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Editorial

É

incrível como ao longo do dia
trocamos nossas emoções,
vamos da alegria à tristeza
em segundos. Ah! Se pudéssemos
passar nosso tempo apenas curtindo
a felicidade plena. E, embora a vida
não seja apenas de alegrias, existem
momentos em que podemos decidir
como vamos vivê-los. Muitas vezes
podemos escolher o refúgio dos
livros e sonharmos com personagens
incríveis,
sejam
eles
heróis,
ídolos, vilões, vampiros ou apenas
personagens comuns, mas é com eles
que vamos dormir sonhando em como
seria se fizéssemos parte da história.
Quem nunca se imaginou na história
do Peter Pan? Chorou lendo O Menino
do Pijama Listrado, sofreu quando
os olhos percorreram as linhas de A
Culpa é das Estrelas, aventurou-se em
As Crônicas de Nárnia ou entrou no
clima de romance de P.S. Eu Te Amo.
As palavras confortam e mostram
o quão belo é folhear as páginas de
um livro. Dizem que existe um ritual
para ler um livro novo: precisamos
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sentir a capa, admirá-lo na estante,
cheirá-lo e finalmente lê-lo. Com
certeza, muitas pessoas fazem isso
automaticamente, sem se dar conta
de que estão fazendo algo precioso.
Sim, sentir um livro é precioso. É lidar
com a alma de outras pessoas, seja de
um escritor ou de outros leitores.
Tudo na vida tem um início:
os primeiros passos, as primeiras
palavras, os primeiros sonhos,
desilusões e assim por diante. São os
primeiros detalhes que fazem toda
diferença entre o gosto e o desgosto.
Somos seres humanos recheados
de sensações e emoções e, por isso,
nossos sonhos são tão intensos. É tão
lindo ver um livro nas mãos de uma
criança! Mesmo que ainda não saiba
ler, ela se encanta com os desenhos
que identifica, animais, pessoas,
objetos. Sua leitura não verbal é a
asa da sua imaginação. A criança
tem um encantamento tão natural
pelos livros que é invejável. É a forma
mais pura de amor, de carinho, de
descoberta. Quando começa a ler as
palavrinhas e descobre nas linhas
do livro uma história da qual ela só
reconhecia as imagens, é tão mágico,

tão intenso! Todos os pais deveriam
viver este momento, pois é único, tão
único quanto as primeiras palavras
proferidas ou os primeiros passos
dados.
A leitura é o meio mais rápido de
conhecer o mundo, de aprender a
descobrir e modificar pensamentos.
Por meio da leitura aprendemos a
argumentar, com bons argumentos
mudamos o mundo. Sim, um
livro muda o mundo! Aventure-se
nas emoções jorradas em grande
quantidade neste jornal. As palavras
escritas aqui têm o maior poder do
mundo: amor e conhecimento! Vamos
escrever as páginas do nosso futuro
juntos?
O jornal A voz da Humanidavi é um
grande exemplo de como as palavras
podem ir longe. Os alunos usam de
todo seu aprendizado em sala de
aula e de sua bagagem cultural para
escreverem seus textos, dos quais
alternam desde a criatividade ao senso
crítico. Fazem papel de jornalistas,
cronistas, poetas, levam para todos
um olhar diversificado.
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Evolução histórica da política no Brasil república
Reportagem: Como chegamos até aqui?
Por João Victor de Almeida Chaves e Gabriel Macedo da Silveira
9º ano do Ensino Fundamental

T

odos nós sabemos a atual situação
política em que o Brasil se encontra,
mas você sabe como é que chegamos
até aqui? Nosso querido Brasil já passou
por diversas e complicadas reviravoltas
políticas, e muito do que foi criado no
passado da República ainda reverbera nos
dias de hoje.
A República iniciou sua história em 15
de novembro de 1889, começou com os
militares no poder, na chamada República
da Espada (1889 a 1894). A primeira
Constituição Federal foi promulgada
em fevereiro de 1891 e foi amplamente
baseada nos ideais norte-americanos,
com a divisão do poder em três esferas:
o Executivo, o Legislativo, e o Judiciário.
Com um presidente no poder com a eleição
de quatro em quatro anos, como ainda
funciona atualmente. Porém, o presidente
não tinha direito a reeleição e apenas
homens acima de 21 anos votavam.

Após o fim da República da Espada,
iniciou-se a República Oligárquica,
momento em que civis governaram
o país. O quarto presidente de toda a
República, o paulista Campos Sales (18981902), criou a Política dos Governadores,
o que aprofundou o coronelismo, prática
que consistia em que o governo federal
fizesse favores aos estados, como não
reconhecer a eleição de candidatos da
oposição do governo de certo estado. Em
troca, os estados, junto com os coronéis e
poder municipal, conseguiam vantagens
políticas ao Governo Federal, como a
eleição de candidatos ao Senado Federal
e à Câmara dos Deputados que não
oferecessem oposição ao governo federal.
Essa prática desonesta de troca de favores
e controle de votos pelos coronéis esteve
em funcionamento durante muitos anos
da política brasileira, mesmo após o fim da
República Oligárquica.
Por falar no fim da República
Oligárquica, ela terminou em 1930, com
a Revolução de 1930, quando Getúlio

Vargas chegou ao poder. Com uma
série de estratégias políticas e golpes,
Vargas instaurou o Estado Novo em 10
de novembro de 1937. No Estado novo,
Vargas fez duas coisas que ainda marcam
presença: a estatização da economia,
com a criação de diversas estatais, com
a mais famosa delas sendo a Petrobrás,
ainda operante e pertencente ao estado,
e a criação da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), leis que ainda vigoram.
Após Vargas renunciar em 1945, o
Estado novo acabou e o Brasil voltou à
democracia. Vargas elegeu-se em 1950, e
em 1954, suicidou-se.
Juscelino Kubitschek, muito conhecido
como JK, presidente desde 1956 a 1961,
com sua meta de crescimento de 50 anos
em cinco, construiu Brasília. Em dois
de abril de 1964, os militares tomaram
o poder por meio de um golpe contra
o então presidente, João Goulart. Eles
permaneceram no poder até 1985, por
meio de diversos Atos Institucionais (AI),
aumentando cada vez mais o poder do

governo. Limitando assim, a liberdade do
povo com as eleições presidenciais que
aconteciam dentro do congresso sem a
participação do povo.
Com os militares dizendo que fariam
uma lenta e gradual abertura à democracia,
a população começou a pressionar cada
vez mais o governo. Em 1979, os partidos
políticos foram reabertos e a Lei da Anistia
foi promulgada, libertando todos os presos
políticos, mas anistiando os causadores das
torturas e mortes em nome do governo. Em
1985, Tancredo Neves foi eleito, porém,
adoeceu e morreu em abril. O vice, José
Sarney assumiu o governo. Novamente,
o Brasil voltou à democracia, e em 1988
uma nova constituição foi elaborada e os
direitos do cidadão voltaram a vigorar.
Deste momento em diante, já sabemos
o que acontece na história do Brasil, mas
foi assim que chegamos até aqui, por
meio de diversas estratégias políticas e
interesses. Agora basta a nós decidirmos o
nosso futuro.
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O Jornal A VOZ DA HUMANIDAVI
agora é internacional!
Professor Eduardo Heusser

D

urante os dias 7 a 12 de
setembro de 2018, o
Colégio Universitário
UNIDAVI marcou presença
no “I Congresso Iberoamericano Nós Propomos!
Geografia,
Educação
e
Cidadania”. O evento ocorreu
na Universidade de Lisboa,
em Portugal, e envolveu
muitas atividades científicas
na área da Geografia, com
participantes de países da
Europa, África e América.
Logo no primeiro dia do
evento ocorreu uma saída de
campo pelas ruas de Lisboa,

com
o
objetivo
de conhecer um pouco da
Geografia Urbana da cidade
que é a capital de Portugal.
Encerrou-se a programação
deste dia com a sessão de
abertura, seguida por uma
conferência e entrega da
premiação dos concursos
ibero-americanos do Projeto
Nós Propomos!

O ponto alto para o Jornal
A VOZ DA HUMANIDAVI foi o
segundo dia do congresso,
quando aconteceram as
comunicações de trabalhos.

Dentre outros trabalhos, o
Professor Eduardo Heusser,
que leciona Geografia no
Colégio UNIDAVI, apresentou
o Jornal através de seu
artigo científico intitulado
“Elaboração e publicação
de um jornal escolar: uma
proposta colaborativa na
Educação Básica”. Assistiram
a esta apresentação vários
professores,
mestres
e
doutores das áreas da
Geografia e da Educação
de vários países, tais como
Espanha, Portugal, Peru,
México e Brasil. Nesta ocasião

o Projeto de Ensino do Jornal
A VOZ DA HUMANIDAVI foi
bastante apreciado, divulgado
e elogiado. Isso sem dúvida é
resultado de um rico trabalho
interdisciplinar realizado por
professores,
coordenação,
direção e estudantes do
Colégio
Universitário
UNIDAVI, aos quais se deva
todo o crédito.
Seguindo o cronograma
do congresso, aconteceram
muitas atividades instrutivas
e motivadoras. Foram várias
visitas de estudos a algumas
outras cidades de Portugal,

como Évora, Cascais, Braga,
Porto, Fátima e Coimbra,
onde
visitamos
escolas,
universidades e outros lugares
históricos. Também houve a
oportunidade de participar
de lançamentos de livros e de
conferências sobre os novos
rumos do ensino da Geografia
na Europa e no mundo.
Portanto, nosso Jornal
continua sendo um orgulho,
desde sua primeira edição
em 2015. Parabéns a todos os
envolvidos neste projeto!

Muito bom para ser verdade
Crônica de humor

Por Chaline da Silva dos Passos Carneiro e Mehl Franzoni
5º ano do Ensino Fundamental

E

ra quinta-feira de manhã, o sol ainda não tinha
aparecido. Luccas, um homem que morava
com seu cachorrinho da raça pug, tinha que
viajar para visitar sua família.
Felizmente, bem nesse dia, animais domésticos
de pequeno porte poderiam usar o ônibus em São
Paulo, sua cidade.
Às pressas, Luccas pegou seu cachorro que se
chamava Bilu, suas malas, dinheirom para sua
passagem e foi.
Quando chegou na rodoviária de São Paulo,
percebeu um grande problema: o Bilu teria que
pagar para entrar no ônibus.
- Eu deveria ter lido toda a notícia – disse Luccas

para si mesmo.
- Ou o cachorro paga, ou ele não pode ir! – disse a
moça que vendia os passes do ônibus.
Luccas tinha que ir ver sua família, então fez um
plano infalível: iria colocar Bilu dentro de sua mala
de mão.
- O que pode dar errado? Hein, Bilu? – disse Lucca
muito feliz.
Voltou para comprar os passes, até ali estava tudo
bem. Entrou no ônibus e começou a falar com Bilu,
que estava dentro da mala:
-Calma Bilu, vai ficar tudo bem! Vai dar tudo
certo! Você não pode sair daí, pois não trouxe sua
jaulinha.
Um garoto vê Luccas conversando com sua mala.
- Moço, sua mala fala? Onde você comprou? –
pergunta o garoto.
- Não. Quer dizer, sim ela fala! Onde eu comprei?

Comprei em, hum...Hogwarts! – falou Luccas de
um jeito meio forçado.
O menino com uma cara de espanto disse:
- Olha, eu já tenho seis anos! Sou bem grande para
saber que isso é mentira!
- Tem?
-Sim, tenho!
-Bom menininho...
Antes que Luccas pudesse terminar de falar, o
garoto arrancou a mala de suas mãos, a abriu, e
teve uma surpresinha!
-Ah! – gritou o garoto.
- Bilu, não! Pare! – gritou Luccas para o cachorro.
Em vez de Bilu parar, ele saiu correndo pelo ônibus.
- Estava tudo muito bem para ser verdade! – falou
Luccas colocando a mão no rosto, mas deixando um
espaço para ver as bagunças que seu cachorro fazia.

