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Como transformar o problema em trampolim para o sucesso

João Gordo: 

“Fui vítima 

de bullying e, 

por isso, virei 

um agressor 

também”
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Galera da Escola Básica Maria Tomázia Coelho

Galera da Escola Básica Osmar Cunha

Aluno da Escola Municipal Maria da Conceição Nunes

AN



UMA CIDADE SEM IGUAL. UM POVO QUE FAZ A DIFERENÇA.

O Grupo RIC está lançando o Sou Bem Floripa, um movimento para provocar mudanças 
positivas na cidade e incentivar pequenos gestos que vão trazer grandes resultados  
para nossa qualidade de vida. Atitudes simples, como ser mais cordial no trânsito,  
denunciar maus-tratos aos animais, entre outras. Acompanhe as questões que vamos 
abordar e descubra como você pode fazer a diferença. Esta Florianópolis cada vez 
melhor de viver começa agora. E começa bem por você.

/soubemfloripa//so/sos uuuu

ANUNCIO REVISTA ITS 20X26 5cm indd 1 10/1/13 10:54 AM
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Matemática

No mês passado, 
publicamos nossa 
edição #102, especial 
EDUCAÇÃO

O sOm que rOlOu 
aqui enquantO 
fechamOs a ediçãO:

CW7 – “Tenho Pressa”

Demi Lovato – “Made in the USA”

Leash –  “Tudo Bem”

Luan Santana – “Te Esperando”

One Direction – “Best Song Ever”

P9 – “Love You in Those Jeans”

Fala galera! 

É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Opa! Deixa eu me apre-

sentar. Sou Riadis Dornelles, como você pode conferir lá embaixo na foto, sou 

diretor e fundador da its. Esse mês estamos com uma super novidade. A its 

teen! Uma versão da nossa its mais jovem, mais a cara de vocês, que estão 

passando por uma super fase de descobertas e surpresas! 

A its nasceu com a missão de unir as escolas, aproximar rostos felizes, reunir 

professores, discutir assuntos intelingentes, tornar a escola, nem que seja, por 

um recreio, um lugar mais divertido do que já, costumeiramente, é! 

Nesta edição, você vai conferir matérias muito bacanas do que rolou nas es-

colas da região, além de ficar por dentro do que aconteceu no mundo da música 

e conhecer o projeto de uma banda que se formou em uma escola do Rio Ver-

melho. Nós também vamos contar a história da escola onde os próprios alunos 

confeccionaram o uniforme que usam, ele ficou demais! Ah e já que notas im-

portam muito durante o ano escolar, que tal eleger um professor nota 10 ai na 

sua escola? A its te dá uma dicas de como fazer isso com a ajuda de uns alunos 

muito queridos da escola Mâncio Costa, maneiro né? E ainda tem muito mais!

Então é isso, nós vemos na sua escola ou no facebook - você decide! 

Abração,

Riadis Dornelles

Diretor Geral
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Floripa/São José: Colégio Bom Jesus, Colégio 
Catarinense, Colégio Energia Jr., Colégio 
Energia 3ão, Colégio Geração, Colégio 
Dom Jaime, Colégio Imaculada Conceição, 
Colégio Menino Jesus, COC Centro, Colégio 
Tendência 3ão, Colégio Elisa Andreoli, Colégio 
da Lagoa, COC Córrego, Colégio Tendência 
Kids, Colégio Cruz e Sousa e Cruz e Sousa 
SJ. Lojas: Varal, Curso Pascal, Rádio Jovem 
Pan, Curso Cem, Yázigi Idiomas, El Divino, 
Mormaii Lagoa e Teatro Vanguarda. Beiramar 
Shopping: Gang, Sul Nativo, J’Bay, Someday. 
Shopping Iguatemi: Sul Nativo. Shopping 
Itaguaçu: J’Bay, Sul Nativo. Balneário /Itajaí: 
Colégio Energia Itajaí, Colégio São José, 
Colégio Margirus, Colégio Salesiano, Colégio 

