




Esse livro é fruto de um trabalho persistente e
entusiasmado, desenvolvido pela Área de Linguagens, mas com
contribuições das diferentes áreas do conhecimento, nos espaços
de nossas salas de aula: da construção do desenho ao texto
escrito.

Não trata-se de uma simples coletânea de textos, é resultado
de um grande Projeto Interdisciplinar de Leitura e Escrita –
Projeto Jovem Escritor, visando o aprimoramento da produção
textual de nossos alunos, por meio do pensamento crítico e a
produção criativa das ideias.

Sendo assim, é com imensa alegria que compartilhamos o
lançamento desse livro e desejamos que sua leitura possa
propiciar reflexão e tomada de consciência pessoal e cidadã,
legitimando dessa forma a temática articuladora do nosso
currículo escolar: “Cidade Educadora: o espaço urbano no Centro
da Aprendizagem”.

A você leitor, espera-se um olhar diferenciado, um coração
aberto para a mudança de atitude e pensamento com relação aos
problemas da realidade atual de nossa Cidade.
Parabenizamos toda a Equipe Pedagógica, Professores e Alunos
autores!

Profª.Eliani Zaib Profº Antônio Zaib

Direção Geral



Durante o ano letivo, as aulas de redação permearam a
investigação de temas pertinentes a todos nós: segurança
pública; saúde; geração hiperconectada; formação profissional
e projeto de vida.

Dessa forma, será apreciado nos textos das turmas 1111 A
e 1111 B um tema relevante para repensarmos nossas práticas
sociais e familiares. Em diversos momentos, através de variadas
estratégias: textos para discussão; vídeos; aulas que
evidenciaram a argumentação oral dos alunos, o que permitiu
um posicionamento crítico perante o assunto tratado:
Consumismo e variados subtemas ligados a ele - as emoções
transformadas em mercadoria; a ilusão da satisfação
consumista; o ter e o ser no mundo contemporâneo; o
consumo consciente por parte dos adolescentes, por exemplo.
Este último foi o ponto norteador da proposta de produção
textual dessas turmas. Tais redações têm como ponto de
partida essa importante discussão: Como usufruir de forma
consciente o que o mundo mercadológico nos oferece?

Assim, através de projetos e ações contínuas,
apresentamos os resultados textuais dessa trajetória de análise
do cotidiano e da autoanálise das percepções íntimas de cada
aluno sobre a temática proposta. Boa leitura!

Professora Daniella Luttiany



Nome: Hosana Cristina Batista de Lima
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1111B

O uso moderado da tecnologia

O uso moderado da tecnologia é muito importante
pelo fato da saúde, aprendizado, pelo fato de sono.

A tecnologia pode ao mesmo tempo ajudar como ao
mesmo tempo pode atrapalhar. Os pais têm que por uma
“ordem”, mexer só nos finais de semana ou por dia duas
horas no máximo.

A tecnologia moderada é muito importante
principalmente para as crianças de 2 a 5 anos e de 6 a 12.

O uso da tecnologia não moderada pode lhe dar
diversas coisas, tipo ansiedade, fome mesmo que a pessoa
comeu diversas coisas fora que não aproveita a família.

Menos tecnologia e mais divertimento com os
próximos muita tecnologia a pessoa perde o contato com
todo mundo.



Nome: Maria Eduarda de Lima Moraes Lemos
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1111B

A tecnologia e seus dois lados

Hoje em dia praticamente ninguém não tem acesso à
tecnologia, todos de alguma maneira tem redes sociais e
acesso livre a internet. A tecnologia tem seus dois lados, o
positivo e o negativo, ela nos facilita com acesso a
informação, notícias, conhecimento, a ficarmos mais
próximos de pessoas distantes, e por aí vai, mas como tudo
tem seu lado negativo, muitas pessoas não conseguem lidar
com todo essa acesso a informação, e por muitas das vezes,
não sabem mexer; tudo tem que ter limite , as coisas tem
que ser balanceadas, usar a internet demais pode fazer com
que ficamos viciados, pode ser prejudicial a saúde e pode
nos afastar da nossa família, amigos e parentes. Então usar a
tecnologia moderadamente, não é nenhum bixo de sete
cabeça, é até muito bom. Todos deviam fazer isso com a
ajuda dos pais. Esse uso moderado funcionaria muito bem.