Ideário medieval das cruzadas: fiéis versus infiéis
Poema crítico: Cruz de sangue

E

Por Raíssa Duarte
1º ano do Ensino Médio

ra tempo de pouca rebelião
Não existia vacilação,
Tropas ocidentais com sua
lealdade,
Enviados a Palestina
Para conquistar a liberdade.
Praças lotadas,

Fardados pela cruz,
Olhando para mais um,
Mais um, que morreria por jesus.
Reagindo contra os muçulmanos,
Urbano II com seu exército
Para arrancar Jerusalém desses
humanos,

E deixar bem explicito
Que a Terra Santa já estava dominada.
Mesmo com a primeira derrota,
Com os franceses não tinha lorota,
Era Deus no céu, igreja no chão
E na hora da forca não existia pedir
perdão.
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Ciências Humanas participam da
II UNIARTE
Professores Eliana Bertoli Costa e Éverton Leandro Chiodini

A

II Exposição UNIARTE, realizada entre
os dias 26 de setembro e 01 de outubro,
foi um verdadeiro sucesso. O evento

ocorreu no espaço do Colégio UNIDAVI. Os

estudantes construíram e expuseram obras
de arte com base em conceitos estudados em
sala de aula, de forma interdisciplinar. A arte
torna-se a linguagem pela qual comunica-se
um sentido. É como um signo que carrega em
si o significado e com o objetivo de comunicar

seu conteúdo. A área das ciências humanas
foi representada por meio de obras como um
desfile de moda conceitual organizado nas aulas
de Artes, Língua Portuguesa e Filosofia e criados
pela 1ª série do Ensino Médio. Confira algumas
imagens desta exposição:

Entrevista com empresário sírio
eA visão
sua
visão
sobre
o
Brasil
dos estrangeiros sobre o Brasil
Por Gabriel Stein
2º ano do Ensino Médio

Kaled Ali, 2018.

Kaled Ali* é um sírio que veio
refugiado para o Brasil, no início
de 2012, com esposa e dois filhos
pequenos. Começou trabalhando
como limpador de pratos em um
restaurante e se tornou empresário,
abriu o próprio restaurante e foi
morar nos Estados Unidos em 2018,
onde chefia a sede de sua empresa.
Gabriel – O que você pode nos
dizer sobre a sua visão e a dos sírios
antes de vir para o Brasil?
Kaled – Bem, nós tínhamos uma
visão de que o Brasil seria um paraíso,
praia, festa, carnaval, felicidade, ainda
mais após o início da guerra em 2011,

quando o comparamos com a Síria.
Gabriel – Ao chegar aqui, as coisas
foram como você esperava ou ocorreu
um choque cultural muito grande?
Kaled – Foi um período muito
difícil. A língua foi a maior dificuldade,
por meses não consegui me comunicar
com ninguém, até que me ensinaram
o português. Nessa época minha
esposa pegou uma doença grave e não
conseguiu se recuperar, foi algo muito
complicado para mim.
Gabriel – Você conseguiu crescer
dentro do país como empresário.
Como é a sua visão do mercado
brasileiro para começar do zero e
subir até o topo?
Kaled – Eu tive muita sorte
quando iniciei minha carreira, recebi
várias oportunidades e aproveitei
todas, o país e as pessoas estão sempre
abertas a ajudar. É um bom mercado
para algo novo e todos os empresários
sabem disso.
Gabriel – Hoje você mora no
Estados Unidos e está em uma cultura

diferente. Qual a sua visão atual e a
dos estrangeiros sobre o Brasil?
Kaled – Ainda existe aquele
estereótipo do brasileiro feliz e
carnavalesco,
porém
agora
as
pessoas sempre associam o país com
corrupção, crimes. Toda essa crise
política, econômica e a onda de crimes
no Rio de Janeiro dão um certo medo
aos estrangeiros.
Gabriel – Qual a sua opinião
sobre o futuro brasileiro com todos os
problemas que assolam o país?
Kaled – Acredito que após as
eleições o país vai se recuperar. Mesmo
com a maior parte dos estrangeiros
temendo a situação, eu sei que os
brasileiros têm força para dar a volta
por cima.
*Personagem fictício, baseado em
pesquisa e conteúdo estudado em sala de
aula.

REFERÊNCIAS:
VINOGRAD,

Samantha.

Brazil’s

democracy is quite literally under
assault. 2018. Disponível em: <https://
edition.cnn.com/2018/09/09/opinions/
presidential-weekly-briefing-brazilvinograd/index.html>. Acesso em: 26 set.
2018.
KYLE, Brett J.; REITER, Andrew G..
Brazil’s most popular politician,
Lula, won’t be on the October
presidential ballot. Here’s what
comes next. 2018. Disponível em:
<https://www.washingtonpost.com/
news/monkey-cage/wp/2018/09/05/
brazils-most-popular-politicianlula-wont-be-on-the-octoberpresidential-ballot-heres-whatcomes-next/?noredirect=on&utm_
term=.5c4f818de9b7>. Acesso em: 26 set.
2018.
ALMEIDA, Daniela. Eles já estão
entre nós: as dificuldades que
os estrangeiros no Brasil não
contam. 2012. Disponível em: <https://
epocanegocios.globo.com/Inspiracao/
Carreira/noticia/2012/04/eles-ja-estaoentre-nos-e-nem-tudo-sao-flores-paraos-executivos-estrangeiros.html>. Acesso
em: 26 set. 2018.
SILVA, Daniel Neves. Guerra civil na
Síria. [2017]. Disponível em: <https://
historiadomundo.uol.com.br/idadecontemporanea/guerra-civil-na-siria.
htm>. Acesso em: 26 set. 2018.

A VOZ DA HUMANIDAVI

5

Colonização da América
Paródia: Efeitos da Revolução Industrial nos países americanos (Latata - G-idle)
Por Bruna C. Mendes, Lívia F. Zonta, Maria Lorena M. Santos, Victória K. Furtado e Yasmin R. de Jesus
8º ano do Ensino Fundamental

N

orte Americanos, Sul Americanos, vão
se preparando
Hoje vamos falar da colonização da

América
Foi colonizada pelos europeus de várias
origens: portugueses, ingleses, espanhóis,
franceses e holandeses
Aconteceu de forma diferente; tinha a do
povoamento e a da exploração
Países latinos, oh! Latinos, oh! Forneciam
riquezas de sua terra, madeira, borracha, café,
entre outras coisas
A América latina teve um atraso na economia
Mas a Anglo-Saxônica foi bem povoada
América
Tem a América Latina e a Anglo-Saxônica
América
Colonização da América
América Anglo-Saxônica não queria
explorar as riquezas, o objetivo era povoar e
desenvolver o lugar.
Os europeus não enviavam pra metrópole,

queriam satisfazer seus próprios habitantes.
O que era de lá, ficava lá. Canadá e os Estados
Unidos são os que têm a maior potência.
A França e a Inglaterra usaram o povoamento
para desenvolver essa parte
Explorada,
ah!
Explorada
era
a
América Latina por Portugal e a Espanha é
subdesenvolvida
América
Canadá e Estados Unidos são desenvolvidos
América
Brasil,
Argentina
e
México
são
subdesenvolvidos
América
Paraguai, Colômbia, Uruguai estão em
desenvolvimento
América
Suriname, Haiti, Venezuela
América
São os países menos avançados
Na Anglo-Saxônica há qualidade de vida
para seus habitantes
Já quando o assunto é economia, a América

Autoria do desenho: Julia Camile Beber – 8º Ano.

Latina tem dificuldade Desigualdade, falta de moradia,
educação e saúde. Será que isso é tudo o que nos resta?
This is América
América
Colonização da América
América
Colonização da América

A Ásia e o desemprego causado pelas máquinas

Reportagem: “Eu não entendia o que acontecia: sempre havia demanda
de trabalho, mas os funcionários diminuíam cada vez mais”
Por Laiza Barbetta e Gabriela Böing
9º ano do Ensino Fundamental

N

aomi era funcionário em uma
empresa
automobilística
na
Coreia do Sul. Ásia Motors foi
uma potência no ramo, empresa grande,
com aproximadamente 9.105 m², contava
com mais de 150 funcionários. Com o
passar dos anos, Naomi começou a operar
máquinas grandes, rápidas, que supriam a
necessidade da indústria. Com o tempo foi
percebendo que seus amigos e colegas de
trabalho eram demitidos e não entendia o
motivo. Percebeu, então, que aos poucos
substituíam os funcionários por máquinas.
A tecnologia hoje está presente
em nossas vidas em quase todos os
momentos. Seu início foi durante a
Revolução Industrial, o grande salto
ocorrido na Inglaterra, a partir de meados
do século XVIII, acontecimento histórico
que inaugurou esse novo tempo. Não há
dúvida que a modernização dos países
dentro das indústrias foi consequência
da tecnologia das máquinas, aumentando
a produção e diminuindo a mão de obra,

trazendo benefícios para as empresas
e uma melhora significativa em torno
do desenvolvimento industrial. Porém,
trouxe prejuízo para os funcionários com o
crescimento do desemprego. As máquinas
estão presentes a tal ponto no nosso dia
a dia, que não se percebe o quanto são
integradas ao mundo ao redor. Sem elas,
não existiria a maioria dos produtos que
se consome, grande parte das tarefas do
cotidiano não poderiam ser executadas.
Há países que enfrentam crises
intensas por estes motivos. A crise asiática
tirou o emprego de pelo menos 21,6
milhões de trabalhadores, como o caso de
Naomi, perdendo o emprego após 15 anos
de trabalho. É como se a população de
três estados brasileiros inteiros perdesse
o emprego. Segundo a Organização das
Nações Unidas (ONU), atualmente a taxa
de desemprego é de 4,2%, somando 23
milhões de pessoas até o próximo ano.

É com grande preocupação que
essas pessoas são substituídas

friamente por máquinas, mesmo
sabendo que ainda existe a
necessidade de se criar cada vez
mais tecnologias para acelerar a
produção, melhorar a qualidade
dos produtos, reduzir custos e
facilitar a vida das pessoas.
No entanto, para que o número de
desempregados não cresça e para diminuir
o número de pessoas na miséria, seria
necessário um investimento maior por
parte de nossas autoridades políticas no
campo da educação, principalmente no
ensino profissionalizante, incentivando
desde cedo os jovens a se especializarem
em funções que são melhor exercidas por
seres humanos. Isso poderia despertar a
sua consciência em relação ao seu futuro
no meio trabalhista, evitando assim o
aumento do desemprego, além de ocupálos com projetos diversificados e do
seu respectivo interesse. É notório que
sobrarão vagas no mercado de trabalho,

porém, grande parcela dela estará
empregada e exercendo excelentes cargos
propostos pelo governo.
Naomi encerrou sua jornada de trabalho
em uma das empresas que atualmente
mais cresce, dizendo as palavras que são
título desta reportagem. Os automóveis
estão entre os bens de maior necessidade.
Em 2006, mais de 69 milhões de veículos
foram produzidos no mundo, mais de 16
milhões de automóveis foram vendidos
nos Estados Unidos, mais de 15 milhões
na Europa Ocidental e cerca de 7 milhões
na China.
REFERÊNCIAS:
ONU. Monica Grayley. OIT: desemprego e
falta de trabalho decente continuarão altos
em 2018. Disponível em: <https://news.
un.org/pt/story/2018/01/1607421>.
Acesso em: 30 set. 2018.
SILVA, José Paulo Pereira et al.
A influência da tecnologia no
desemprego.
Disponível
em:
<https://www.webartigos.com//
artigos/a-influencia-da-tecnologia-nodesemprego/50538>. Acesso em: 30 set.
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Autoria do desenho: Ariel Jahn, Ana Paula Fertig Bastos, Maria Erduarda Rosa, Anna Luísa Curtius Garcia Corrêa – 7º Ano.

