ambas de cabelo curto e um olhar
também parecido.)

Falei com Tia Zu e começamos a
entrevista.
Gabriela Alves: Com o que você
trabalha?
Tia Zu: Serviços gerais.
Gabriela Alves: E o que isso abrange?
Tia Zu: Trabalho na copa, na praça de
alimentação, na recepção... trabalho
fazendo limpeza em vários lugares.
Gabriela Alves: Há quanto tempo?
Tia Zu: Trinta e nove anos.
Gabriela Alves: E você gosta do
trabalho, das coisas que faz? O que mais
gosta de fazer?
Tia Zu: Gosto. Em se tratando de
limpeza, tudo, né, todo tipo de limpeza
eu gosto de fazer.
Gabriela Alves: Tem alguém aqui com
quem você tenha uma relação próxima?
Tia Zu: Tem. Tem a tia Graça, que tem
40 anos aqui, né.
Gabriela Alves: É, ela também, né?
Tia Zu: Também.

Gabriela Alves: É? Ela trabalha
aqui?
Tia Zu: Não, ela trabalha em outra
escola. Mas desde os três anos e
oito meses que ela estudou aqui.
Gabriela Alves: E a outra filha?
Tia Zu: Ah, ela tinha problemas de
hiperatividade... apesar do
tratamento, nunca foi engajada no
estudo, sabe? Então, mudei ela de
escola... mas nunca chegou a se
formar, mas pelo menos o segundo
grau terminou.
Agradeci pela entrevista e me
despedi da Tia Zu. Ela me
perguntou o que queria fazer
quando saísse da escola. Eu disse
que não tinha ideia, e ela
respondeu que eu tinha
fisionomia de psicóloga. Sorri, e
disse que já tinha pensado no
curso. Tia Zu também sorriu e
disse: “viu, acertei”.

Gabriela Alves: Você aprendeu algo
aqui?
Tia Zu: A gente, quando tá num
ambiente de escola, aprende muitas
coisas boas. A gente aprende a se
relacionar com as pessoas, com os
alunos, como tratar os adolescentes, né,
porque você trabalha diariamente com
adolescente...várias coisas boas a gente
aprende.
Gabriela Alves: Você acha que isso
ajudou na sua vida?
Tia Zu: ajudou, ajudou bastante. Criei
minhas filhas aqui, todas as duas
estudaram aqui, uma se formou aqui...
Gabriela Alves: No que ela se formou?
Tia Zu: Ela se formou em professora...
trabalha na educação infantil.
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Brasília e seu formato singular
Por Maria Eduarda Oliveira
Ao se falar de Brasília, pensamos em todas as coisas incríveis que nossa maravilhosa
cidade tem para nos oferecer. Sabemos que foi uma cidade planejada, que os endereços
são compostos por siglas e números, existindo uma sequência lógica para cada
identificação. A arquitetura da região é admirada por muitas pessoas, possuindo vários
projetos urbanísticos de Lúcio Costa e arquitetônicos de Oscar Niemeyer. Sabemos que
Brasília começou a surgir por meio de planos que idealizavam a capital federal do Brasil
no centro do país e que a maior bandeira do mundo está na praça dos Três Poderes.
Entretanto, há uma tremenda confusão sobre o verdadeiro formato de Brasília, quero
dizer, que formato enxergamos ao olhar Brasília por cima? Muitos afirmam que a
configuração é claramente um avião, outros ainda acrescentam que é exatamente por
isso que a capital recebe nomes como asa sul e asa norte em seus endereços, porque,
segundo essas pessoas, seria a asa sul e a norte de um avião. Há, também, quem considera
que a aparência é de uma borboleta, e especulam histórias como o fato de que teria sido
uma forma que Lúcio Costa encontrou de homenagear sua filha, Maria Elisa.
Não podemos desconsiderar todos aqueles que estabelecem uma grande semelhança com
um pássaro, outros até mesmo com libélulas! No entanto, o que realmente inspirou a
construção de Brasília?
Espero não decepcionar você ao relatar que Lúcio Costa não se inspirou em um avião,
nem mesmo em uma borboleta, libélula ou pássaro; acontece que essa cidade tão bem
planejada, sem esquinas, mas lotada de tesourinhas, foi, na verdade, influenciada por um
sinal de cruz. Segundo um relatório escrito por Lúcio, no intuito de explicar sua proposta,
ele afirma que a ideia nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma
posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. A partir
disso, relatam que Brasília vem de um repertório do urbanismo moderno e acrescentam
que as cidades lineares, organizadas ao longo de eixos, eram um tema que estava em
discussão no começo do século XX, seguindo uma estratégia de dispor cidades em dois
eixos que se cruzam.
Considerando isso, podemos colocar na ponta do lápis o que realmente sabemos sobre
Brasília e todas as maravilhas e curiosidades escondidas. A verdade, é que a cidade
responsável pelo céu mais lindo do país, é uma das mais incríveis de ser estudada e há
ainda muitas curiosidades a se descobrir. Assim sendo, encerro deixando uma pergunta,
já parou para relacionar todas as coisas fantásticas que você sabe sobre nossa metrópole
planejada?

