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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 ter contribuído com um arquivo
de memórias, tanto objetivas quanto sensíveis; e ter
escrito, 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".

Semana de Informação Profissional e
Vocacional (SINPV)
Por William Homero

A SINPV, Semana de Informação Profissional e
Vocacional, foi um evento ocorrido nos dias 09 e 10 de
setembro, no Colégio Sagrado Coração de Maria.
O evento tem como objetivo ajudar os alunos na
escolha da carreira. Para isso, nos dias 09 e 10, foram
propostos momentos de bate papo com vários
profissionais de diversas áreas, possibilitando, assim,
que os alunos tirassem suas dúvidas e conhecessem
um pouco mais sobre a profissão que lhes interessa.
No dia 10, à tarde, houve uma saída pedagógica
com os estudantes da 2ª e d a 3ª Séries para o
campus Norte do UniCEUB, lá, todos presenciaram
momentos para conhecer melhor as áreas de atuação
profissional e as estruturas de uma universidade. Os
alunos foram divididos em grupos: Saúde e Exatas e
Humanas e Direito; as categorias foram divididas de
acordo com o interesse de cada aluno.

Além de todas essas
atividades proporcionadas
aos estudantes na SINPIV,
algumas faculdades de
Brasília montaram
estandes com diversas
informações sobre os
cursos, fizeram sorteios e
entregaram brindes aos
alunos, dentre elas
estavam: Universidade
Católica,IESB,IDP,UNIPe
UniCeub .
O Sagrado oferece essa e
outras ações que auxiliam
bastante os estudantes
para que escolham a
profissão que mais se
identificam e, assim,
tenham sucesso em suas
carreiras.

Urso Misterioso?

A arte do grafite em Brasília
Por Duda Oliveira

Provavelmente você já se deparou com um urso grafitado
nas ruas de Brasília ou nas cidades do entorno, mas caso
ainda não tenha visto, continue lendo porque tem todo um
trabalho que precisa ser valorizado por trás disso!
Eu mesma já me perguntei diversas vezes se essa obra tinha
algum significado, afinal, por que será que tem uma em
tantos lugares, espalhadas por várias quadras e alcançando
um grande número de pessoas? A resposta é simples e,
talvez, quebre um pouco das suas expectativas, mas confie
em mim que a história por trás desse esfuminho é um tanto
quanto curiosa e interessante.
Luis Santos ou Mão como é popularmente conhecido e como
assina seus trabalhos, possui diversas obras além do famoso
animal e trabalha, também, com packs de adesivos exclusivos
e camisetas estampadas com suas artes mais conhecidas. Seu
projeto tem crescido cada vez mais e, hoje, encontramos seus
registros não somente nas ruas de Brasília, Samambaia,
Ceilândia, São Sebastião e Águas Claras, como também, em
vários projetos iniciados e espalhados na capital.

Dentre eles temos um mural no Crossfit Oxen, no parque
de skate da cidade, chamado LayBack Park Brasília;
incrementa, também, o design de diversas lojas e estampa
uma arte no subsolo do Teatro Dulcina de Moraes,
espaço de festas que foi reinaugurado com cerca de 50
painéis de grafiteiros da cidade. Fica a dica para quem
está procurando um o passeio diferente e aprecia artes
urbanas.
Ainda assim, Luis tem participado de diversos projetos
sociais como no evento Brasília Periferia, que tinha como
principal objetivo a transformação de áreas urbanas
degradadas em galerias a céu aberto! Com seu enorme
coração e vontade, Mão também contribuiu com sua arte em
um calendário que destinava o valor das vendas para pessoas
em condição de vulnerabilidade na Estrutural-DF. Assim
como Mão, existem centenas de artistas brasilienses que
merecem uma visibilidade e que proporcionam juntamente
com seus trabalhos projetos incríveis e empáticos.
Vamos valorizar a arte, vamos valorizar a forma de
expressão, vamos valorizar o trabalho e nos permitir
enxergar painéis grafitados com outros olhos.
Para aqueles que se interessaram em saber mais sobre o
trabalho incrível do Luis, acessem sua loja online
www.maoarte.com.br e seu facebook MAO e desfrutem mais
um pouco de suas habilidades incríveis.
Garanto que não vão se arrepender!