Entrevista: Conheça melhor o museu
histórico mais importante do Brasil e o
que aconteceu com ele
Região e regionalismo
Por 7º ano do Ensino Fundamental
Entrevistado: Pedro João da Silva,
30 anos, vive no Rio de Janeiro. Formouse em História. É professor, historiador e
trabalhou no Museu Nacional durante três
anos. Todos os anos levava seus alunos
para conhecer a importância do museu.
Ainda como historiador, Pedro busca
artefatos históricos para compreender
o mundo em que vivemos e a história de
nossos antepassados.
1. Qual é a importância de um
museu?
Pedro João da Silva- Preservar a
história e a memória do ser humano
sempre foi um grande desafio. Nesse
contexto, os museus exercem um
significado extremamente relevante.
Muitos pensam que eles são apenas um
caminho em direção ao passado, quando
na verdade são muito mais que isso. É um
lugar de conexão entre passado, presente
e futuro, pois olhar o passado é conhecer o
que foi feito para aprimorar mecanismos
que podem influenciar o presente, para
que novos conhecimentos. Também para
que técnicas sejam disponibilizadas para
a sustentabilidade das futuras gerações.
2. Sabemos que a maioria dos

museus do Brasil se encontram na
Região Sudeste (em torno de 1.400).
Por que há está concentração de
museus lá?
Pedro - É a principal região de
desenvolvimento nacional, então pode
ser considerado que tem a história mais
importante e também porque muitos
lugares, ao encontrar objetos importantes
para a história, mandam para o Sudeste.
A existência e a distribuição de museus
estão ligadas a diversos aspectos, como
existência de órgãos ou estruturas
administrativas voltadas à cultura e de
políticas públicas municipais e estaduais
voltadas à valorização da memória. Há
também fatores mais abrangentes: a
economia regional, a renda per capita,
a relação com o turismo. Atribuímos
especialmente
à
economia,
tendo
como parâmetro comparativo o Índice
de Desenvolvimento Humano dos
municípios, a forte influência sobre fatores
que podem promover ou prejudicar a
distribuição de museus no território
nacional, da perspectiva municipal.

agora, após o incêndio, será reconstruído,
mas imagino que não será mais tão
importante, porque a maioria dos objetos
foi destruído.

3. Qual é o museu mais importante
que abriga na região atualmente?
Pedro - Era o Museu Nacional, que

5. Como era o acervo do Museu
Nacional?
Pedro - O museu contava com

4. Qual é a história do Museu
Nacional?
Pedro
O
Museu
Nacional,
vinculado à Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), é a mais antiga
instituição científica do Brasil e, até
setembro de 2018, figurou como um dos
maiores museus de história natural e de
antropologia das Américas. Localiza-se no
interior do parque da Quinta da Boa Vista,
na cidade do Rio de Janeiro, localizado no
Palácio de São Cristóvão. O palácio serviu
de residência à família real portuguesa de
1808 a 1821, abrigou a família imperial
brasileira de 1822 a 1889 e sediou
a primeira Assembleia Constituinte
Republicana de 1889 a 1891, antes de ser
destinado ao uso do museu, em 1892. O
Museu foi fundado por Dom João VI no
dia 6 de agosto de 1818, o museu acabou
de completar 200 anos.

um Acervo Bibliográfico formado de
livros, folhetos, periódicos, multimeios,
in-fólios, obras raras, mapas, teses e
dissertações pertencentes à Biblioteca do
Museu Nacional e da Biblioteca Francisca
Keller, do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social (PPGAS). Um Acervo
Científico composto por exemplares
representativos da biodiversidade, fósseis,
objetos etnográficos e arqueológicos,
pertencentes
aos
Departamentos
de Antropologia, de Botânica, de
Entomologia, de Geologia e Paleontologia,
de Invertebrados e de Vertebrados; e
um Acervo Documental constituído de
material arquivístico, custodiado pela
Seção de Memória e Arquivo (SEMEAR) e
pelo Centro de Documentação em Línguas
Indígenas (CELIN). O museu contava com
um acervo de 20 milhões de itens.
6. Quais eram os itens mais
importantes do museu nacional?
Pedro - Um dos itens mais importantes
do acervo do Museu Nacional era o crânio
de Luzia, como foi carinhosamente
apelidado, era o fóssil humano mais antigo
encontrado no Brasil. Descoberto em
1974, pela arqueóloga francesa Annette
Laming-Emperaire, o fóssil encontrado
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em Minas Gerais teria em torno de 11.300 anos. Já o
acervo de etnologia tinha artefatos da cultura indígena,
como objetos raros do povo Tikuna, e afro-brasileira,
além de itens de culturas do Pacífico. Havia pelo menos
1.800 artefatos de civilizações ameríndias da era précolombiana. O museu também contava com uma coleção
de arqueologia clássica, composta por 750 peças das
civilizações grega, romana e etrusca. Possuía também um
acervo de etnologia, tinha artefatos da cultura indígena,
como objetos raros do povo Tikuna, e afro-brasileira,
além de itens de culturas do Pacífico. Havia pelo menos
1.800 artefatos de civilizações ameríndias da era précolombiana. O caixão de Sha Amun en su era uma das

atrações mais procuradas pelo público, era um presente
que Dom Pedro II recebeu, em 1876, durante sua 2ª visita
ao Egito.
7. Como ocorreu o incêndio?
Pedro - As chamas começaram às 19h30 do
domingo, 2 de setembro, depois de encerrado o horário
de visitação. Ainda não se sabe em qual local do museu
o fogo começou, nem o motivo. Boa parte da estrutura
do prédio era de madeira e o acervo tinha muito material
inflamável, o que fez o fogo se espalhar rapidamente.
Apenas quatro vigilantes estavam no local, mas eles
conseguiram sair a tempo. Ninguém ficou ferido.

8. O que será feito após o incêndio do museu
nacional?
Pedro - Após o incêndio do Museu Nacional, o
governo estuda alterar a Lei Rouanet para permitir que
pessoas físicas abatam do Imposto de Renda, doações
que serão feitas aos fundos que ainda serão criados para a
recuperação do prédio e dos acervos destruídos pelo fogo
e para a manutenção dos demais museus do país. Também
foi criada pelo governo a Agência Brasileira de Museus
(Abram), que ficará responsável pela reconstrução do
Museu.

Entrevista: Você conhece a filosofia da ciência?
Filosofia da Ciência

Por Bruno Pasa Finardi e Wesley Gonçalves
2º ano do Ensino Médio

Frederico

Hermann*,

doutor

em filosofia e sociologia (1999) na
universidade

UNIDAVI.

Trabalhou

como professor da área no colégio Dom
Bosco no ano 2010. Doutorou-se em
história na universidade Avantis, no
ano 2015 veio trabalhar para o colégio
UNIDAVI e na faculdade juntamente e
ainda pretende estudar arqueologia.
1- Entrevistador: Quando surgiu
filosofia da ciência?
Frederico Hermann: Se deu origem
por volta do fim século XVIII e início
século XIX, com duas proposições de
como o ser humano deve ser aproximar
da natureza. Nietzsche (1844-1900)
defendia que só é possível conhecer a
natureza pela força e dominação. Todo
conhecimento implica no poder, mas
Porém para o filósofo J. Bronowski
(1908-1974) defendia o contrário que “O

homem domina a natureza não pela força,
mas pela compreensão,” assim surgiu a
filosofia da ciência.
2- Entrevistador: O que é a
ciência?
FH: Aristóteles define a ciência como
o “conhecimento das causas pelas causas.
É o conhecimento demonstrativo,” além
do pensamento de Aristóteles, a ciência
é dividida em duas partes, as teorias e os
fatos, uma teoria para a ciência é quando

se tenta provar algo por exemplo, a teoria
de Darwin na qual o ser humano evoluiu de
organismos mais simples, porém até hoje
ninguém conseguiu observar a evolução
ocorrendo. Por outro lado, você pode fazer
várias vezes as experiências que vai dar
certo, por exemplo as três leis de Newton.
3- Entrevistador: Quem foi Karl
Popper e que ele dizia sobre filosofia
da ciência?
FH: Foi uns dos maiores filósofos
contemporâneos. Ele dizia que um fato
científico jamais poderia ser apenas por
observação e indutivo. Popper baseou
essa ideia no filósofo David Hume. Hume
diz que não é pelo fato de alguém ter visto
apenas cisnes brancos que pode afirmar
que somente existem cisnes brancos, Pois
no momento em que ver um cisne de outra
cor, a afirmação feita anteriormente será
invalidada. Assim, Popper formulou o
Método Hipotético Dedutivo.
4Entrevistador:
Quem
foi Thomas Kuhn e qual a sua
contribuição para filosofia da
ciência?
FH: Foi um pesquisador na Filosofia
da Ciência. Que defende o contexto de

Objetos que contam histórias
Poema: Objetos que contam histórias

Por 1º ano do Ensino Fundamental

Somos crianças mas percebemos
que mudanças
ocorrem a todo
momento.
Vamos contar o que descobrimos
sobre a história de alguns objetos,
que foram aos poucos evoluindo
e hoje já fazem muito sucesso.

Antigamente a televisão,
sua imagem era sem cor,
assim também as fotografias
que mostravam a vida
de muitas famílias.
O celular nem existia
quando chegou
foi uma alegria.
Livros nas estantes para pesquisas,

nas Bibliotecas a estudar.
Onde está o computador?
Com toda certeza
já foram inventar.
Não são apenas os objetos
que contam para nós
a sua história.
Olhe ao redor,
observe com muita atenção,

descoberta, o qual privilegia os aspectos
psicológicos, sociológicos e históricos
como relevantes para a fundamentação e
a evolução da ciência.
5- Entrevistador: Você diria que é
importante a filosofia da ciência?
FH: Sim. Pois sem ela nós poderemos
acreditar em qualquer coisa pois a
ciência não precisaria provar nada e nós
poderíamos entender que alguma coisa
era certa e conteceu porque ninguém
poderia provar que aquilo está errado, por
exemplo que todos os cisnes poderiam ser
brancos.
*Personagem fictício porém conteúdo
estudado em sala.
REFERÊNCIAS:
CABRAL, João F. P. A Filosofia da
Ciência de Thomas Khun. Disponível
em:
https://brasilescola.uol.com.br/
filosofia/a-filosofia-ciencia-thomas-kuhn.
htm
TODA matéria. Karl Popper. disponível
em:
https://www.todamateria.com.br/
karl-popper/

pois a sua cidade já foi diferente
mudou, evoluiu
e se transformou.
Para as próximas gerações
lindas histórias serão contadas,
sobre os objetos que foram
inventados,
e com o tempo modificados.
Cada objeto conta
a sua história
que ficará guardado
na sua memória.
Então, compartilhe!
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Rei Luís XIV e o Antigo
Regime
Entrevista com Rei Luís XIV

Por Bruno Sborz e Matheus Ferrari dos Santos
2º ano do Ensino Médio

Por Gabriel Victor Venâncio Ramlov
1º ano do Ensino Médio

As horas passam depressa!
Poema Crítico: (CON)FUSO HORÁRIO
De forma geoide, semelhante a uma esfera
Vinte e quatro fusos horários circundam a Terra
Uma divisão resultante de, no total,
Exatamente trezentos e sessenta graus.
Partindo do Meridiano de Greenwich há o ponto inicial
Convergindo em um sistema de nível mundial
Para esquerda diminuição de uma hora a cada quinze
graus,
Para a direita é o aumento que se organiza igualmente
sem caos.
Passando velozmente, incontrolavelmente,
Ao completar sua rotação um dia passa novamente
Um acontecimento célere, porém, é incontestável
E pelo globo residem diferentes horários.
Fleming propõe em 1878, oficiado em Washington em
1884
Com seu esquema adotado, novo período é marcado
Pois até os dias de hoje é utilizado, algo relevante
Afinal, utilizamos tais conceitos a todo instante.
Em uma viagem mudanças podem ser ocasionadas
Sobre os horários essas palavras são referenciadas
Enquanto no Brasil o relógio marca meio-dia
No Japão mais já doze horas se extinguirá.
O tempo passa depressa,
O ano passa com pressa,
A translação logo se encerra,
Mas o fuso-horário ainda aqui se integra.