Onde estão as mulheres na Fórmula 1?
Por Camila Amorim
As mulheres estão sendo inseridas cada
vez mais em diversas áreas do mercado de
trabalho, mas, quando se trata de corridas
de Fórmula 1, não se tem o privilégio de
vê- las competindo. Isso só ocorre porque
a última a se inscrever foi a italiana
Giovanna Amati, há 27 anos. Apenas 5
mulheres foram contratadas efetivamente
para equipes da categoria, sendo as mais
importantes: Maria Teresa de Filippis;
Lella Lombardi e Giovanna Amati.
Maria Teresa de Filippis se inscreveu em
5 corridas, mas, entre os anos de 1958 e
1959, só largou em 3. Em uma delas Grande Prêmio da Bélgica de 1958 -, ficou
em 10° lugar, mas, na etapa seguinte, foi
vetada de participar pelo diretor de prova
que alegou que “o único capacete que
uma mulher deveria utilizar é o do
cabeleireiro”. Esse tipo de fala mostra
como os homens recusam fortemente a
reconhecer a igualdade de direitos e
deveres entre os gêneros e como isso é um
grande ciclo vicioso que divide o mundo
em “o que é feminino” e “o que é
masculino”, repetindo- se de geração em
geração e fazendo com que poucos
consigam se libertar.
OTHER BOOKS YOU MAY ENJOY
Somente
após 16 anos, outra mulher se
inscreveu em uma corrida novamente.
Lella Lombardi se inscreveu em 17
corridas, contudo, entre 1974 e 1976,
largou apenas em 12. Ficou em 6° lugar no
Grande Prêmio da Espanha de 1975, no
qual marcou 0.5 pontos, sendo a primeira
pessoa do gênero feminino a pontuar na
Fórmula 1.

É de suma importância que essas
mulheres façam parte do mercado de
trabalho, porque, quando existe um
indivíduo que você se identifica e que
te representa em uma área específica,
é normal que se pense “se ela
conseguiu alcançar e conquistar tudo
PROS
isso,
por que eu não conseguiria?!”.
Assim, o número de minorias vai
crescendo cada vez mais em cargos
importantes ou que antes eram
“exclusivos para homens”.
Essas 5 mulheres foram de extrema
importância para a conquista do
espaço
feminino nos esportes, mas,
CONS
conclui-se que, infelizmente, foram
esquecidas com o passar do tempo.
Diferente da maioria dos esportes, os
competidores de Fórmula 1 têm uma
máquina - carro - a favor deles, o que
faz com que o físico seja mais
igualitário, ou seja, não é um esporte
CONCLUSION
que depende apenas de resistência.
No entanto, mesmo que esse
dependesse do físico, já foi
comprovado cientificamente pela
Universidade do Sul da Dinamarca
que a capacidade de resistência da
mulher é maior que a do homem.
Sendo assim, já está mais do que na
hora do discurso e do posicionamento
das pessoas - principalmente dos
homens - mudar, porque não existem
mais desculpas para adiar o que todos
já sabem que irá acontecer: as
mulheres vão, sim, chegar ao topo.