Itajaí Shopping: World Tenis, Academia Wave, 

Gang shopping BC, Yázigi Idiomas. Blumenau: 
Colégio Energia, Colégio Bom Jesus, Colégio 
Sagrada Família, Colégio Barão do Rio Branco, 
Colégio Senai e Colégio Etevi. Lojas: Cabanas, 
Marcello Sports, Yázigi Idiomas, Rádio Mix, 
Yázigi Brusque e lojas Gang. Criciúma: Colégio 
Marista, Colégio Energia e Colégio São Bento. 
Tubarão: Colégio Energia, Colégio Dehon, 
Colégio Senai e Colégio São José. Lages: 
Colégio Bom Jesus, Colégio Santa Rosa e 
Colégio Energia. Rádio Cidade, Yázigi Tubarão 
e Yázigi Araranguá. Joinville: Colégio Elias 
Moreira, Colégio Bom Jesus Ielusc, Colégio 
Santos Anjos e Colégio Tupy/Sociesc, Rádio 
Jovem Pan, Lojas Gang Shopping Müller, 
Yázigi Joinville Chapecó: Colégio Marista, 
Colégio Energia e Colégio Exponencial. Yázigi 
Chapecó. Jaraguá do Sul: Colégio Marista, 
Colégio Jangada e Colégio Bom Jesus. Rio do 
Sul: Colégio Energia e Colégio Dom Bosco. 
Todas as escolas estaduais, principais 
agências do estado

Expediente

www.portalits.com.br

editorial
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Foi pensando assim que a direção da 

Escola Acácio Garibaldi São Thiago, 

na Barra da Lagoa, implantou o Pro-

grama Educação Integral, que propõe aulas 

de capoeira aos alunos que querem participar 

da atividade. O objetivo é fortalecer os valores 

educacionais e culturais de uma maneira mais 

divertida e busca desenvolver nos alunos o fí-

sico e, até mesmo, o caráter e a personalidade. 

que o Mestre Calunga ensina aos alunos, é 

possível exercitar toda a musculatura corpo-

ral além de estimular a destreza, o equilíbrio, 

a coordenação e a noção de espaço e tempo. 

A capoeira tem raízes da cultura africa-

na, em que a musicalidade é muito presen-

te, e não poderia faltar em uma atividade 

como essa. Berimbau, reco-reco, pandeiro, 

agogô e atabaque são os instrumentos que 

ajudam os alunos a aprenderem um pouco 

mais de música, as ladainhas, chulas, qua-

dras e corridos são as tradicionais cantigas 

que dão ritmo a atividade.

Segundo o Mestre Calunga, todo esse 

conteúdo é transmitido com os fundamentos 

que fortalecem o comportamento do aluno 

nas rodas de capoeira e na vida. Sem dúvidas 

é um elemento importantíssimo para a forma-

ção integral do aluno e que proporciona tam-

bém o autoconhecimento. 

por 
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esporte

Mexa-se 

Depois de saber de tudo que a capoeira pode te 

proporcionar tá na hora de colocar o aprendiza-

do em prática. Poder aprender um pouco mais e 

colocar o corpo em movimento é o que devemos 

fazer. Existem alguns projetos muito bacanas 

que estão à disposição.

Dá uma olhada no blog do Projeto Escola Aberta: 

scolaab r a oria o olis blogs o co br  

18 escolas estão cadastradas e dispostas a re-

Se você quiser mais pode conferir o blog do Gru-

po de Capoeira Angoleiro Sim Sinhô

a gol irosi si ho ori a blogs o co br  

Eles tem aulas durante a semana e uma roda 

de capoeira que acontece a cada 15 dias no 

Rio Vermelho. 
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#cinema

A 
galera da 8ª série, turma 84 da Esco-

la Básica Maria Tomázia Coelho, 

localizada no Santinho, embarcou 

experiências bacanas. Junto com o professor 

i  d  asco c llos rr ira 

Sobri o, a turma pretende desenvolver um 

documentário de curta-metragem que abor-

dará a pesca predatória da tainha no Norte 

da Ilha de Florianópolis. O projeto vai permitir 

que os alunos aprendam diversas técnicas de 

uma produção audiovisual, como o desenvol-

vimento do roteiro, a realização de entrevis-

tas e a produção de vídeos.