Nome: Mel Stoppa de Souza
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1111B

A importância do uso moderado na internet

Todos sabem como a tecnologia de hoje em dia está
avançada, não importa o quanto você fale, os adolescentes
continuarão com esse vicio pela tecnologia.

Um jeito de mostrar a eles que o uso excessivo de
tecnologia pode causar danos, seria através de exemplos,
poderiam fazer até companhas a favor do “Detox Digital”.

Como o próprio nome já diz, a palavra moderado quer
dizer equilíbrio, ou seja, tudo que está em equilíbrio, é
melhor, o excessivo uso da tecnologia pode levar a doenças
sérias, inclusive a obesidade, então você tendo um
equilíbrio quanto a esse assunto, seria a resposta de uma
vida saudável.

Além de uma vida prolongada e longe de doenças, a
desintoxicação com a tecnologia pode ser muito bom para
convívio social, os jovens da geração z se preocupam mais
com quantas curtidas sua foto irá chegar do que uma
simples conversa em uma roda de amigos.



Nome: Pedro Victor Araujo da Silva Pinho
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1111B

Jovem viciado em tecnologia

Com o passar dos anos as tecnologias vem
melhorando e isso vai deixando o mundo mais “viciado”,
porém tudo tem que ter um certo controle. Jovens que
nasceram na geração z, já nasceram com a tecnologia ao
seu dispor.

Mas a tecnologia de um modo moderado evita jovem
ficarem menos tempo na internet e usa-la somente no que
precisa.

Fazer um detox digital, não é uma coisa simples,
motivar um adolescente a fazer é complicado. Limpar tudo
da internet é difícil de fazer porém é possível.

Está conectado é um perigo, existe hacker que invade
seu computador e te rouba, usar a tecnologia de um modo
moderado te ajuda a prevenir esse tipo de roubo.



Nome: Roberta Navegantes de Miranda
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1111B

Uso da tecnologia

A tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço nas
nossas vidas já que praticamente tudo usa ela, como
empresas, hospitais, comércios e principalmente escolas e
faculdades estão cada vez mais tecnológicas para facilitar e
ajudar os alunos.

Nas faculdades e escolas os alunos estão percebendo
essa mudança dramática no jeito de ensinar onde a tecnologia
é muito usada tanto pelos professores como pelos alunos e
isso vem facilitando muito o jeito de ensinar, já estamos vendo
coisas de papel como os livros, cadernos e trabalhos escritos a
mão ficando no passado, sendo substituído por livros e
cadernos no próprio computador, trabalhos sendo enviados
pela internet e por isso que daqui há alguns anos nem
precisaremos sair de casa para ir a escola, já que será virtual.

Já percebemos que a tecnologia é uma coisa boa e que
facilita nossas vidas, mas há quando usamos com moderação:
vemos cada vez mais aparelhos tecnológicos sendo a principal
coisa na vida de um jovem e isso não pode acontecer.

Pessoas deixando de viver o mundo real para viver nas
redes sociais, deixando de praticar exercícios físicos para ficar
na frente de uma causando sedentarismo e isso é muito grave
e tecnologia é uma coisa incrível quando usamos com
moderação, então vamos começar a moderar mais.



Nome: Vitória de Almeida da Silva
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1111B

As crianças e adolescentes de hoje em dia têm passado
muito tempo em aparelhos eletrônicos e isso os prejudica,
pois se ficarem muito tempo sentados mexendo em
celulares, vídeo games e até vendo TV, essas crianças e
adolescentes acabam não fazendo atividades físicas e
acabam contraindo sedentarismo, obesidade e entre outros
problemas piores.

Os pais devem estipular hora de ver TV, utilizar o
celular, usar o computador e etc. Pois, pode causar
problemas no futuro dos filhos além de transformá-los em
“vegetais”, pois eles vão acabar se isolando de muitas
pessoas e não farão atividade física, colocando em risco a
saúde do adolescente.