JPIC / SIS
Por William Homero
Nos dias 17,18 e 19 de junho ocorreu o JPIC/SIS, no Colégio Sagrado
Coração de Maria, em Brasília. O evento envolveu a Simulação
Internacional, ações solidárias, brincadeiras e muitas atividades
integradoras; além da presença ilustre de duas irmãs do IRSCM
(Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria), Ir. Suzana e
Ir. Conceição.
Os três dias de Simulação tornaram-se muito produtivos para os
estudantes, pois foi uma forma excelente oportunidade de obter
conhecimento, melhorar a argumentação e a retórica e até diminuir
a timidez. Além disso, os estudantes puderam refletir a respeito de
importantes questões relacionadas ao futuro, tais como: poluição,
depressão, identidade de gênero, tráfico e o uso de drogas, entre
outros. Foi um momento de grande envolvimento de todos!
Propondo uma maior interação entre os segmentos do colégio, o
SOR (Serviço de Orientação Religiosa), juntamente com os
professores, levaram alunos do Ensino Médio a realizarem
dinâmicas e brincadeiras com as crianças da Educação Infantil.
Houve, também, a participação dos alunos do Projeto Vida Padre
Gailhac. Esses alunos participaram de uma aula prática com a
equipe da Fábrica-Escola de Sabão e realizaram atividades lúdicas e
de recreação junto aos estudantes da escola. Tudo preparado com
muito carinho!
Em resumo, o evento foi um momento valoroso para educandos e
educadores da instituição. Esperamos que tudo aquilo que foi
aprendido e as reflexões que foram proporcionadas nesses três dias
possam mudar, de forma significativa, o futuro de todos os
participantes.
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Por Maria Eduarda Oliveira

BABY SHARK BRICANDO E
APRENDENDO
Data: 21 de julho de 2019, sexta-feira
Hora: às 15h e às 17h
Local: Teatro La Salle - 906 Sul

Baseado no grande sucesso da música, os
tubarões chegam aos palcos onde contam
com a presença de ZECA (um menino que
adora aventuras) e sua amiga a MIA (que é
uma menina que adora os tubarões). Além
do sucesso da trilha original o espetáculo
conta com músicas nacionais que fazem
parte do dia a dia das crianças e dos
adultos, inspirado em grandes sucessos do
passado. Juntos essa turma de uma forma
lúdica, vão ajuda a limpar a casa dos shark e
mostrar como o impacto da poluição na
vida marinha pode prejudicar a todos, e
com muitas brincadeiras e aventuras fazem
o desenrolar da história que vão colocar
todos para dançar. O teatro é envolvido com
cenários e iluminação, deixando o palco
muito colorido e alegre. Os papais e
mamães terão momentos incríveis ao lado
de seus filhos.
Ingressos
R$ 40,00 (meia)
• R$ 60,00 (solidário)
• R$ 80,00 (inteira)
*Valores dos ingressos sujeitos a alterações
sem aviso prévio
*Crianças de até 2 anos não pagam.
Mais Informações
Telefone: (61) 3011-7316
• Classificação: Livre

A BELEZA SOMBRIA
DOS MONSTROS: 10
ANOS DA ARTE DE
TIM BURTON
Data: 28 de maio a 11 de agosto
– 3ª feira a domingo
Hora: das 9h às 21h
Local: CCBB Brasília - Setor de
Clubes Sul, trecho 2.

Concebida em homenagem aos
10 anos de lançamento do livro
The Art of Tim Burton, a
exposição encara um desafio:
criar uma releitura sensorial
das 434 páginas que compõem
a obra, que é repleta de
ilustrações do acervo pessoal
do artista e de conceitos visuais
de diversos filmes. Da
introdução ao décimo terceiro
(e último) capítulo do livro, os
temas comuns à criação do
diretor servem de base a esta
exposição. Apresentando
conceitos visuais de filmes e
centenas de ilustrações do
arquivo pessoal do cineasta,
editados por ele, os ambientes
interativos vão proporcionar
uma incrível imersão dos
visitantes em uma verdadeira
jornada pela inigualável
imaginação de Burton.
Ingressos
• Gratuito
Mais Informações
• Telefone: (61) 3108-7600
• Classificação: Livre