Os alunos vão entrevistar diversos en-

volvidos no assunto. Serão ouvidos pesca-

dores, comerciantes e órgãos públicos, como 

o IBAMA, buscando entender os fatores que 

afetam a sustentabilidade e a cadeia produti-

va da pesca da tainha.

VONTADE DE APRENDER
A ideia surgiu durante a aula de geo-

aplicação do conceito de desenvolvimento 

sustentável da pesca, e logo ganhou o apoio 

dos alunos. O projeto é por adesão e promete 

agregar valores de organização, trabalho em 

equipe e dedicação, além de reforçar o con-

teúdo estudado em sala de aula. O professor 

espera ainda que o documentário colabore 

para a criação de um núcleo de cinema na es-

cola, viabilizando a ideia de produzir um novo 

curta a cada ano.

A aluna aria i a Garcia ri , 

de 12 anos, acredita que o projeto vai trazer 

novos recursos para a escola e para os alu-

nos. Ela já havia assistido um documentário 

gênero são importantes, pois mostram para 

as pessoas como elas devem se relacionar 

com as espécies. Maria Luiza ainda garan-

te que participar do projeto não irá permitir 

apenas que ela aprenda mais sobre a pesca 

predatória da tainha. “Mostrar a gravidade 

disso e saber co o se a   l e  são 

algumas das suas outras motivações.

QUANDO FICA PRONTO?
O documentário ainda está em sua fase 

inicial e tem o título provisório de “Pesca da 

Tai ha  o i ite da S ste tabilidade . 

De acordo com o professor Luiz, ele deve ser 

primeiramente na escola e na comunidade. 

Depois disso, será disponibilizado em sites 

da internet voltados para curtas-metragens 

escolares, onde, os interessados, poderão 

acompanhar o resultado deste trabalho.

############
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Curtas vencedores do Festival de 
Brasília do Cinema Brasileiro de 2013
ategoria ic ão  Lição de Esqui.
ategoria oc e tário  Contos da Maré.
ategoria A i a ão  Faroeste - Um 

Autêntico Western.

Alguns dos documentários mais lucrativos de todos os tempos:

Fahrennheit –– 11 ddde Setteeemmbrrooo (2004)

Esse polêmico documentário aborda a situação 

política dos Estados Unidos e as consequên-

cias dos ataques terroristas realizados contra o 

país em setembro de 2001. Ganhou o prêmio 

Palma de Ouro no Festival de Cannes e se tor-

nou o documentário com maior bilheteria até 

hoje: cerca de 268 milhões de reais

A Marccha dooos Pinnguuinss (2005)

pela Antártida ao irem para o interior se repro-

duzirem, são retratados nesse documentário 

francês ganhador do Oscar. Ele mostra a união 

do grupo e a luta pela sobrevivência da espécie, 

que precisa se manter unida para enfrentar o 

frio, a fome e animais ferozes

Justin BBiebeerr: Nevvveer Saayyy NNevvveer (2011)

O documentário acompanha o dia a dia do 

cantor Justin Bieber durante a sua turnê e in-

clui ensaios, entrevistas com a sua família e 

uma visão da carreira do cantor, que ganhou 

destaque através de seus vídeos na Internet. 

Também conta com performances do show lo-

tado que Bieber fez na arena Madison Square 

Garden, em agosto de 2010.

AAAAllll
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as vencedores do Festival de 
a do Cinema Brasileiro de 2013

a ic ão Lição de Esqui.
oc e tário  Contos

i a ão  Faroes
rn.