Imagem disponível em: https://bit.ly/2D8cFNo

R

ei francês nascido em
St.
Germain-en-Laye,
Yvelines,
conhecido
como o Rei Sol, o maior dos reis
absolutistas da França (16431715). Filho de Luís XIII e de Ana
d’Áustria, infanta da Espanha,
ainda não completara cinco anos
quando subiu ao trono, após a
morte do pai. Recebeu formação
humanista orientada por Mazarin
e prepará-lo para exercer o poder
com sabedoria e autoridade, com
a morte do cardeal, assumiu o
poder um ano após o casamento
com a infanta espanhola Maria
Teresa d’Áustria, filha de Felipe
IV da Espanha.
E: Vossa alteza, como poderias
descrever o reino durante o
período do governo do seu pai rei
Luís XIII?
Luís XIV: Na realidade o que
me lembro de meu pai como rei é
muito pouco, pois quando tinha 5
anos ele veio a falecer, foi quando
minha mãe Ana tornou-se
minha regente. Com a ajuda dela
enfrentamos diversas frondas, até
eu alcançar a maior idade quando
assumi finalmente o trono como
legítimo herdeiro

E: Como vossa majestade
planejou os seus passos assim
que foi coroado rei da França?
Luís XIV: No começo admito
que boa parte das decisões eram
tomadas pelo Cardeal Mazarin,
meu
antigo
tutor,
porém
após sua morte assumi total
responsabilidade pelas ações
do reino, afinal foi um direito
concedido a mim por Deus então
ninguém mais além de mim
poderia tomar tais decisões e
assim me proclamo o rei sol único
e onipotente.
E: Quanto às estratégias de
combate e financeiras, como
eram realizadas?
Luís XIV: Primeiramente eu
queria expandir a marinha e
o exército, para isso confiei as
finanças do reino a Jean-Baptiste
Colbert, porém após duas
grandes guerras enfrentadas, a
da Liga de Augsburgo e a Guerra
de Sucessão Espanhola, o reino
acabou caindo em uma grande
crise e fazendo o povo passar por
uma fome generalizada, para o
meu azar.
E: Mas mudando para um
bom assunto, quanto ao grande

palácio de Versalhes?
Luís XIV: Ah! Minha obra
prima, construí com a intenção
de centralizar mais ainda todo o
poder, chegou a ser lar de toda a
nobreza, claro isso até a revolução
em 1789.
E: Vossa majestade fazendo
uma retrospectiva de seu reinado,
sendo ele o mais longo da história
até os dias de hoje registrados,
como vossa alteza vê a situação
política no qual a França ficou
após sua morte?
Luís XVI: Digo que fiz um
ótimo trabalho como rei, afinal
foi um título dado a mim por
Deus e não só isso mas também
reafirmo minha famosa frase, eu
sou o estado, após minha morte
com a ascensão do rei Luís XV,
mas ainda assim não chegou nem
aos pés de minha grandeza como
rei sol.

CRONOS - TEMPO DE CRIANÇA
Por 5º ano do Ensino Fundamental
Existe um tempo cronológico
dentro do qual vivemos, e dentro dele
um momento oportuno para que se
cumpram os propósitos, CRONOS período de tempo, espaço de tempo,
longo ou breve. Ele controlava o
tempo desde o nascimento até a
morte, um pensamento Grego era
que Cronos representava o tempo
que faltava para a morte, uma vez
que era impossível fugir do mesmo,
todos seriam mais cedo ou mais
tarde vencidos (devorados).

fazem você esquecer que seu tempo
vai acabar, até que ele acabe...
CRONOS
CRIANÇA

-

TEMPO

DE

O nosso tempo.
O nosso tempo é tempo de amar,
de respeitar,
É o tempo de ser criança, de
brincar e de estudar.
Tempo de não se preocupar com
a vida que vai enfrentar
E quando a vida adulta chegar,
CRONOS - O TEMPO E AS você vai mudar...
CRIANÇAS
CRONOS - O TEMPO E AS
Para nós o tempo é algo que não CRIANÇAS
se sente, não se vê, não se ouve...
O tempo nos devora pouco a
O tempo passa rápido
pouco. Mas enquanto isso não
Criança você quer ser
acontece o tempo só ajuda, cura,
Então, corra, pule, brinque
ensina, faz nossa vida ter sentido.
Pois logo irá crescer!
O tempo é você em um barco
O tempo voa
em uma trajetória finita, onde você
E você vai crescendo
não sabe onde é o final e nem o
Logo tu é adulto
recomeço, sua família e seus amigos
E aos poucos vai envelhecendo.

Aprender pode ser difícil
Aproveite a vida,
A vida
A cada dia é um novo início.
As flores são belas
Moramos na Terra
E tudo na vida
Ninguém espera
REFERÊNCIA:
SILVA,

Célia

C.

Diversidade.

Coleção Rumo à Cidadania. Editora
Lumine. Brasília 2011.
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A NATUREZA INFLUENCIA NA
SOCIEDADE?
Narrativa de memória
O

i! Meu nome é Marina, sou
brasileira, tenho 21 anos e
moro em Londres-Inglaterra.
Sou formada em jornalismo e
trabalho em uma rede de televisão.
Vim contar minha história e todos os
lugares que já fui.
Vou começar contando sobre
minha ida ao Egito - Cairo.
Lá percebi que a natureza
influencia muito na sociedade. O
elemento que mais influencia é o rio
Nilo. Para eles, é fonte de cultura,
alimento e religião. Quando acontece
o período de inundação, o rio fica por
cima das plantações. Quando abaixa,
a terra fica fértil. São nas águas do
Nilo onde são realizadas crenças
religiosas, lavam roupa e tomam
banho.
Próximo lugar é Londres.
Em Londres é difícil você não ver
uma pessoa com um guarda-chuva!
Neste lugar chove muito, em média
2.000 mm por ano. Londres é uma
selva de pedras que carrega um ar
pesado e quase tóxico. O sol é tão
tímido, quase inexistente, causando
um vazio no céu e na alma. Faz com

Por Ana Luísa da Rocha e Vitória Silva Alberton
6º ano do Ensino Fundamental
que as pessoas caminhem sem cores
no rosto.
Próximo lugar é Manaus.

Manaus é outro lugar que
o rio influencia muito. Lá
ainda tem muita natureza e
ecossistemas. É o lugar que
tem o maior ecossistema do
mundo, com vários animais e
plantas de espécies diferentes.
Os rios que passam por Manaus
são o Negro e o Solimões e, ao se
encontrarem, formam o grande rio
Amazonas. O Rio Negro do Norte é o
maior afluente da margem esquerda
do Rio Amazonas, o mais extenso rio
de água negra do mundo e o segundo
maior em volume de água.
E o último lugar é a Babilônia.
A Babilônia é uma das cidades mais
antigas do mundo. A Mesopotâmia
foi uma das principais civilizações
da Antiguidade Oriental. Localizados
entre os rios Tigre e Eufrates, os
povos
mesopotâmicos
viveram

na região chamada de Crescente
Fértil e desenvolveram técnicas de
agricultura a partir das cheias e
inundações dos rios fundamentais
para o desenvolvimento dessa
civilização.
Os
mesopotâmicos,
juntamente com os egípcios, foram

denominados civilizações hidráulicas,
por desenvolverem obras de controle
das águas (diques, barragens), para a
prática da agricultura.
E esse foi um pouco do que eu
aprendi e vi nessas cidades.

Autoria do desenho: Rômulo Alves Kuhl – 6º Ano.do autor.

Colonização da América
Paródia: Vagalumes (Pollo)

Por João Pedro, João Fronza, João Gastaldi e Murilo Ramlov
8º ano do Ensino Fundamental

V

ou explorar 1 milhão de riquezas por aí
Pra eu enriquecer, não importa se eu causar dor
Eu só quero expandir
E quando explorar, quero lucrar
Vou escrever mais de um milhão de leis pra você cumprir
Que teu ouro é meu, teu minério me faz sorrir
Vou de Salvador até Laguna. Cê sabe já tô na busca
Não cabe tanto açúcar, essa é a verdade nua e crua
Eu sei o que eu faço
Uma rota eu traço
Explorador fora da lei, buscando espaço
Se estou rico eu não ligo se a guerra acontecer
É que não faz sentido procurar se não há nada a
acumular
Meu reinado impossível vai ser realidade
Se eu consigo a sua amizade

Juro que não vai ser na maldade
Vou explorar você
Eu vou enriquecer
Pra eu crescer, faço a Europa inteira saber que eu…
Vou explorar 1 milhão de riquezas por aí
Pra eu enriquecer não importa se eu causar dor
Eu só quero expandir
E quando explorar, quero lucrar
Escravizei os índios
E descobri o paraíso
É só ver o teu ouro que perco o juízo
Por inteiro
Sentimento verdadeiro
Eu e o dinheiro
Ao som de você sofrendo
Eu vou enriquecer
O ouro nas minas
Não faz falta para vocês
Então me mostra que a capital vale quando você está
perto
Dá a mão e vem comigo que eu vejo que eu estou certo

Digo que te livrar é realmente impossível
Agora saia da senzala que hoje o céu está incrível
Vou explorar 1 milhão de riquezas por aí
Pra eu enriquecer, não importa se eu causar dor
Eu só quero expandir
E quando explorar, quero lucrar
Faço dos seus territórios um lugar seguro
Procurei desenvolver em outra forma, eu juro
Saio da Europa, passo os apuros que vier,
Abro a janela pra que você possa ver
Vou explorar 1 milhão de riquezas por aí
Pra eu enriquecer, não importa se eu causar dor
Eu só quero expandir
E quando explorar, eu quero lucrar
Vou explorar 1 milhão de riquezas por aí
Pra eu enriquecer, não importa se eu causar dor
Eu só quero expandir
E quando explorar, quero lucrar, pelo mundo
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Participação no XIX Encontro Nacional
de Geógrafos em João Pessoa, Paraíba
Professor Eduardo Heusser

D

iferentes
pesquisas
desenvolvidas por estudantes do
Colégio Universitário UNIDAVI,
participantes do GEIC – Grupo
Estudantil em Iniciação Científica, são
compartilhadas em eventos nacionais. A
Geografia não ficou de fora deste mundo
científico! Na primeira semana do mês
de julho de 2018, dois estudantes,
Isaac Neckel e Fernanda Stein, do 1º
ano do Ensino Médio, juntamente com
o professor de Geografia, Eduardo
Heusser, participaram do XIX Encontro
Nacional de Geógrafos, em João Pessoa,
na Paraíba, apresentando o trabalho:
“O Bioma Caatinga sob diferentes
perspectivas brasileiras a partir de um
olhar catarinense”.
No domingo assistimos à conferência
de abertura. Na segunda-feira teve
minicurso pela manhã e mesa redonda
pela tarde. Na terça-feira participamos
de uma saída de campo maravilhosa

para o interior do Estado,
visitar o tão aguardado
Bioma Caatinga. Vivemos
uma experiência que além
de singular, nos enriquece
muito. Vendo o Bioma
Caatinga de perto, quebramos
estereótipos sobre a Região
do Semiárido Nordestino.
Isso superou imensamente
nossas expectativas.

O ponto alto da
programação
foi
a
socialização da nossa
pesquisa sobre o Bioma
Caatinga.

Professor Eduardo, Fernanda e Isaac em João Pessoa-PB, durante XIX ENG, em julho de 2018. Acervo do autor.