ESPETÁCULO SUFRÁGIO FEMININO
Data: 13 de julho de 2019, sábado
Hora: 20h
Local: Teatro Dulcina - Faculdade de Artes Dulcina de Moraes
A CIA Luh Rabelo apresenta o espetáculo Sufrágio Feminino que tem direção de
Xandre Martinelli. O espetáculo contará com apresentação única no dia 13/07/2019 no
Teatro Dulcina às 20h.A partir do questionamento “O que é o ato feminino?” Sufrágio
Feminino é um espetáculo-manifesto que teve como base o texto “O Voto Feminino” de
Josefina Álvares de Azevedo. Sob esse plano de fundo, o espetáculo aborda as feridas
ainda não cicatrizadas das batalhas travadas em busca pelos direitos das mulheres
diante de uma sociedade regida pelo patriarcado. Entrelaçado às lutas, o espetáculo
transita entre a força e a sensibilidade presente nos femininos que não aceitam ser
receitas definidas pelo homem, pela sua casa e nem pela sua carne, mas que desatam
esses nós e gritam em uníssono: “Faça-se, erga-se, Lute, mulher! Porque ser, você já é. E
direito ninguém te deu, foi você quem conquistou!”
Ingressos:
• R$ 20,00 (preço único)
*Valores dos ingressos sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Mais Informações
•
Telefone: (61) 982603785
• Classificação: Não informado

ELVIS “THE KING IS BACK”

REI LEÃO - O MUSICAL

Data: 17 e 18 de agosto de 2019, Sábado e
Data: 27 de Julho de 2019, Sábado
Domingo
Hora: 22h
Hora: Sábado - abertura as 17h30 show as 18h /
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães Domingo - abertura as 14h30, show as 15h
Eixo Monumental
Local: Teatro UNIP - 913 Sul
O maior tributo a Elvis do mundo, protagonizado
Ingressos
pelo britânico Ben Portsmouth, traz a Brasília a
Plateia
Superior B
World Tour 2019 do espetáculo “The King is
•
R$
50,00
(meia)
Back”. O show, que já foi assistido por mais de um
• R$ 60,00 + 1kg de alimento não perecível
milhão de pessoas pelo mundo, chega a capital
(promocional)
federal em 27 de julho, no Centro de Convenções
•
R$
100,00 (inteira)
Ulysses Guimarães. Em 2012 ficou comprovado:
Plateia
Superior
não havia ninguém no mundo que melhor
•
R$
70,00
(meia)
representasse Elvis Presley do que Ben
• R$ 80,00 + 1kg de alimento não perecível
Portsmouth. Físico, voz, expressão corporal,
(promocional)
carisma. A afirmação foi ratificada pelo júri do
•
R$
140,00 (inteiro)
Worldwide Ultimate Elvis Tribute Artist Contest,
Plateia
VIP
concurso em Memphis que elegeu, naquele ano, o
•
R$
80,00
(meia)
britânico Ben (o primeiro não americano da
•
R$
90,00
+
1kg
de
alimento
não perecível
história do evento) como o maior artista-tributo
(promocional)
ao Rei do Rock.
•
R$
160,00 (inteiro)
Ingressos
*Valores
sujeitos
a
alterações sem aviso prévio.
Setor Especial
*Meia entrada para Idoso, professor e estudante,
•
R$180,00 (Inteira)
• R$90,00 (Meia e Solidário)
como prevê a lei, mediante apresentação de
Setor VIP
carteirinha.
• R$260,00 (Inteira)
• R$130,00 (Meia e Solidário)
*Ingresso Promocional mediante a doação de 1kg
*Valores dos ingressos sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
de alimento não perecível.
*Vendas Loja Eventim – Brasília Shopping e
*Vendas nas lojas da Bilheteria Digital no Pátio,
Online
*Ingresso Solidário mediante a doação de 1kg de
CNB e BSB Shopping e Online
alimento (exceto sal e açúcar)

IV FEIRA LITERÁRIA DA TORRE
DE TV
Data: Dias 6 e 7 de julho, sábado e domingo
Hora: 10h às 18h
Local: Feira de Artesanato da Torre de TV
Com muita satisfação anunciamos e
convidamos o público em geral de todos os
quadrantes a participar da IV Feira Literária
na Feira da Torre de TV. Um projeto da
ASSEAPMA, Associação dos Artesãos da
Feira da Torre de TV, visando a ampliar
horizontes artísticos para receber
escritores, músicos e amantes da arte,
literatura, música e artesanato. Vamos
prestigiar uns aos outros neste espaço
democrático para fomentar a Cultura e
incentivar o triângulo do livro, escritor e
leitor.
Ingressos:
• Gratuito