Observação: * O valor da arrecadação da bilheteria 
mundial de “Fahrenheit – 11 de Setembro” foi con-
vertido seguindo a cotação do dia 30/09/2013, com 
U$1,00 equivalendo a R$2,25.

documentário não é fácil! Se você pensa que é 

só pegar a câmera e começar a gravar, está mui-

to enganado. Assim como os famosos cineastas 

de Hollywood, o professor Luiz e os alunos terão 

que passar por algumas etapas até que o seu 

cada uma delas:

- Pré-produção: é aqui que são feitas as 

pesquisas sobre o tema. O argumento e o roteiro 

são escritos e os storyboards (desenhos de cada 

cena que mostram como elas serão fotografa-

das) são desenhados. Também é decidido quem 

ocupará cada cargo e os lugares em que as cenas 

- Produção: Com o roteiro e cronograma de 

-

roteiro e assim o documentário ganha vida.

- Pós-produção: 
é a hora de editar o material. É nessa etapa que 

a trilha sonora é adicionada e são acrescentados 

os elementos visuais que devem aparecer na 

tela, como os nomes das pessoas que são inseri-

dos durante as suas entrevistas.
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tecnologia

Não é novidade para ninguém que 

-

A Escola Osmar Cunha,

-

de stop motion

-

-

-

-

-

Regina Schoninger e 

Kamila Toni -

-

-

-

-

-

-

por Luisa Oliveira
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Você sabe o que é
O tal do “movimento parado”, ao ser traduzido 

para o português, pode não estar na boca de mui-

você já tenha visto animações como “O Estranho 

Mundo de ac  (Disney), “A uga das Galinhas  

(Universal) e até mesmo o nacional “Minhocas  

(Animaking). 

O stop motion surgiu há muito tempo 

atrás, quando era usado em truques de magica 

para deixar os filmes ainda mais realistas. Como 

tudo que é bom evolui, a pratica começa a ser 

aprimorada e usada em vários filmes ao longo 

de algumas décadas.

A animação consiste em usar uma sequência 

e, em que a cada foto, há uma leve mudança de 

fotos em sequência.

Parece simples, mas é algo muito demorado 

de ser produzido e precisa de muita calma e pa-

ciência por que uma hora de trabalho pode gerar 

Não só de maquiagem e de virais vive o 

mais famoso reprodutor de vídeos mundial. 

Você sabia que existem várias pessoas fa-

mosas pelo youtube que ganham dinheiro 

fazendo vídeos de jogos de computador e 

consoles?

Games famosos constam com a opinião 

de muitos gamers que compram os jogos e 

gravam suas próprias experiências. Muitos 

produzem séries do jogo inteirinho, enquan-

to você pode acompanhar jogando seu pró-

prio jogo em casa. 

comum hoje em dia e vários jogos se torna-

ram famosos por causa disso. Aqui vão al-

guns que você deve conhecer:

The Last of Us (para PS3) – No apocalipse os zumbis 

e os humanos são problemas. Sobreviver é a única opção em 

um mundo que acabou.

Minecraft 
você comanda um personagem que tem o objetivo de cole-

tar recursos de madeira a minérios para poder construir sua 

casa e sua própria mina.

The Sims (para PC) – Aqui o objetivo é viver da melhor 

maneira possível. O jogo é um simulador virtual que tem o 

objetivo de parecer com a vida real.