Entrevista com participantes do
InterSagrado 2019
A entrevista hoje foi com a Carolina
Borba, do 9º Ano, que participou dos
Jogos
do
IX
InterSagrado
que
aconteceram de 12 a 14 de setembro, na
unidade de Belo Horizonte. Sendo uma
das primeiras entrevistas que fiz, eu
ainda tinha minhas dúvidas sobre que
perguntas fazer,
e
sobre
como
desenvolver o diálogo.
Mas, para
minha surpresa, a entrevistada era
muito comunicativa... bem mais que eu,
inclusive, e foi respondendo às minhas
perguntas antes mesmo que eu pensasse
em fazê-las.
A entrevista aconteceu ali mesmo, no
corredor, perto da sala do 9º Ano.
Gabriela Alves: queria que você falasse
um pouco sobre como foi a experiência
nos jogos, onde você foi, o que você teve
que fazer...
Carolina: No interSagrado ou no
interclasse?
Gabriela Alves: É...no que você viajou.
Carolina: A gente viajou com o 9º Ano,
com todas as escolas da Rede Sagrado do
Brasil, né, Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
Ubá, Vitória eode Brasília... E assim, eu
fiz
muitos
amigos
lá, foi
uma viagem
OTHER
BOOKS
YOU MAY
ENJOY
muito incrível, que marcou realmente a
minha vida, e eu me aproximei muito
até das pessoas do Sagrado de Brasília,
que eu não era muito amiga. Jogar com
elas foi muito bom. A gente não ganhou
muitos jogos, foi algomais amistoso.

Por Gabriela Alves
E acho que foi uma experiência
incrível. Todo mundo amou e, assim,
além de a gente jogar, a gente sempre
estava junto, saía do Sagrado, ia para
o ônibus e dali ia para o hotel,
sempre
PROSjuntos. Aí sempre tinha uma
festinha em que a gente se divertia
muito.
Gabriela Alves: Você conheceu
alguém de Belo Horizonte? Fez
alguma amizade lá?
Carolina: Sim, eu fiz muitos amigos
lá. Inclusive, até hoje a gente tem
CONS
grupo
no whatsapp. Ainda tenho
contato com eles no instagram e no
twitter. Sempre falo muito com eles,
principalmente, os de BH, porque
foi para escola deles que a gente foi.
E a gente virou amigo até dos alunos
do Ensino Médio, que nem estavam
participando
do InterSagrado em si,
CONCLUSION
mas que nos acolheram muito bem.
E foi isso... a gente também fez
amizade com o pessoal do Rio de
Janeiro, porque eles ficavam na
torcida com a gente, sempre
torcendo, e, assim, tinha jogos em
que nem importava quem estava
jogando entre si, a gente torcia para
os dois times, porque todo mundo
virou amigo...
E, assim, no começo foi estranho
porque a gente não conhecia
ninguém, foi... muito diferente, mas
era todo mundo do Sagrado...