EXPOSIÇÃO ENTRE SILÊNCIOS
Data: 19 de junho a 11 de agosto de 2019, terça a
domingo
Hora: Terça a Sábado das 10h às 20h; Domingo das
14h às 19h
Local: Galeria Parangolé - Espaço Cultural Renato
Russo (SCRS 508 Sul)
Entre Silêncios é o resultado de um trabalho
iniciado em 2017 que será apresentado ao público
pela primeira vez. O processo de pesquisa do artista
buscou identificar gestos da linguagem não verbal, a
fim de explorar seu deslocamento para o campo
simbólico. Os gestos que são mediadores da
experiência no mundo, nas telas exercem um papel
performático capaz de revelar um território livre à
novas leituras. Os registros trazidos do campo da
comunicação não verbal suscitam peso e leveza,
robustez e delicadeza, permanência e efemeridade.
Em sua abordagem, o artista traz a expressão do
outro para a sua pintura, o que confere à obra um
caráter dialógico quanto à perspectiva de trocas. De
certa forma, seus registros sugerem uma espécie de
arquivo vivo, uma memória das vivências do artista e
do outro que resistem à invisibilidade imposta pela
urgência do que nos distrai no automatismo da
própria rotina. Deste modo, a obra torna tangível
assuntos que costumam passar despercebidos e
propõe ao visitante uma reflexão de paridade
consigo mesmo.
Ingressos
• Entrada Franca
Mais Informações
• Telefone: (61) 3242-5278 / 9 8199-2120
• Classificação: Livre

TRANSILVÂNIA

Missa e visita à obra da nova unidade de
Educação Infantil
Por William Homero
Neste sábado, 29 de junho, aconteceu a missa em honra ao
Sagrado Coração de Maria. O evento contou com a presença de
pais, professores, alunos, ex-alunos e os coordenadores do
Colégio. Uma banda formada por professores, ex-alunos e pais
de alunos abrilhantou o momento.
Os alunos da Educação Infantil fizeram uma linda homenagem
ao Colégio ofertando flores à imagem do Sagrado Coração de
Maria.
Houve, também, um momento sublime em que as
Coordenadoras dos Segmentos cobriram a imagem de Maria
com um manto azul e os alunos organizaram-se em um Coral e
cantaram a música "Mãezinha do céu”.
O encerramento ocorreu com um discurso do trio gestor e uma
breve visita ao novo prédio da Educação Infantil. Pais e alunos
adoraram o prédio e estão com grande expectativa para a
inauguração no próximo semestre.

O Encontro de Ex-Alunos do Colégio Sagrado
Coração de Maria
Por William Homero e
Vitória Oliveira

Ocorreu, também, no dia 29 de junho, o 2° encontro anual de exalunos do Colégio Sagrado Coração de Maria, em Brasília. O evento
contou com muitas fotos, boas memórias, fortes emoções e um
coquetel delicioso.Logo no início, as fotos antigas expostas nos
murais causaram muita felicidade e nostalgia, as recordações
incluíram fotografias de turmas se formando, de professores e
funcionários, além de outros momentos alegres como gincanas e a
festa de 50 anos da instituição. Alguns registros antigos da secretária
e os uniformes que eram adotados pela escola também foram
expostos. Além disso, alguns relatos animaram o encontro, como a
história do João e da Amanda, que se conheceram no CSCM, lugar que
também escolheram para a educação de seus filhos. Hoje, são casados
e têm uma bela família. Ao final, a palavra foi do trio gestor, momento
em que a Coordenadora Pedagógica Geral, Nilva, emocionou-se em
seu discurso, comovida com sua longa história pessoal dentro do
colégio.Em resumo, o evento foi um ótimo momento para rever os
amigos e ter belas recordações do tempo de escola, além de
proporcionar a todos um pouco mais de conhecimento acerca da
Instituição.