Nome: Vitória Borges de Almeida Silva
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1111B

Moderação tecnológica

Ao passar dos anos foi se tendo avanços tecnológicos.
Com isso foi facilitando altos recursos. A tecnologia é algo
muito importante e produtivo, mas há pessoas que não tem
moderação e acabam passando dos limites.

Há um lado muito positivo com toda a tecnologia que
foi obtida, como não ter que ir ao banco para pagar contas
ou ter a facilidade de pegar um táxi ou uber. Porém há
sempre um lado ruim em todas as coisas, uma das que mais
preocupam é a obesidade.

Algo que muita gente não sabe é ter moderação,
passam muito tempo em smartphones, mexendo em redes
sociais ou em jogos online e acabam esquecendo de suas
próprias responsabilidades. É importante saber ter um
limite; uma moderação para que não se torne algo
prejudicador tanto em relações sociais como em doenças
pois não prejudica só seu convívio com amigos e familiares,
tras em alguns casos o sedentarismo, dores na coluna e
outros fatores.

Com método de evitar isso foi criado um “Detox
Digital” e a real finalidade é “fugir” um pouco de toda essa
tecnologia, mostrar para seus amigos e familiares que existe
uma forma de se divertir sem internet.



Nome: Myllena Júlia Fonseca Campos
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1111B

Vida acadêmica dos adolescentes

Geralmente quando falamos de ensino médio, pensamos
em milhões de coisas, por que além da vida acadêmica,
temos nossa vida social, estamos aprendendo a ter mais
responsabilidades, isso cai em cima da gente como se fosse
uma bola de neve, juntando tudo, e cada vez ficando maior, e
mais complicado.

Cada um dentro da escola, tem sua motivação
acadêmica, uns que querem estudar, se dedicar, se formar,
outros já não fazem nada na escola, só vão para satisfazer as
vontade dos pais. Partindo do princípio que, com notas boas
agente consegue muitas das vezes agradas nossos pais, só aí
já temos uma motivação para estudar.

O ensino médio é um jogo, porque a gente se
decepciona muito, brincamos muito, e no final todos tem o
mesmo objetivo, ficar com notas boas, então com base nos
fatos mencionados, para nós adolescentes a vida acadêmica
não é fácil, mesmo a gente sempre escutando que só fazemos
isso da vida, não quer dizer que é uma tarefa muito fácil de
ser cumprida, a escola em si é um ambiente difícil.



Nome: Wesley Barbosa da Silva
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1111B

A vida escolar e acadêmica dos adolescentes

A vida escolar é importante na vida de todos. É o
momento em que começamos a desenvolver a capacidade
de compreender as disciplinas. Isso ocorre por meio de
níveis, ou seja, a medida que os anos vão passando, as
dificuldades aumentam. O mesmo ocorre com as
responsabilidades que se intensificam cada vez mais.

No ensino fundamental, ainda existe aquela ideia de
que “os alunos ainda são criancinhas, eles ainda não
entendem as coisas”. Quando chega o ensino médio, há um
contraste enorme.

Os alunos estão em fase de cumprir deveres, dentro
do prazo, respeitar as regras e conhecer suas obrigações.
Jovens de 14 em diante já entendem muitas coisas. Esse
processo de transição é indispensável, pois além de
desenvolver o aluno para tirar boas notas, também forma
um cidadão comopetente. Do tipo integrado, ligado nas
informações e capaz de resolver problemas sozinho, de
maneira autônoma.

Por isso, a vida acadêmica e até a escolar em geral são
momentos marcantes em nossa vida, pois aprendemos e
buscamos adquirir valores que devem ser reconhecidos por
todos.



Nome: Victórya Bernardes da Conceição
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1111B

A importância da vida acadêmica para o adolescente

A motivação do adolescente perante a escola, deriva-
se da responsabilidade e com o querer um futuro. Haver
um diálogo entre pais e filhos é extremamente essencial
para conversar, assim evitando problemas relacionados a
depressão e o bullying.

Muitos jogos, celular e computador, atrapalham o
desempenho escolar dos filhos, devido o uso demasiado,
devemos também mostrar a esses jovens a importância de
vir a escola, de estudar bastante para ter um futuro bom.