Gabriela Alves: Mas, você não conhecia nem as pessoas que estavam no seu time?
Carolina: Eram muitas pessoas do 8º Ano. Eu até conhecia de vista, mas nunca tinha
conversado. E aí eu virei amiga delas! Inclusive a gente dançou no primeiro dia (na
abertura) e passamos 2 meses ensaiando para isso. Foi assim que eu conheci as
meninas; passando a coreografia para elas.
Porque elas falavam: “ah, achei muito legal a dança, também quero dançar” e aí a
gente criou um grupo, marcou ensaio na casa de uma delas... (tudo isso antes de
viajar).
Gabriela Alves: Deve ser muito “diferente” se aproximar “do nada” de alguém
que sempre esteve ali no seu cotidiano, mas você nunca conversou.
Carolina: Sim, e a gente tem até um grupo só nosso, das pessoas de Brasília. E
outro com os de BH. E até alguns meninos de BH estavam marcando de vir
conhecer Brasília. Porque quase todo mundo já foi para o Rio ou para BH, mas
poucos vieram para Brasília, então, eles estavam muito curiosos em saber o que
tinha aqui.
Gabriela Alves: A minha última pergunta é se teve alguma coisa específica que
você aprendeu lá, algum aprendizado para vida, sabe? Carolina: Eu comecei a
conhecer outras pessoas, outras culturas, inclusive eu conheci muitas gírias de lá...
Gabriela Alves: Como é que isso?
Carolina: tinha... chiá, chaina... mala... um monte de palavras que eu nem conhecia
(risos) e que passei a conhecer. Aí no twitter, hoje em dia, eu vejo isso e acho
normal, eu ajo como se fosse uma coisa comum, de Brasília, só que não é. A gente
também ensinou gírias para eles: “rolê”, “pala”, “ideia”...
A gente virou muito amigo, no começo tinha essa “coisa” de rivalidade mesmo, mas
depois foi assim... “cara, vamos torcer pra todo mundo...” e no final teve a festa, e na
festa estava todo mundo junto, não tinha Brasília, Rio, BH, era todo mundo Sagrado,
sabe. E isso foi muito bom, então, até hoje essa foi uma das viagens que mais me deu
saudade.

Carolina Borba, aluna entrevistada.
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Luma Xavier, aluna entrevistada.
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Por Ana Beatriz Marques
A entrevista foi com a aluna Luma Xavier, da 1ª Série, que teve a honra de participar
do InterSagrado, um evento que ocorreu em Belo Horizonte e teve a participação de
todos os colégios da Rede Sagrado. O evento abrange esportes como o vôlei e o
handball. A experiência para todos, com certeza, foi incrível e o Gazeta não iria deixar
passar uma oportunidade de fazer uma entrevista sobre um evento tão único e
especial.
Abaixo você lê na íntegra o que foi dito.
Ana Beatriz: Como foi a experiência de estar competindo no InterSagrado?
Luma: Me sentir parte de algo maior que eu foi uma experiência realmente
incrível. Fazer parte de um time e representar a nossa escola junto com o time foi
muito bom e, com certeza, pretendo participar de outras atividades.
Ana Beatriz: Em quais esportes você competiu?
Luma: Competi como atacante no handball e no vôlei. No vôlei, tive uma pequena
participação, pois o esporte principal foi o handball.
Ana Beatriz: Como foi conhecer os alunos da Rede Sagrado?
Luma: Sim, tive a oportunidade de conhecer e fazer amizades com as garotas e
garotos dos outros estados, além disso, pude conhecer, também, os próprios
colegas que foram comigo e que faziam parte do time de Brasília. Sem dúvidas, não
foi uma viagem de se esquecer.

Oficina de Redação com a
escritora Dad Squarisi
Por William Homero

No dia 30 de outubro, alunos da 2ª e da 3ª Séries tiveram
uma oficina de redação com a professora, jornalista e
escritora Dad Squarisi. Foi um momento valioso para
intensificar os conhecimentos para a Redação do ENEM,
que aconteceu no domingo após o encontro. As dicas
foram muito importantes! Além de ter ministrado a
Oficina, Dad propôs dinâmicas de relaxamento e
concentração e, ainda, presenteou com livros, os alunos
que se destacaram nas participações. Com os preciosos
conhecimentos passados por ela, com certeza, esse
momento fez a diferença na produção dos textos dos
alunos presentes. Muito obrigado, Dad Squarisi!

AGENDA CULTURAL
DEZEMBRO 2019

Por Gabriela Alves
Durante as férias de fim de ano, é
comum, principalmente em Brasília,
que as pessoas viajem, geralmente,
para visitar familiares (já que muitos
dos residentes de Brasília não
nasceram aqui) ou por desejarem ir a
outros lugares com mais atrações
turísticas. Entretanto, para aqueles
que ficam por aqui, é possível
encontrar eventos culturais nessa
época do ano, e muitos deles
associados a causas solidárias, como
campanhas de doação.