O
trabalho
foi
desenvolvido em uma das linhas de
pesquisa do GEIC, refletindo sobre
problemas reais da sociedade brasileira,
qualificando-o a partir da sistematização

de informações, no intuito de contribuir
para um entendimento lúcido pelos
cidadãos que a ele tiverem acesso. A
participação em eventos das áreas
específicas oportuniza o encontro entre
os pares além de permitir a comunicação

e o diálogo entre os mesmos, oferece a
possibilidade de atuação ativa, integral,
solidária e justa no entendimento das
perguntas que movem o mundo, pelos
sujeitos participantes.

Reflexões sobre a participação
política
“Um voto não faz a diferença”

P

olítica é um tópico sensível
para muitas pessoas, existem
aquelas que acreditam que
ela seja apenas algo para pessoas
desonestas se aproveitarem do
povo, outros pensam que tudo é
política e qualquer ação tomada por
um indivíduo significa que ele está
tomando um lado político, o fato de
ser um tópico tão sensível torna difícil
haver um diálogo sobre o que cada um
deve fazer no mundo político, a sua
participação nele.
A política tem estado em foco
ultimamente no Brasil devido a
proximidade das eleições, todos estão

Por Guilherme Augusto Porto Rodrigues
3º ano do Ensino Médio
analisando os possíveis candidatos e o
impacto que isso terá no país, o voto
seria uma das maneiras mais simples
de praticar política de forma direta, na
verdade para a maioria da população
essa será a única maneira de praticar
política e muitas vezes não damos a
atenção apropriada ao ato de votar,
muitas vezes pensamos que é algo
tão simples e que “um voto não vai
fazer diferença”, mas o voto é um dos
direitos mais importantes de todos
como cidadãos e deveria receber o
valor que merece, pois o voto é o que
decide o rumo que a nação vai tomar.
Por outro lado, apesar da

participação política por meio do voto
ocorrer, uma parcela considerável da
população jamais terá a experiência
de governar, desconhecendo a
prática da gestão pública. Sem esse
conhecimento, a população tende a
criticar os políticos e estão corretos ao
fazerem isso, pois no fim das contas
os políticos devem representar o povo
e suas vontades, porém nem sempre
as pessoas não pensam no futuro
preocupando-se somente com o que
acontece aqui e agora. Como resultado
disso, algumas das críticas feitas ao
governo não se sustentam em bases
sólidas com análise de dados mais

complexos.
Ou seja, a política pode ser praticada
de diversas maneiras com a mais
comum delas sendo o voto, mas muitas
vezes a política é mais difícil do que
aparenta à primeira vista e os políticos
devem lidar com essas dificuldades
de forma a beneficiar o todo da
comunidade, porém a população deve
sempre criticar o político em decisões
que não beneficiem a comunidade
pois eles devem representar o povo e
seus interesses.

A VOZ DA HUMANIDAVI

11

Participação política na atualidade
A gênese das concepções políticas contemporâneas
Por Bianca Roberta Hasse
3º ano do Ensino Médio

O

homem, desde os primórdios
das civilizações, é um ser
que vive, se realiza e se
transforma por meio da sociedade
e, consequentemente a atuação
humana sobre a natureza produz
novas problematizações, indagações
e conhecimentos necessários ao
desenvolvimento
intelectual
do
indivíduo social. A vida em sociedade,
portanto, requisita a participação
ativa dos cidadãos para que assim
possamos enquadrá-la dentro do
sistema democrático, onde a filosofia
pode ser considerada uma instituição
originalmente grega, que a partir de
determinadas condições históricas
passou a analisar o modo de pensar
das pessoas e do mundo.
A filosofia é um saber que
nasce, se estrutura e se desenvolve,
fundamentalmente, na e pela pergunta
(SOFISTE, 2007, p. 7), tornandose, também, parte da natureza
humana, e de suas necessidades que

constantemente se transformam.
Isto posto, é essencial para o cidadão
ativo da sociedade refletir sobre a
própria realidade e, por conseguinte,
obter conhecimento, pois são as
transmissões das experiências entre
indivíduos que instiga a busca do
novo.
Na
dinâmica
do
mundo
contemporâneo
percebe-se
que
conceitos definidos na gênese das
sociedades ainda permeiam os
grupos sociais, e a filosofia, por sua
vez, se encarrega de interpretar os
pensamentos figurados e transmiti-los
à um cenário real. Com base nos ideais
de Rousseau, afirmo que a criação de
argumentos depende da construção
de sentidos intimamente relacionados
com a aprendizagem do indivíduo,
e que a participação do mesmo
em debates sociais é de extrema
importância para a construção de
novos pensamentos políticos.
A definição de democracia defende
que os cidadãos atuem ativamente nas
questões da nação, e por isso lhe agrega
a noção de liberdade e igualdade,

permitindo que os indivíduos utilizem
de suas potencialidades. Entretanto,
para assegurar essa equivalência,
Montesquieu (1973), por sua vez,
defendeu que o Estado fosse divido em
três poderes - Executivo, Legislativo e
Judiciário – onde a boa administração
e conduta desse sistema garantiria
condições igualitárias aos cidadãos.
Nas sociedades, portanto, implica
a necessidade de estabelecer-se um
equilíbrio em favor da democracia,
pois esta é construída a partir da
capacidade dos indivíduos do grupo
social de construir leis as quais
desejam viver, de forma a criar uma
identidade nacional com base na
participação ativa da população no
âmbito, especialmente, político. Isto
posto afirmo que o conhecimento
filosófico é de suma importância,
pois ele cria, forma, transforma e se
desenvolve, no tempo, na história e
pelo ser humano.
REFERÊNCIAS
SOFISTE, J. Sócrates e o Ensino da

Cultura e sociedade (décadas de
1960 – 1980): breve análise
Liberdade de expressão

Por Raony Guilherme Silva Costa
3º ano do Ensino Médio

E

m pleno período da
década de 1960 teve um
amplo fortalecimento de
movimentos esquerdistas em
países do ocidente, tanto por
planos de envolvimento político,
quanto em questões ideológicas,
na qual nesse ponto, houve
um certo desdobramento de
projetos socioculturais lançados
durante os anos 50, com
explosão do consumo causada
pela prosperidade financeira de
países ricos e desenvolvidos.
Meios disso o envolvimento
com cultura e sociedade o
movimento
contracultura
iria prosperar por meios de
movimentos
feministas
e
movimentos civis em favor da
raça negra e da homossexualidade
conhecido como movimento

hippies que ao invés de
guerras iria idealizar
ideias e ideais pacifistas
daquela época, na qual
conjuntos e manifestações que
surgiu em muitos países. Esses
movimentos decorreram por
negros (Black Power) e por
movimentos gays (Gay Power)
na qual teve seus ápices apenas
em 1968.
Nos anos 60 o forte
envolvimento com a música
começou a fazer parte com os
Beatles, The Rolling Stones
enquanto um único músico Bob
Dylan a usava como meio de
protesto. Já no Brasil em 1965
inaugura-se a MPB ou a música
popular brasileira onde depois
de dois anos surge o movimento
tropicália
Na política o que tange
por aspectos simbólicos teve a
construção do muro de Berlim

Filosofia. Petrópolis: Vozes, 2007.
MONTESQUIEU. Do espírito das
leis. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
SCHUCK, Neivor. Participação
política e a perspectiva filosófica
da política. P. 104-111 f. Curso de
Mestrado em Ciências da Religião,
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, 2012. Disponível em: <http://elegis.camara.leg.br/cefor/index.php/elegis/article/view/83/101>. Acesso em:
27 set. 2018.
LIMA, José Aparecido de Oliveira;
MELO, Elizabete Amorim de Almeida;
MENEZES, Anderson de Alencar; A
necessidade do conhecimento
filosófico para a formação
humana. Revista Contemplação,
2015 (12), p.154-171. Disponível em:
<http://fajopa.com/contemplacao/
index.php/contemplacao/article/
viewFile/87/89>. Acesso em: 27 set.
2018.

Os domínios da
sensibilidade
Poema crítico: Você
é aquilo o que vê?

no ano de 1961 um ano antes
no Brasil inaugura-se a cidade
planejada de Brasília tornandose a nova capital do país. A década
de 1970 todas as manifestações
do anos anteriores vieram mais
à tona na qual tudo passava por
meio da música onde muitos
jovens idealistas lutavam por
meio de armas para combater
naquele ano o regime militar
Visto que em todos esses anos
o Brasil e várias partes do mundo
passaram por grandes inovações,
assim como suas influências em
protestos em ambas as partes,
como em música, tecnologia,
economias, política e tantos
outros fatores que influenciaram
vários partidos populacionais
da época, tudo por seus direitos
e suas próprias liberdade de
expressão.

Por Kailane Alanis Apolinario e Letícia Wetzstein
1º ano do Ensino Médio
Tem se tornado febre
Uma busca incessante
Por aquilo que é breve
E idealização inconsciente
A que beleza você se refere?
Um modelo enaltecido
Sem essência, só visual
Desconsiderando as diversidades no mundo
Ser belo vai além da aparência
Vem da mistura cultural
Da liberdade de expressão
Dos conhecimentos que evoluem
Hoje é “bonito”
Amanhã não é mais
Com uma sociedade revolucionária
O que tem por fora, não diz nada.
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Geração de energia hidrelétrica em Santa Catarina

“Santas águas catarinenses”
Artigo de Opinião
Por Eduardo Fertig Bastos
3º ano do Ensino Médio

O

Estado de Santa Catarina
localiza-se na Região Sul do
Brasil, com uma pequena
extensão territorial de 95,4 mil km².
Possui um relevo acidentado, porém
com uma vasta quantidade de rios, que
são extremamente importantes para
a produção hidrelétrica da região, tais
como os Rio Canoas, Rio Uruguai e o
Rio Pelotas.
A
geração
hidrelétrica
está
diretamente ligada à quantidade de
água acessível em um período e a altura
de sua queda. Portanto, é importante
ressaltar que nem todos os rios
conseguem gerar um aproveitamento
hidrelétrico satisfatório, exigindo que
os projetos devam ser minunciosamente
estudados, seja a partir da estrutura,
seja o rio analisado e também seu relevo.
O Estado de Santa Catarina tem em
seu domínio várias usinas de pequeno
porte e uma quantidade limitada de
usinas de médio porte como a Usina
Hidrelétrica de Campos Novos e a Usina
Hidrelétrica Machadinho.
A Usina Hidrelétrica de Campos
Novos possui uma área inundada
inferior a 26 km², porém apesar desta
pequena área, acaba por gerar 880
MW, uma das maiores (33.8 MW/km²)
relações entre área alagada e energia
gerada do País, e isso se deve ao fato
de possuir uma queda relativamente
alta. De acordo com a física, quanto
maior for a altura da queda maior será
sua energia potencial gravitacional
(Energia potencial gravitacional =
Massa x Gravidade x Altura), a qual
posteriormente se transforma em
energia mecânica e é convertida em
energia elétrica. Sua queda chega a
ser a quarta maior do mundo com
202 metros de altura. A hidrelétrica

está situada entre Campos Novos e
Celso Ramos. Já a Usina Hidrelétrica
Machadinho possui uma área inundada
de 56,7 km², e gera 1140 W (20.1 MW/

inundada de apenas 0,15 km². É o
maior aproveitamento elétrico do rio
Itajaí-Açu e uma das maiores centrais
subterrâneas do Brasil. É de baixíssimo

Usina Hidrelétrica de Campos Novos, em Santa Catarina – a quarta mais alta do mundo

a geração hidrelétrica em nosso estado.
É importante ressaltar a capacidade
energética do nosso estado, que com
várias pequenas e médias hidrelétricas
conseguem produzir energia o suficiente
para
satisfazer
as
necessidades
energéticas catarinenses.
É de extrema relevância o papel
das hidrelétricas para a produção de
energia em nosso estado, porém é de
extremo valor ratificar o desmatamento
que as áreas inundadas proporcionam
ao ecossistema local, podendo haver
extinção de espécies da fauna e flora
nativa. Portanto, é necessário que se
encontre um equilíbrio, além de maior
eficácia na produção de energia, tal
como mostrado em Campos Novos.
REFERÊNCIAS:
O que são hidrelétricas? Disponível
em:
<http://riosvivos.org.br/a/Canal/
O+que+sao+hidreletricas+/576>. Acesso
em: 12 set. 2018.
O parque gerador. Disponível em:
<http://novoportal.celesc.com.br/portal/
index.php/celesc-geracao/o-parquegerador>. Acesso em: 12 set. 2018.
Usina
Hidrelétrica
Campos
Novos.
Disponível
em:
<http://
www.enercan.com.br/site/interno.
conteudo=meioambiente&sub=0>.
Acesso em: 12 set. 2018.