Muitos jovens dedicam seus estudos aos responsáveis
como uma forma de agradecimento por dependendo do
caso, os pais pagarem um colégio caro e em outros casos,
ter um futuro melhor do que os pais tiveram.



Nome: Stefanie Santos Fernandes
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1111B

Adolescentes e seus estudos

Muitos dos adolescentes não ligam para os estudos,
olham como se aquilo fosse chato, não se importam, pelo
contrário, é para seu próprio futuro, o seu melhor depende
do nível que tal pessoa se dedica, se interessa. O que
motiva os adolescentes na escola é algo que já está no
habitual dele, assim irá se importar mais, como músicas
para decorar alguma matéria que está tendo certa
dificuldade.

Na área dos estudos, muitos vão se dedicar e mostrar
para os seus responsáveis seu empenho, que vai conseguir
um futuro bom, um emprego, ter sua vida digna, mas isso
depende de quanto seus responsáveis “pegaram no seu
pé” quando era menor, ajudando a fazer algum trabalho de
casa , ensinando, estimulando a criança a entender aquilo
que é certo a se fazer, ou seja, depende dos seus
responsáveis na infância, que a partir da adolescência ele
já será capaz de entender o quer é certo.

Sua vida acadêmica é muito importante, para que
consiga ser independente e consiga ganhar seu próprio
dinheiro, sem depender de ninguém, basta focar e querer.



Nome:Vanieli Carmolete Santos Salles dos Reis
Profa.: Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1111B

A escola nos capacita a aprender várias áreas de
conhecimento, o ensino acadêmico nos prepara para o
futuro e para o dia a dia.

Ela pode ajudar os adolescentes de várias formas
como convivência, falar em público, ter compromisso com
devoluções de trabalhos, com horários e datas, fazendo
assim com que os alunos sejam responsáveis.

Parte da motivação é saber que poderá ter uma
melhor vida financeira, e o trabalho que almejar.

O que mais dá foco é mostrar para os pais que o
investimento que estão dando não foi em vão e que tem a
oportunidade de aprender o que eles não puderam.



Nome: Thaís Abdalla Cerquise
Profa.: Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1111B

A importância da vida acadêmica para os adolescentes
é mostrar que tem músculo e para alguns melhorar a
saúde, muitos adolescentes podem ser prejudicados nesse
vício de malhar, fazendo ter sérios problemas.

Para alguns motiva até ir para a escola por causa da
academia, melhorando sua aparência, tendo mais força de
vontade de estudar.

Muitos adolescentes estudam só por estudar, poucos
pensam em estudar porque já são responsáveis, e muitos
não pensam nem no seu responsável, os dedicados são os
que querem um futuro melhor, os que não querem acabam
largando os estudos e sua vida acadêmica.



Nome: Milenne Nascimento da Silva
Profa.: Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1111B

Estudo “vs” Adolescentes

A importância do estudo para o adolescente, de fato, é
algo que deve ser falado pelos adultos e escutado pelos mais
jovens, pois é de suma importância que a vida acadêmica do
adolescente seja boa para ele ter um futuro promissor.

Grande parte do fundamental 2 e Médio ouvindo que
sem o estudo não somos nada, muitos não tomam essa
consciência e acabam se perdendo e deixando de estudar e
isso é o caso de um monte de brasileiros, que nem estudam e
nem trabalham e são mais um para a estatística de 13
milhões de desempregados no nosso país.

Falta motivação para os jovens não só da família como
de toda a sociedade, porém ainda há um fio de esperança
que surge em nós, esse fio de esperança é a motivação de
sermos alguém e não mais um.



Nome: Nínive Vitoria Rodrigues Sant’Anna
Profa.: Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1111B

Vida acadêmica na adolescência 

No Brasil a educação tem sido muitíssimo desvalorizada.
Os adolescentes não tem tal motivação para estudar, pois as
escolas não têm verba, professores sem salários e muitos
outros motivos.

Tem muito aluno capacitado por ai. Se o governo ou o
país responsável reconhecessem tais capacitações ou
habitantes o nosso mercado de trabalho seria muito mais
aflorado e/ou talvez não estaria em crise.

Mas qual seria a motivação atual dos adolescentes na
escola? A resposta é clara: ter um futuro bom
financeiramente em meio a tanta crise.