Dream Theater em Brasília- 4 de
dezembro
A banda de rock Dream Theater se
apresentará no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães às 20h, e, nesse show,
haverá desconto significativo de preço para
aqueles que comprarem o Ingresso Solidário
(pago mediante a doação de 1kg de alimento
não perecível, com exceção de sal e açúcar)!
Ney Matogrosso em Brasília- 8 de dezembro
Nesse dia, o famoso cantor
Ney
Matogrosso fará um show em Brasília, no
Centro de Convenções Ulysses Guimarães,
como parte de sua nova turnê “Bloco na rua”.
Será às 20h!

Circuito das EstaçõesVerão
Data: 8 de dezembro
Nesta data ocorrerá a
continuação do
Circuito das Estações
(prova de corrida ao
redor de Brasília), na
sua fase Verão.

Jão em Brasília- 14 de
dezembro
Nessa data o cantor Jão,
bastante conhecido pela
música “Imaturo”,
apresentar-se-á no Centro
de Convenções Ulysses
Guimarães, às 21h!

O festival Despertacular
Realizado
pela
ASB
(Associação dos Surdos de
Brasília) é um festival de
teatro, cinema, artes e oficinas
realizado inteiramente em
libras!
Acontecerá no Espaço Cultural
Renato
Russo.
(Horário
indisponível)

Show da Luna
Todos os finais de semana até 22 de dezembro Encontre os personagens do
Show da Luna no Pátio Brasil. O Meet&Greet acontece todos os finais de
semana e pode ser agendado pelo aplicativo do shopping. São 50 encontros
por dia, em que os clientes poderão tirar fotos com a Luna, o Cláudio e o
Júpiter, personagens do famoso desenho. Confira! Das 14h às 17h30, no Pátio
Brasil.

Solidário Brasília com Luan Santana
14 de dezembro
Na mesma data que a apresentação de Jão, acontecerá o evento anual de
arrecadação de alimentos Solidário Brasília, onde se apresentará o cantor
Luan Santana! Será no Estádio Mané Garrincha. Para obter o ingresso é
necessário atingir 100 reais em compras no supermercado mostrado no site,
trocar o cupom fiscal por um vale ingresso e comprar o alimento não perecível
indicado no ingresso. O horário do show ainda não foi divulgado.

Mulher precisa ter voz, vez e ser respeitada!
Por Camila Amorim

Ciclo vicioso
Hoje meu pai gritou
O cão latiu
O carro fez barulho com o motor
E, no meio desse caos,
Um som que dói
Dói na pele, um tapa
E, em seguida, meu pai
diz: É para o seu bem.
Eu cresço e tudo muda
Emprego, casa, carro, contas,
Mas a dependência é a mesma:
Escuto o mesmo som e sinto a mesma dor
Repito para mim:
É para o meu bem.
E a cada homem,
Uma nova cicatriz
É para o meu bem.
Ser calada,
Ser abusada,

Ser agredida.

Mulher precisa ser valorizada!
Por Gabriel Viegas Romeiro

Simplesmente Mulher
Mundo novo, vida nova.
Anos de história, luta e sofrimento.
Da sua prisão te libertastes, finalmente,
seguindo seu rumo cala a boca de quem te chama de inferior.
Limpar a casa, cuidar dos filhos nem pensar,
é hora de mostrar que também pode colocar o dinheiro na mesa.
Que história é essa que mulher só pilota fogão?
O machista que disse isso deveria estar na prisão.
A ignorância dos que se dizem superiores mancha a sua moral,
nos teus seios sagrados se alimentaram durante anos
e preferem não apoiar a igualdade, e continuar com as suas vidas de
mediocridade.
O patrão se aproveita, o marido te bate, chega disso.
É hora de sair desse beco obscuro, pois dele você tem saída.
Tu és a mãe de todas as eras,
a lutadora de todas as guerras.
A sociedade não é a mesma sem ti,
sem você a vida não floresce, não se renova e nem brilha.
Fazendo o mundo melhor, tu és aquela que lidera nossa marcha em direção
a tempos melhores.
A ti não cabe definição melhor do que beleza extraordinária.