SOFIA
DEBROT
Me chamo Sofia De Brot e,
muitas vezes, só De Brot
mesmo. Tenho 17 anos e curso
a 3a Série do Ensino Médio.
Meu hobby é colocar arte nas
coisas e ver poesia em tudo.
Canto pra viver e levo a música
pra onde vou. Pretendo cursar
História e trabalhar com
Direitos Humanos e Artes,
principalmente, Música.
Contribuo no Gazeta
como editora-chefe.

CAMILA
AMORIM
Sou a Camila, tenho 15 anos
e curso a 2a Série do Ensino
Médio. Desde pequena eu
sempre amei tudo
relacionado à arte, mas me
identifico muito com a
escrita e leitura, por isso,
quero trabalhar em alguma
área do Direito. Trabalho
como colunista do Gazeta

WILLIAM
HOMERO

MARINA
FREITAS

Meu nome é William, tenho
16 anos e atualmente estou
cursando a 2ª Série do
Ensino Médio. Gosto de
escrever, mas não sei se
vou seguir no ramo da
comunicação. Trabalho
como chefe de reportagem
no Gazeta Sagrado.

Sou a Marina, tenho 17
anos e sou da 3ª Série. Sou
apaixonada por teatro,
amo a fotografia e a forma
como posso mudar minha
visão em relação às coisas
por meio dela. Em relação
à carreira, pretendo seguir
ou na área de química ou
na área da publicidade.
Por fim, sou chefe de
fotografia e cuido das
mídias sociais do Gazeta.

MARIA EDUARDA
OLIVEIRA

MICHELE
ARENTZ

Meu nome é Maria Eduarda
Oliveira, tenho 17 anos e
estou na 3ª Série do Ensino
Médio. Apesar de ainda não
ter certeza do que quero
cursar, amo ler e gosto muito
de design gráfico e edição, .
Independente da graduação
que decidir, gostaria de abrir
um projeto social destinado
aos animais abandonados.
Para concluir, sou uma das
redatoras do Gazeta.

Meu nome é Michelle
Arentz, tenho 16 anos e
estou na 2ª Série do
Ensino Médio. Eu amo
fotografia e dança.
Pretendo cursar algo
nesse sentido da arte.
Atuo como fotógrafa no
Gazeta.

PEDRO
BARBOSA
Meu nome é Pedro
Barbosa, tenho 17 anos e
estou no 3a Série do EM.
No tempo livre amo tirar
fotos, assistir a filmes e
andar de bicicleta.
Pretendo fazer o curso de
Ciência da Computação,
que é um curso que amo
muito. Eu participo da área
de edição audiovisual no
Gazeta.
GABRIELA
ALVES
Meu nome é Gabriela
Alves, tenho 16 anos e sou
da 2ª Série do Ensino
Médio. Gosto muito de
desenhar, ler, ouvir
música, ver artes de outras
pessoas e escrever poesia.
Quero fazer algum curso
de humanas, estou em
dúvida entre sociologia,
economia, psicologia,
filosofia (entre outros...), e
minha função no jornal é
de redatora.

ANA BEATRIZ
MARQUES
Meu nome é Ana Beatriz
Marques, ou Bia, tenho 15
anos e estou na 1ª Série
do Ensino Médio. Eu
gosto muito de escrever,
ouvir música e dançar.
Para faculdade, pretendo
fazer Medicina ou Relações
Internacionais. No Gazeta,
sou repórter.

LUMA
XAVIER
Meu nome é Luma Xavier,
tenho 15 anos e estou na 1ª
Série do Ensino Médio.
Geralmente, no meu tempo
livre, gosto de ter contato
com a natureza e capturar as
imagens e sentimentos, com
fotos e muitas vezes poemas,
também amo praticar
esportes, principalmente,
Handebol. Pretendo fazer
faculdade de Direito. No
Gazeta, sou fotógrafa.

VITÓRIA
OLIVEIRA
Meu nome é Vitória
Oliveira, tenho 16 anos,
estou no 2a Série do Ensino
Médio e quero cursar
Direito ou Nutrição. Meu
sonho é ser modelo; adoro
tirar fotos e ouvir música.
Minha função no Gazeta é
Repórter.
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