A principal meta do governo deveria ser investir mais
nas capacitações dos jovens e na sua educação, quanto mais
investissem veriam resultados positivos e até diminuiria a
crise econômica.



Nome: Kamile Vitória Vilas Boas Martins
Profa.: Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1111B

O adolescente brasileiro e sua motivação nos estudos

O que mais tem motivado os adolescentes nas escolas
são as reuniões entre amigos, conversas e brincadeiras. Já
outras aproveitam mais a oportunidade dada pelos pais e
pelo governo, visando construir um futuro melhor através dos
estudos.

Muitos adolescentes brasileiros se deixam levar por
festas, amigos, bebidas, que é algo fútil, não irá acrescentar
absolutamente nada no futuro deles. Muito pelo contrário, só
vai atrasá-los cada vez mais. Se a geração de agora
priorizarem mais estudos se dedicassem mais e dessem mais
valor ao dinheiro gasto no colégio pelos pais, já teríamos uma
grande melhora no Brasil.



Nome: Raphaella da Silva Bronziado dos Santos
Profa.: Daniella, Patrícia e Reni
Turma: 1111B

A importância da vida acadêmica para o adolescente

As motivações para o adolescente adquirir a devida
importância aos seus estudos, são diversas, algumas delas
são: a busca para uma melhor condição de vida, o gosto
pelo conhecimento ou até mesmo para agradar seus
responsáveis. Em sua maioria, os adolescentes dedicam
seus estudos aos responsáveis. A vida acadêmica tem uma
grande importância em currículos e na vida dos
adolescentes pelo mundo todo, pois sem ela talvez alguns
indivíduos não conseguiriam um bom emprego. A vida
acadêmica nem sempre tem a devida atenção, pois muitos
jovens ainda não perceberam o quão uma boa vida
acadêmica é essencial em uma formação e em um emprego
de qualidade.



Nome: Sarah Guimarães Azevedo dos Santos
Profa.: Daniella, Patrícia e Reni
Turma: 1111B

A importância da vida acadêmica para o adolescente

A vida acadêmica envolve muitas áreas, sendo
trabalhadas e construídas, como a socialização, o
desenvolvimento da comunicação, a maneira que se lida com
os desafios, com pessoas de diferentes pensamentos,
ideologias, culturas, a escola prepara para o mercado de
trabalho e para a vida.

A cultura brasileira nunca foi muito incentivadora aos
estudo e sim ao trabalho por conta da pobreza e também os
costumes que não são movidos, e isso não é por acaso, os
brasileiros são frutos de uma exploração. Em alguns outros
países, é levado muito a sério a honra aos pais e pais em
relação ao estudo e sucesso no mercado.

Muitas vezes por conta da facilidade de encontrar
informações, os estudantes desprezam os estudos, deixando
para depois.

A motivação do adolescente ao ir à escola, se baseia no
convívio e a relação com outros alunos e professores. Muitas
vezes, se não entendido a matéria ou se existe alguma
barreira entre aluno e professor é criado o desinteresse por
aprender , o baixo auto-estima e até a desistência da matéria
e de si só o que é algo sério.



Portanto, é necessário o bom relacionamento e
interesse de ambas as partes (professo e aluno) para que se
desenvolva um bom aprendizado e para que seja um lugar
saudável onde todos tem sede e não medo de se expor para
aprender, permitindo-se ser vulnerável à essa escola da
vida, onde alunos e professores aprendem a viver e como
lidar com os nossos desafios.



Nome: Victoria Benevides de Souza
Profa.: Daniella, Patrícia e Reni
Turma: 1111B

Tecnologia 

A tecnologia anda crescendo de forma absurda
ultimamente, que é muito bom, mas ao mesmo tempo tem
vários malefícios

As pessoas estão começando a ficar muito
“antenadas” e a esquecer de sua vida fora das redes
sociais. As crianças já crescem sem a tal infância, pois
preferem ficar no celular do que ir brincar na rua por
exemplo.

Além de causar vários problemas para a saúde, como:
problemas de vista ou até mesmo acusar depressão e
sedentarismo, e isso só vai se agravando com o passar do
tempo que é muito ruim para nossa sociedade.