A participação feminina na ciência
Por Ana Luísa Santana

É notável a dificuldade das mulheres na área da ciência. Desde os séculos
XV e XVI, com a ascensão do Renascimento, a maioria dos cientistas que até
hoje ganham destaque (como Galileu Galilei e Nicolau Copérnico) são figuras
masculinas, sem que haja um debate sobre as mulheres do setor neste período.
Isso influencia diretamente na atualidade, momento no qual, apesar de mais
presente, a representatividade feminina na área de exatas ainda enfrenta
obstáculos, por uma questão cultural e pela ausência de mulheres símbolos no
setor.
A questão da ciência torna-se um problema cultural para as mulheres,
visto que a área de exatas é considerada por muitos um modelo masculino de
carreira.
Isso ocorre pelo fato de demandar-se um trabalho em tempo integral,
produtividade em pesquisas e a valorização de características ditas por boa
parte das pessoas como masculina. Essa espécie de separação errônea entre
capacidades de homens e mulheres, na profissão, dificulta a permanência
dessas na área, que muitas vezes sentem-se desmotivadas e pouco valorizadas.
Outro fator que afeta é a pouca presença ou o pouco destaque que se dá
a mulheres cientistas. Um exemplo histórico disso é o aconteceu com Rosalind
Franklin, cientista britânica que não foi reconhecida na divulgação de
pesquisas sobre o DNA humano, mesmo tendo grande contribuição para o
processo. A falta de valorização como essa é um empecilho para as mulheres,
que não têm modelos relevantes em quem se inspirarem.

Assim, é necessário alterar a situação atual das mulheres na ciência.
Isso pode ser feito por meio do incentivo a meninas, por parte das escolas
e famílias, a participarem de Olimpíadas de Matemática, Física ou
Química, a fim de desconstruir a ideia da área de exatas somente para
homens. Além disso, a mídia deve divulgar mais projetos científicos
femininos, permitindo que as mulheres encontrem modelos para se
identificarem, diminuindo desigualdades de gênero e possibilitando
maior representatividade.

Palavras do Terceirão...
Uma carta à Marina
Por Marina Freitas
Brasília, 05 de dezembro de 2019.
Cara Marina,
Não faço ideia de quando você vai ler essa carta, e se algum dia vai
realmente chegar a ler, mas eu espero que sim. Esse ano foi um ano
conturbado, cheio de mudanças, (re) descobertas, pressão, mas
também, com um grande autoconhecimento.
Você aprendeu muita coisa, principalmente, sobre amizade. Sei que
o vínculo que você criou com a sua turma, além de toda sua
dedicação com os eventos, sejam os trotes, as vendas, a festa, tudo,
foram de grande relevância para essa jornada de 2019 que, no fim, foi
baseado em se descobrir.
Olhando tudo que vivemos até agora, digo que estou orgulhosa do
que aprendi sobre a gente. Por enquanto, torço para que eu consiga
manter a calma e a resiliência para o ano que vem. Guardarei todos
os Churrascos da Turma, trotes, piadas internas, as votações que dão
errado, gincanas e até mesmo as brigas dentro do coração, e espero
que você ainda tenha contato com as pessoas que conseguiam te
animar, mesmo quando o mundo lá fora parecia estar desmoronando.
Por fim, espero que, independente do país, curso e profissão que você
tenha escolhido, que tenha sido com o seu coração e que você esteja
sendo muito feliz nessa jornada. Torço para o nosso sucesso e
felicidade todos os dias.
Com carinho,
sua versão de 2019.