Imagem disponível em: <https://bit.ly/2yCKpi8>

km²), uma quantidade de energia por
quilômetro quadrado “padrão” pela
média brasileira. A altura de sua queda
é de 126 metros. A usina consegue
abastecer 37% da demanda do estado,
sendo deveras importante para a região.

Um exemplo mais próximo
da nossa realidade é a Usina
Hidrelétrica
Salto
Pilão,
construída no leito do rio
Itajaí-Açu, entre os municípios
de Lontras, Ibirama e Apiúna.
Com uma potência de 191,89
MW, oferece o suficiente para
atender todo o Alto Vale e parte
do Médio Vale.
Esta usina conta com uma área

impacto ambiental, construída com
inteligência e com a concentração
maciça de investimentos, profissionais e
de equipamentos.
As usinas aqui mencionadas, assim
como tantas outras, foram facilmente
instaladas devido às condições naturais
favoráveis para tal, como por exemplo,
grandes quedas d’água, presença de rios
com muitos e expressivos relevos, além
de rios de elevadíssimas extensões.
Além de tudo, é importante
também ressaltar as Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCHs) do grupo CELESC,
o qual tem em sua posse 12 hidrelétricas
dispostas em Celso Ramos, Ivo Silveira,
Rio do Peixe, Pery, Caveiras, Garcia,
Salto, Palmeiras, Cedros, Bracinho, Piraí
e São Lourenço do Oeste, que produzem
um total de 126 MW, contribuindo com

A construção social do belo
Poema crítico: Mudança e aceitação
Por Isaac Emanuel Neckel
1º ano do Ensino Médio
Padrão, sequência, forma que varia,
Estética que mata, a droga que vicia.
Teu corpo deitado em uma maca, o cirurgião sua última
visão.
Acordando em algumas horas, encaixando-se no padrão.

Usina
Hidrelétrica
Garibaldi.
Disponível em: <http://garibaldi.ctgbr.
com.br/>. Acesso em: 13 set. 2018.
Usina Hidrelétrica Machadinho.
Disponível em: <http://www.machadinho.
com.br/novo/usina.php?cod=83#box_
conteudo>. Acesso em: 13 set. 2018.
Usina Hidrelétrica Salto Pilão.
Disponível
em:
<http://www.
usinasaltopilao.com.br/a-usina>. Acesso
em: 13 set. 2018.
Energia Hidrelétrica – Vantagens e
desvantagens. Disponível em: <https://
www.estudopratico.com.br/energiahidreletrica-vantagens-e-desvantagens/>.
Acesso em: 13 set. 2018.
Eletrosul inaugura nova hidrelétrica
em Santa Catarina. Disponível em:
<http://www.brasil.gov.br/noticias/
infraestrutura/2013/11/eletrosulinaugura-nova-hidreletrica-em-santacatarina>. Acesso em: 14 set. 2018.

E assim, o tempo vai passando.
Uma nova forma novamente se formando.
Mudada pela história, impulsionada pela televisão.
O capital sobe, enriquecendo o patrão.
Da curva cheia até a reta vazia,
O belo é mudado, tem caráter relativo.
Torna-se por certo o irreal, e o natural esvazia.
A diferença não é aceita,
O que não se adequa é pejorativo.
Talvez mudemos de época, para sua beleza ser amada.
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DIA DOS AVÓS
T

Por Professora Bianca Sperandio - Pré-Escolar I e Professora Nairana Schneider – Pré-Escolar II
razemos em nossa bagagem
inúmeras memórias afetivas,
que nos ajudam a crer, viver
e ser como somos. Existem lugares
que nos marcam, cheiros, sabores e
pessoas. Somos nossos antepassados...
Somos seus frutos, seus gostos, seus
gestos! Somos parte deles.
E, para comemorar o dia 23 de julho,

o dia daqueles que são a garantia do
amor em dobro, a turma do Pré I,
coordenada pela professora Bianca
Sperandio, e a turma do Pré II,
coordenada pela professora Nairana
Schneider, elaborou em conjunto duas
belas poesias, em homenagem aos
Dia dos Avós! Os textos trouxeram às
crianças oportunidade de reconhecer

a importância dos avós em nossas
vidas, com seu amor genuíno, carinho
infinito e amor terno. Todos trouxeram
à roda de conversa ensinamentos,
brincadeiras e comidas que fazem com
os avós, além de poderem expressar
o convívio e carinho através dos
poemas criados pelas crianças, para
homenagear estes.

A atividade trouxe uma experiência
rica em detalhes, pois as crianças
conheceram a si e ao outro, além
de contribuir para a apropriação
da linguagem, formação de sujeitos
críticos, leitores, reflexivos e ativos.
Confira:

EU AMO TANTAS COISAS EM VOCÊS...
Por Turma do Dinossauro - Pré-Escolar II
O FRANGUINHO QUE FAZEM PARA MIM,
E O DELICIOSO AIPIM.

AMO QUANDO PASSEIAM COMIGO NO SHOPPING,
JOGAM XADREZ,
E QUANDO ME DEIXAM
GANHAR DE VOCÊS.
AMO QUANDO ME LEVAM PARA PESCAR,
E TAMBÉM QUANDO PULAM COMIGO
AS ONDAS DO MAR.
AMO BRINCAR COM VOCÊS DE HOT WEELS,
ABRIR PACOTINHOS DE FIGURINHAS,
E COMER SUAS BOLACHINHAS.

Por Turma do Tubarão - Pré-Escolar I

AOS AVÓS

TAMBÉM AMO COMER COM VOCÊS BATATA FRITA,

AMO A COMIDA GOSTOSA QUE VOCÊS FAZEM:
BOLINHO DE CENOURA,
ARROZ E CARNE,
FAROFA COM SALSICHA...
ATÉ O NUGGETS FICA UMA DELÍCIA!
AMO BRINCAR DE PEGA-PEGA...
PASSEAR NO SUPERMERCADO...
E IR ANDAR DE BICICLETA NO ASFALTO?!
AMO UM BOCADO!
AMO QUE ME DEIXAM CAPINAR COM VOCÊS,
BRINCAM DE BICHINHOS DE PELÚCIA,
E FAZEM GUERRA DE TRAVESSEIRO...
SÓ SEI QUE AO LADO DO VOVÔ E DA VOVÓ
ME TORNO O MAIS FACEIRO!

HOJE É DIA DOS AVÓS,
DO VOVÔ E DA VOVÓ,
É UM DIA ESPECIAL,
UM DIA TIPO CARNAVAL!
NESSE DIA DE AMOR,
LHE ENTREGO ESTÁ LINDA FLOR!
NO MEU CORAÇÃOZINHO
EU TE AMO COM MUITO CARINHO,
RECEBA ESSES BEIJINHOS
DE TODOS OS SEUS NETINHOS!

Autoria do desenho: Benjamim Schneider Benetti – Pré 1

AMO QUANDO VOCÊS ME LEVAM NAS COSTAS,
DE CAVALINHO,
E QUANDO VOC¬ÊS
ME DÃO UM COLINHO.

AMO BRINCAR DE IMAGINEX,
JOGAR BINGO,
IR NO ELEVADO...
FICO MARAVILHADO!

A VOZ DA HUMANIDAVI

14

COLETÂNEA DE MOMENTOS: um memorial
para a posterioridade
Por Prof. Éverton L. Chiodini e Gabriel Victor Venâncio Ramlov

“O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que
acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas
incomparáveis”. (Maria Julia Paes de Silva)

O

s momentos são pequenos
testemunhos de nossa história
de vida. Neles definimos quem
somos, como pensamos e se iremos
agir ou não. Nesse ano de 2018, vários
momentos foram vivenciados e outros
ainda o serão. Alguns destes são bons,
outros não, mas é preciso lembrar
que nos tornamos quem somos hoje
apenas porque passamos por muitas
experiências. É preciso coragem e
sabedoria para lidar com os diferentes
momentos. É necessário aprender
amar a vida, aceitar o que ela nos
traz para superar os momentos mais
difíceis e celebrar os que nos alegram.
O tempo pode ser entendido
tanto como um ditador severo,
quanto como uma coletânea de
momentos significativos que nos são
presenteados. Cada memória, cada
suspiro naquele momento, é um
capítulo novo em nossa história que
se desenrola aqui e agora, cujos frutos
são guardados em nossa memória
como testemunhos da vida vivida.
Quem somos nós se não o corolário
de um fazer-se e refazer-se constante.
Somos eternos devir de novas
experiências inacabadas. É um eterno
devir, pois, como disse o sábio “que
seja eterno enquanto dure”. O Colégio
Universitário UNIDAVI deseja a todos
que a singela coletânea de momentos
apresentados (e outros quem ainda
virão) seja alegre como uma brisa em
um dia de verão.
Dos dias 05 a 08 de fevereiro os
professores e a equipe gestora do
colégio retornaram para realizar
estudos de formação continuada. É
neste momento que novas práticas
são discutidas. Além disso, aspectos
organizacionais
são
definidos
coletivamente. As semanas de
formação continuada são sempre
produtivas e renovadoras.
Nos dias 08, 15 e 19 de fevereiro
houve reuniões envolvendo gestão
do colégio, professores e pais de
estudantes. Nesses dias, foram
apresentadas as propostas para o ano

letivo que se inicia e dúvidas foram
sanadas.
O dia 15 de fevereiro do corrente
ano foi marcado pelo feliz reencontro
com amigos e colegas no qual tivemos
a oportunidade de compartilhar
nossas experiências vividas nas férias.
No dia 21 de fevereiro foi realizada
uma reunião entre pais e professores,
momento em que foi apresentado a
proposta de ação do colégio para o ano
de 2018.
No dia 09 de março, membros da
linha de pesquisa da História da Ciência
do GEIC encontraram em Araquari
outros pesquisadores catarinenses
para compor a comissão organizadora
da VII Jornada Nacional da História
da Ciência e Ensino que será realizada
em 2019. Participaram do encontro os
docente Sandra Aparecida dos Santos
e Éverton Leandro Chiodini. Além
destes, compõem a comissão também
o discente Gabriel Ramlov (1° EM) e a
egressa, Marina Gonçalves Rodrigues.
A comissão é composta por membros
das instituições IFC – Araquari,
IFSC - Jaraguá do Sul, Colégio
Universitário Unidavi e o Instituto
Histórico de Blumenau. A Jornada
acontece bianualmente e cada edição
do evento é sediada e organizada por
uma instituição diferente.
A primeira etapa do torneio
interclasses foi realizada no dia 24 de
março com a proposta das categorias
menores (5º ao 8º ano) e maiores
(9º ano ao 3º EM) e contou com as
modalidades desportivas basquete
feminino e handebol masculino. A
cada ponto marcado, o ginásio de
esportes enchia-se com a energia
positiva da vibração das (os) jogadoras
(es) e da torcida.
No dia 12 de abril foi apresentado
aos estudantes o novo projeto do
colégio: robótica. Quem diria hein?
E quem diria que os resultados
apareceriam tão rápido: uma equipe
já participou de um evento da área
(27/10) e foram classificados para
a etapa nacional que acontecerá em