Perspectivas de um futuro

Por Débora Côrtes

Vivendo com anseio
sobre quem eu devo
ser... tantas perspectivas,
mas um enorme medo de crescer.
Numa complexidade de existir,
ter que atender a expectativas,
ter que ter sucesso,
ter que evoluir.
Tudo isso me consome,
tudo isso me machuca,
em um eterno ciclo
que parece não ter cura.
E, no final,
resta só você e seu medo,
juntos em um eterno desespero
em ter que ser perfeito.

Por João Victor Cunha

Tá acabando, né?
Por Raquel Domingues
É, realmente, tá acabando... e a gente sonha com isso desde o Ensino Fundamental,
todo mundo cria expectativas sobre como vai ser... e eu posso dizer com todas as
minhas palavras que o Ensino Médio é uma caixinha de surpresa, nele você pode
conhecer o amor da sua vida ou a pessoa que você mais odeia no mundo; você vai
conhecer pessoas que vão mudar sua vida de uma hora para outra e vão te fazer ter
borboletas no estômago; você vai amadurecer e aprender que as coisas não são da
maneira que você quer; que você precisar fazer “choices” e que elas têm
consequências; você vai tirar notas baixas, mas vai perceber que uma nota não te
define, ela só te acrescenta; você vai fazer coisas que você nunca teve coragem de fazer
antes e perceber que tudo isso vale a pena; você vai ter momentos tristes, mas você não
pode deixar eles tomarem conta de você; você vai perceber que as pessoas mudam e
vão embora e que isso é super normal, porque novas pessoas vão entrar em sua vida. E
então, você vai chegar ao Terceirão e tudo isso já vai ter mudado você e que no
próximo ano tudo vai ser diferente, mas o que realmente ninguém para e pensa é que
no ano que vem você não vai ver seus amigos com a mesma frequência e que você vai
ter mais responsabilidades e isso nem sempre é bom. Mas, eu acho que você tem que
focar um dia de cada vez, como se fosse o último dia da sua vida e... fazer valer a pena.
Então, aqui vão alguns conselhos para você: viva, experimente, fale o que você sente,
se apaixone, estude, cuide de você e dos outros também, pois sua vida é como uma
peça de teatro, ou seja, aproveite o espetáculo antes que a cortina se feche. E não se
preocupe com o amanhã, tudo tem seu tempo, e você é como uma flor que tem o seu
próprio momento de florescer. E acredite, num piscar de olhos você já vai estar na sua
Colação e no seu Baile... vivendo aquele momento único que você sempre imaginou!

Por Bruna Santos

Agradecimentos à
Equipe Gazeta Sagrado
Por Rosângela Costa (Profa de Língua Portuguesa)

É com muito orgulho que finalizamos o brilhante ano de 2019.
Quanto aprendizado, quantos textos maravilhosos e cheios de
essência! Podemos fazer mais? Sempre! A nossa vida se
constitui de uma ânsia de fazer mais, de contribuirmos
positivamente para uma sociedade mais solidária, respeitosa
e crítica. Parabéns a todos os integrantes do Jornal Gazeta
Sagrado e àqueles que contribuíram para que as nossas duas
edições fossem um sucesso!

SOFIA
DEBROT
Me chamo Sofia De Brot e,
muitas vezes, só De Brot
mesmo. Tenho 17 anos e curso
a 3ª Série do EM. Meu hobby
e 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
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.

MARIA EDUARDA
OLIVEIRA
Meu nome é Maria Eduarda
Oliveira, tenho 17 anos e
estou na 3ª Série do EM.
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.

MARINA
FREITAS
Sou a Marina, tenho 18
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.
MICHELLE
ARENTZ

Meu nome é Michelle
Arentz, tenho 17 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 na 3ª Série do Ensino
Médio. 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 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

VITÓRIA
OLIVEIRA

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.

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

LUMA
XAVIER

PROFESSORACOLABORADORA

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.

Rosângela Costa

COORDENADORA DO
ENSINO MÉDIO

Ana Paula Borges