maio de 2019.
Ao longo do ano letivo ocorreram
os momentos cívicos, sempre trazendo
à pauta, datas comemorativas com
mensagens significativas, além do
desenvolvimento do civismo. Os temas
abordados variam de Dia da Árvore
a Dia do Diretor, da Chegada dos
Portugueses à Prevenção do Suicídio.
A prática do civismo é sempre um
compromisso do Colégio.
Dia 03 de maio foi anunciada a
1º edição do projeto de Matemática
Summaê, que significa soma com
chapéu, organizado pelas professoras
Sueli e Emanuela. O objetivo do
projeto é auxiliar os estudantes no
processo de ensino, desmistificando
a matemática. As apresentações
acontecem dia 21 de novembro. Os
estudantes devem apresentar um
vídeo no qual contextualizam alguma
equação matemática e em seguida
a resolvem. Além disso, estudantes
constroem e defendem seus chapéus,
os quais geralmente são embasados
em algum aspecto do vídeo produzido.
Nos dias 09 e 10 de março foram
realizadas homenagens do Dia das
Mães, organizadas pelas professoras
da educação infantil e do ensino
fundamental. As mães, acolhidas pela
direção e pela coordenação do colégio,
participaram do evento e receberam
belíssimas homenagens.
Nos dias 11 e 12 de maio, as
estudantes Bianca Roberta Hasse e
Renata Dalcanale Araújo, juntamente
com a professora Sandra Aparecida
dos Santos, representaram o Grupo
Estudantil em Iniciação Científica
(GEIC) e o Colégio Unidavi no II
Encontro Regional de Ensino de
Ciências (EREC), em Porto Alegre
(RS). As Estudantes narraram sua
pesquisa sobre as cromatografias e a
análise do solo.
De 14 a 18 de maio o Colégio
Universitário sediou o JESC 2018 na
modalidade handebol, conquistando
o 1º lugar masculino e o 2º lugar
feminino. A instituição recebeu atletas

de várias escolas de Rio do Sul para
participarem dos jogos. Já no dia
17 saiu o resultado da modalidade
basquete e estudantes conquistaram
o 2º lugar no masculino e 3º no
feminino. Parabéns aos professores
Almir João Ledra e Paulo Roberto
Santos Lopes e aos estudantes
envolvidos. Além dessas modalidades,
os estudantes participaram de outras
como, por exemplo, o xadrez.
Como não lembrar também
que o GEIC virou notícia em dois
momentos distintos ao longo do ano.
A professora Sandra Aparecida dos
Santos e as estudantes Camille Vitória
Russi Pereira, Gabriela Fernandes
Avila e Sara Defrein Lindner, foram
entrevistadas pela RBA por conta
da pesquisa desenvolvida pelas
participantes sobre o tema Bulimia
e Anorexia. Em outro momento,
o professor Éverton L. Chiodini,
representando a linha de pesquisa da
história da ciência, foi entrevistado
pela RBA participando do quadro
Memórias do Alto Vale. O professor
falou sobre a exploração da canela
sassafrás na região do Alto Vale do
Itajaí. Por falar em GEIC, professores
e estudantes participaram no mês de
maio do VIII Congresso Integrado de
Ensino Pesquisa e Extensão (CIEPE),
apresentando considerações finais ou
parciais das pesquisas realizadas no
Grupo.
Na tarde de 05 de junho, estudantes
do 7º e 9º ano do Ensino Fundamental
Final, bem como estudantes do 3º
ano do Ensino Médio, participaram
da 1ª fase da Olimpíada Brasileira
de Matemática (OBM), realizada na
Sala Magna da instituição. O total de
participante chegou a 81 pessoas.
No dia 22 de junho as turminhas da
educação infantil entraram em clima
de festa junina. O evento foi marcado
por desfile das crianças e cantigas
tradicionais, brincadeiras e comidas
típicas que marcam essa festividade.
No dia 28 de junho foi realizado
o lançamento da sexta edição do
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jornal de Ciências Humanas, “A Voz
da HUMANIDAVI”. O lançamento
aconteceu no Bloco G. A partir dessa
edição, todas as turmas participam
com textos. No dia 30 de junho foi

a primeira edição do simulado e do
simuladinho. Estudantes das turmas
do Ensino Fundamental –Anos Finaise do Ensino Médio. Houve participação
de praticamente todos os estudantes.

Nesse ano, houve também a I Feira Interna de Matemática do Colégio
UNIDAVI, um resultado de trabalhos desenvolvidos na área. Estudantes
apresentaram suas propostas que relacionam matemática e o cotidiano.
Nos dia 17 e 18 de julho, a diretora Angela Elisabeth Rutzen e a coordenadora
pedagógica Sandra Regina Zunino Spieweck, participaram do I Seminário do
Ensino Fundamental do SESI. A participação em eventos sempre contribui para
a reflexão sobre a educação e as práticas pedagógicas.
No dia 21 de julho, os professores os dias 13 e 17, o futebol feminino foi
do Colégio UNIDAVI participaram destaque no campeonato Moleque
de evento de formação continuada Bom de Bola, sendo agraciadas com a
em Florianópolis, organizado pelo medalha de prata.
SINEPE. Houve duas palestras: a
Outros espaços formativos se
primeira proposta, uma reflexão constituem ao longo do ano de 2018.
sobre a retomada de uma educação Foi o que ocorreu no dia 11 de agosto
humanizadora, e a segunda abordou com a participação da coordenadora
as competências da Base Nacional pedagógica Sandra Regina Zunino
Comum Curricular (BNCC) e o direito Spieweck, a coordenadora pedagógica
de aprendizagem. No dia 24 de dos anos iniciais do ensino fundamental
julho a diretora Angela foi uma das Sara Tonet, a diretora Angela Elisabeth
palestrantes na Formação Docente da Rutzen e as professoras da Educação
Instituição. Em sua fala, ressaltou os Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino
diferenciais do Colégio Universitário Fundamental, participaram de um
UNIDAVI.
workshop com o tema “A prevenção de
No dia 04 de agosto, a estudante doenças mentais começa na primeira
Stefanie Lohn representou o colégio infância”, ministrado pela pediatra
na etapa estadual do JESC – jogos Rita Camargo. A palestrante trouxe
escolares de Santa Catarina na vários exemplos e práticas à tona
modalidade de Atletismo, em São José. que contribuem para a compreensão
A estudante do 9º Ano participou da do desenvolvimento da criança,
prova de 1.000 metros rasos feminino. bem como dicas aos professores,
Parabéns à estudante atleta e ao gestores escolares. Dicas estas que
professor Almir João Ledra.
auxiliam no diagnóstico de qualquer
Como esquecer da Olimpíada de situação que fuja do que se espera do
Geografia que ocorreu no dia 06 de desenvolvimento infantil.
agosto? Estudantes do 9º ano do
E que orgulho nos foi concedido
Ensino Fundamental e Ensino Médio pela classificação em sala de aula
participaram da primeira etapa do e participação no dia 09 de agosto
evento, realizada completamente via da estudante Sthefany Schroeder,
internet.
na Etapa das Escolas Particulares
Já nas datas 08 e 09 de agosto, do projeto Oratória nas Escolas. O
estudantes da Educação Infantil e dos projeto é organizado pela Junior
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Chamber International - JCI de Rio
homenagearam os pais com músicas, do Sul. O tema do ano foi “Hanseníase,
mensagens de amor e admiração e a informação é o caminho para a
outras apresentações igualmente cura”. Agradecemos pelo empenho e
emocionantes. Também no dia 08, dedicação da estudante, o tema não
estudantes assistiram a peça de poderia ter sido melhor abordado.
teatro “Benjamim”, sob a ponte Curt
E a Biblioteca Central da Unidavi
Hering. Após o teatro, os estudantes figura entre uma memória significativa
aproveitaram um delicioso lanche neste ano com o projeto que teve início
compartilhado, ao mesmo tempo em no dia 14 de agosto. Uma vez ao mês,
que conversaram com seus amigos e funcionárias da biblioteca realizam a
professores. Outras turmas assistiram contação de uma história da literatura
ao espetáculo “O flautista de Hamelin”, infantil. O público alvo são estudantes
no mesmo espaço. As peças fizeram de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental
parte da comemoração alusiva ao Dia Inicial. A prática é imersiva, de modo
do Estudante. Por fim, nos dias 08, que eles sintam as emoções evocadas
09 e 10 do mesmo mês, estudantes pelos contos. Um dos objetivos do
participaram da fase estadual do JESC projeto é incentivar a leitura por meio
na modalidade handebol masculino, da contação de histórias.
com expressiva participação. Entre
Um de nossos estudantes tem sido

destaque no Karatê. Henrique Luiz
Bogo, estudante do 1º ano do Ensino
Médio, participou no dia 18 da 3º
Etapa do Campeonato Catarinense de
Karatê, em Rio do Oeste. O estudante
conquistou duas medalhas de ouro ao
disputar com aproximadamente 700
atletas em duas categorias.
No dia 20 de agosto foi celebrado
o Dia dos Avós, os “pais e mães
com açúcar”, como se diz. A data
comemorativa é na verdade dia 26 de
julho, porém, os estudantes estavam
em férias escolares. A coordenadora
pedagógica da Educação Infantil,
Lara Tonet, recebeu aos avós e os
encaminhou ao Bloco G. Foram
recebidos pela diretora Angela em
um ambiente temático dos anos
1980. No local, os avós receberam
lindas homenagens em forma de
apresentações. O evento foi finalizado
com um chá e cuca.
Na data de 22 de agosto, foi
realizada também a formatura do
Proerd, programa da Polícia Militar
que envolve estudantes do 5º ano
do Ensino Fundamental Inicial. A
cerimônia foi realizada no salão do
SESI e contou com a presença da
diretora Angela e da coordenadora
Sandra. A estudante Yasmin Luisa
Bilck foi premiada com o mascote
do projeto por ter escrito a melhor
redação.
Ainda no mês de agosto, o Colégio
Universitário
UNIDAVI
esteve
presente na 22ª Feira Regional
de
Matemática
com
trabalhos
apresentados por estudantes do
1º e 2º ano do Ensino Médio e 7º
ano do Ensino Fundamental. Os
projetos apresentados na feira foram
desenvolvidos pelos estudantes. A
realização do evento se deu na sede do
Instituto Federal Catarinense de Rio
do Sul, na Serra Canoas. A visitação
dos trabalhos foi pública.
A secretária do colégio, Kenia
Krause, participou no sábado (01 de
setembro) de um curso de formação
continuada ofertado pelo Sindicato
das Escolas Particulares de Santa
Catarina – SINEPE -, com o objetivo
de desenvolver o aprimoramento
e a criação de novas perspectivas
das secretarias escolares frente
à época de matrículas anual. Na
mesma data ocorreu uma formação
continuada para os professores sobre
“Aprendizagem...mente,
cérebro,
educação?”. A formação foi ministrada
pela professora Sandra Aparecida
dos Santos e abordou aspectos
fisiológicos do funcionamento cerebral
e como influenciam no processo de
aprendizagem dos estudantes. O
curso foi realizado no Laboratório

Morfofuncional da UNIDAVI. O ponto
alto da proposta foi o suscitamento de
reflexões sobre as necessidades de se
desenvolver novas propostas e práticas
pedagógicas para tornar os processos
de ensinar e aprender mais eficientes.
Nos dias 1º e 02 de setembro, a
professora de Inglês, Cláudia Schvepe,
participou em São Paulo de um curso
do Encontro Internacional de Ensino
de Língua Inglesa e Espanhola. O
evento contou com a presença de
várias autoridades da área, nacionais e
internacionais. Além disso, o evento foi
dividido em três eixos que visavam o
ensino da língua estrangeira. Também
no dia 1º de setembro, a Banda
Marcial do Colégio Unidavi participou
da abertura da semana da pátria,
que ocorreu na sede da Câmara dos
Vereadores de Rio do Sul. A atividade
foi conduzida pelos professores Jean
Gerber e Isabel Ropelato.
É claro também que uma data
em especial não poderia passar
despercebida. Nos referimos ao dia 7,
data na qual o Desfile Cívico é realizado
para relembrar a proclamação da
Independência do Brasil em relação
ao domínio do império ultramarino
português. Professores e estudantes
do Colégio UNIDAVI participaram em
massa, além de pais das crianças da
educação infantil, os quais desfilaram
junto de seus filhos.
Na semana seguinte ocorreu o
encontro entre pais e professores do
segundo trimestre letivo. É sempre
significativo esse momento de
interação, conversa e construção de
uma compreensão coletiva sobre o
desenvolvimento e a aprendizagem
dos estudantes.
Os estudantes do 7º ano, orientados
pela professora Marlete Ribeiro
Borges Tamanini, organizaram uma
campanha de arrecadação de produtos
de higiene para o asilo São Vicente de
Paulo. São nesses momentos, senão em
outros, que lembramos da importância
de ajudar o próximo A construção de
uma humanidade mais solidária é
possível e, por vezes, depende muito
mais de nós e de atitudes simples do
que imaginamos.
Publicado no dia 10 de setembro,
os alunos do Colégio Universitário
Unidavi que obtiveram sucesso para
passar à próxima fase da Olimpíada
Regional de Matemática, foram para
Blumenau para realizar a segunda
etapa da prova. Os classificados foram
Leonardo Fronza Seidel, do sétimo
ano, Joana Scharpf Fernandes, do 9º
ano, Harã de Liz Zavaglia Souza, do
2º ano do Ensino Médio, Caio Pasa
Finardi, do 2º ano do Ensino Médio.
A 12ª edição do Pastel com Buchicho
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ocorreu no dia 14 de setembro. O
evento reúne atividade gastronômica,
apresentações
e
possibilita
a
construção de um espaço no qual as
pessoas possam apreciar ambos e
conversar sobre assuntos diversos.
A interação é uma característica
sempre presente e imprescindível
para o desenvolvimento de uma
sociedade plural, pautada nos valores
da sociabilidade. Ainda no dia 14,
durante a manhã, os estudantes do
7º ano visitaram a Feira do Livro Vale
das Cachoeiras, acompanhados pela
professora Márcia Pavanello Pires.
No evento, estudantes conheceram
escritos e escritores e foram convidados
para uma contação de história.
No dia 26 de setembro foi a abertura
da II UNIARTE que neste ano teve
como proposta a sustentabilidade
e
como
tema,
“Sensivelmente
Sustentável”. A exposição durou
até sexta-feira (28) e contou com
trabalhos
interdisciplinares
que
fizeram da linguagem artística sua
forma de comunicação. A exposição
permaneceu aberta para a visitação
pública e contou com várias linguagens
artísticas.
A secretária escolar Kenia Krause
e a secretária pedagógica, Maria
Eunice Paterno da Costa Rocha, foram
homenageadas no dia 30 de setembro
pelo Dia da Secretária. As homenagens
ficaram de responsabilidade dos
estudantes da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental Inicial. Parabéns,
meninas, pelo seu dia.
Dia 29 de setembro foi realizada
a 2ª etapa do Tradicional Torneio
Interclasse do Colégio UNIDAVI. As
modalidades de futsal masculino e
feminino foram colocadas em prática,
contudo, desta vez contou-se também
com a participação dos pais dos alunos
que dividiram-se em amistosos de
futsal e voleibol.
Nos dias 08, 09, 10 e 11 de outubro,
os alunos do Ensino Fundamental
Inicial do Colégio Unidavi participaram
da comemoração da Semana da
Criança. Com o objetivo de interação,
as atividades foram dispostas entre as
datas. Estas foram respectivamente,
dia dos “jogos coletivos”, Feira do
Livro, Dia de “Cinema com Pipoca” e
Dia de “Just Dance”.
No dia 9 de outubro, os alunos
do 7º ano do Colégio Universitário
UNIDAVI,
acompanhados
pelos
professores de geografia Eduardo
Heusser e Gilbran Frare Avancini,
realizaram uma viagem de estudos
envolvendo as disciplinas de Ciências
e Geografia, onde conheceram as
cavernas de Botuverá. O roteiro
proporciona observações de aspectos
da geografia local, como as formações
vegetais, relevo, e os conceitos

históricos presentes nas paisagens.
Por fim, os estudantes estiveram
também no zoológico de Pomerode,
onde conseguiram admirar os animais,
além de aprender sobre o local de
origem e importância da preservação
dos animais.
Durante os dias 7 e 12 de setembro,
o Colégio Universitário UNIDAVI
marcou presença no “I Congresso
Ibero-americano Nós Propomos!
Geografia, Educação e Cidadania”. O
evento foi sediado na Universidade
de Lisboa, em Portugal. Contou com
diversas atividades, ente elas, saídas
a campo para conhecer um pouco da
geografia urbana de Lisboa. Contudo,
um ponto alto foi a contextualização
do Jornal A Voz da Humanidavi, no
segundo dia do congresso, quando
aconteceram as comunicações de
trabalhos. Houve também outro
projeto submetido com sucesso, este
seria de autoria do professor Eduardo
Heusser, que leciona Geografia no
Colégio Unidavi. Ele apresentou o
jornal por meio de seu artigo científico
intitulado “Elaboração e publicação
de um jornal escolar: uma proposta
colaborativa na Educação Básica”.
Nos dias 17 e 18 de outubro, durante
o período de ocorrência do evento
“Raio X” na universidade, a banda
composta por alunos de oitavo ano do
Colégio UNIDAVI, a “The Four’s + 1”,
apresentou-se. Os artistas integrantes
são Lucas Eduardo Pedroso, Lucas
Vinicius Demarchi, Rodrigo Evaristo
de Andrade Filho, Rodrigo Voigt Filho
e Victor Halley Macedo Reikdal.
Na manhã de 19 de outubro, na Sede
da Associação Desportiva e Recreativa
- ADR/UNIDAVI, ocorreu o II Festival
de Atletismo. Neste, o Colégio Unidavi
estava representado por alunos de
sexto ano. As atividades envolveram
alunos
de
escolas
estaduais,
particulares e municipais. O Festival
de Atletismo foi realizado por alunos
da segunda fase do curso de Educação
Física. Desta forma, participaram de
modalidades como salto em altura
e em distância; arremesso de bola;
lançamento de dardo; corrida em
obstáculos/revezamento em quarteto;
corrida de velocidade/revezamento
em dupla - 50m; e resistência com
corda.
No dia 27 de outubro, ocorreu
em Rio do Sul a etapa Catarinense
do evento “Robotics Experience”,
uma competição promovida pela
Robomind do Brasil. A equipe de
robótica do Colégio Unidavi “Espectro
Robótico”, composta pelos alunos
André Lamin, Igor dos Santos, Samuel
Farias, Leonardo Seidel, Victor Stedile,
Professor Joacir Cuco e o tutor da
equipe Alexandre Seidel, participaram
juntamente com outras 47 equipes de

toda Santa Catarina.
Entre os dias 24 a 26 de outubro,
em Massaranduba, as alunas Ana
Laura Hoffmann e Sofia Inaê
Visentainer, autoras do projeto “A
magia de viver em um quadrado que
se torna habitação: trabalhando com
números inteiros”, sob a orientação
das professoras Luciane Cristina
Joenk Hoffmann e Sandra Aparecida
dos Santos, representaram o Colégio
Unidavi na 34º Feira Catarinense de
Matemática. O trabalho teve como
objetivo conhecer e estudar sobre o
programa habitacional “Minha casa,
minha vida”, a fim de participar
qualificadamente
em
projetos
interdisciplinares
que
retratam
situações reais da sociedade em que
estamos inseridos.
Na data de 27 de outubro
ocorreram as provas de simulado para
alunos de 1º, 2º e 3º ano do Ensino
Médio e as provas de simuladinho
para alunos de 6º, 7º, 8º e 9º ano.
A prova foi elaborada por todos os
professores, constituída por questões
de múltipla escolha nas quatro áreas
do conhecimento. O objetivo foi de
revisar os conteúdos estudados ao
decorrer do ano, preparando desta
forma os alunos para inúmeras outras
provas que terão que realizar durante
sua trajetória.
No primeiro dia do mês de
novembro, a aluna Kalini Kândria
Silva Tomazoni, estudante do 7º ano

do Colégio UNIDAVI, teve seu conto de
aventura “Alice e Seu Pequeno Dragão”
selecionado no concurso de antologias
“Aventuras do País das Maravilhas”,
organizada pela escritora Meg
Mendes. O resultou ocorreu devido
o desenvolvimento surpreendente
do conto que contou com um olhar
diferenciado da professora da Língua
Portuguesa, Márcia Pavanello Pires.
Dia 4 de novembro, no período
vespertino, a coordenadora Sandra
Spieweck e as professoras Fábia
Peron e Sandra Aparecida dos Santos,
integraram-se na recepção dos
alunos que iriam realizar o primeiro
dia de provas do ENEM. A intenção
foi transmitir apoio e incentivo. Na
entrada, os alunos receberam água,
caneta preta e barra de cereal.
Até o dia 9 de novembro, ocorreu a
exposição de contemplações de criações
fundamentadas no Impressionismo,
Pós-Impressionismo, Abstracionismo
e obras da artista Lina Bo Bardi,
designer de interiores. O trabalho foi
desenvolvido por alunos do 2º e 5º ano
do Ensino Fundamental Inicial e faz
parte da disciplina de artes ministrada
pela professora Eliana Bertoli Costa.
A diretora do colégio recebeu no dia
12 de novembro, diversas homenagens
em comemoração ao Dia da Diretora.
Houve a entrega
de
muitos
bilhetes e cartões vindos da Educação
Infantil e Ensino Fundamental Inicial.

A aluna do 7º ano, Ana Laura Hoffmann, classificou-se entre profissionais
do Brasil inteiro para uma publicação na antologia “Felizes pelo Jardim 1”,
finalizada no próximo ano, com o olhar da professora de Língua Portuguesa:
Márcia Pavanello Pires. O texto publicado foi uma brilhante crônica
argumentativa intitulada “Trabalho Escravo: que condições de vida são
essas?”.
Dia 14 de Novembro, os alunos
do Ensino Fundamental Final
participaram de um amistoso de
Handebol acompanhados com o
professor Almir João Ledra. O evento
ocorreu em Taió e vogava como objetivo
a integração e desenvolvimento da
modalidade entre os alunos. O Colégio
Unidavi venceu de 22 a 20.
No dia 14 de novembro, houveram
várias premiações durante o último
momento cívico de 2018. Os
certificados e medalhas entregues
referiam-se sobre as melhores notas
de cada turma em relação ao simulado
que ocorreu em 27 de outubro. As
premiações também se estenderam
aos grupos destaque na IV Olimpíada
GeoBrasil 2018, que compreende a
II Olimpíada Brasileira de Ciências
da Terra, em paralelo a IV Olimpíada
Brasileira de Geografia.
Com a aproximação do Natal, uma
aclamada data pelas crianças, os alunos

que compõem o Pré 1 estudaram o
artista Gonçalo Borges. Com o objetivo
de aprimorar as habilidades artísticas
dos envolvidos e estimular aspectos
como
criatividade,
coordenação
motora e intelecto infantil, a professora
Bianca desenvolveu um projeto
baseado na utilização de técnicas
usadas pelo artista, como a pintura
com os pés. A atividade foi realizada
dia 16, ao ar livre, no deck da Educação
Infantil.
Dessa forma, concluímos nossa
breve retrospectiva na esperança de
que as boas energias do ano tenham
sido mais uma vez vividas. Na
primeira vez elas são vividas na carne,
na segunda, na memória, por meio da
saudade. Nós do Colégio UNIDAVI
desejamos a todas e a todos um feliz
final de ano, com festividades que
transformem positivamente nossa
forma de ser no mundo e um próspero
ano de 2019.