Angry Birds (para tablets e smartphones) – Passaros 

raivosos tentam derrubar e destruir porcos verdes. Pode não 

fazer sentido, mas é um dos mais jogados nos telefones ce-

lulares do mundo.
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“Pro essor nota 
de   a uele ue 
tem autoridade 
dentro da sala

Antônio de Souto 

“Pro essor nota 
de   a uele ue 
tem autoridade 
dentro da sala

2012
por 

oão Ant nio de Souto
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N
o dia 1º de outubro aconteceu 

a entrega do “Prêmio Profes-

sor Nota Dez” pelo segundo 

ano consecutivo. A premiação busca 

homenagear os professores da rede 

municipal que se destacaram através 

de experiências inovadoras e trans-

formadoras, além de contribuições 

para a melhoria na qualidade 

da educação. Também visa 

prestigiar aqueles que de-

sempenharam os seus 

papéis de acordo com 

os valores da prefei-

tura, que incluem 

ética e capacidade 

como atuação no 

atendimento aos 

alunos.

O prêmio é 

uma iniciativa 

da Secretaria 

de Educação de 

Florianópolis em parceria com a Câmara 

de Vereadores, e abrange tanto traba-

lhos individuais quanto coletivos. Os pro-

fessores premiados recebem medalhas 

e diplomas e garantem também a sua 

participação gratuita em feiras, seminá-

rios e congressos da área de educação 

realizados em todo o Brasil.

Um dos projetos que se destacou 

nesta última edição foi o Blog da Horta, 

criado pela professora Diane, da EBM 

Intendente Aricomedes da Silva. Atra-

vés de textos e desenhos, as turmas do 

4º ao 6º ano registravam as suas impres-

sões a respeito das aulas, compartilha-

vam receitas e acompanhavam o desen-

volvimento da horta da escola.

A VOZ DOS ALUNOS
Na EBM Mâncio Costa, no bairro 

Ratones, alguns alunos contaram para a 

Its o que acham que é necessário para 

tornar um professor nota dez:

Bruna Juliana Machado, da 8ª sé-

rie, turma 81, acredita que o professor 

nota dez é aquele que consegue se 

impor e evita bagunça. “É o tipo de pro-

fessor que entra na sala e os alunos res-

de Souto concorda que o professor deve 

ter autoridade dentro da sala e acredita 

que a maneira que ele explica a matéria 

é crucial. Além de fazer com que todos 

os alunos entendam o conteúdo a fun-

a realização de exercícios para avaliar 

como a turma está.

Quando questionados sobre quem 

seria o professor nota dez na escola, 

ambos nomearam logo de cara a pro-

fessora Bárbara, de matemática. Bruna 

ainda cita a experiência marcante que 

foi aprender geometria. Na ocasião, os 

alunos utilizaram uma máquina fotográ-

a tarefa de procurar e fotografar dife-

rentes ângulos encontrados em objetos 

e pela escola.

FO
TO

S:
  G

us
ta

vo
 B

ru
ni

ng

A professora de música 
Jaqueline Rosa foi uma 

das vencedoras do prêmio 
em 2012. Ela montou um 
coral na EBM Luiz Cândido 
da Luz, que deu origem a 
o cinas de percussão e 

bal  e possibilitou a cria ão 
de salas de música e dança.
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sustentabilidade

APERMACULTURA é uma maneira 

sustentável de viver. Vai muito 

além de reciclar o lixo e fechar a 

torneira enquanto se escova os dentes. Os 

alunos da Escola Municipal Batista Perei-

ra, no bairro Alto Ribeirão, em Florianópolis, 

tem uma experiência muito bacana que os 

ensina um pouco mais sobre essa ideia. 

Desenvolvida no início dos anos 

70 pelos australianos Bill Mollison 

e David Holmgren, a PERMACULTURA é 

uma união das práticas tradicionais de agri-

cultura com as descobertas da ciência com 

ideias inovadoras. Busca um modo de vida 

integrado à natureza em que plantas, ani-

mais, pessoas e suas construções possam 

viver em um ambiente produtivo e que vá 

suprir as necessidades de cada um.

Os alunos de Educação para Jovens 

e Adultos EJA  tem um aprendizado ba-

seado em pesquisas. No primeiro bimestre 

deste ano, eles realizaram o trabalho sobre 

essa técnica. A experiência e o contato com 

a cultura permanente, como também é cha-

mada, foi tão bom que criaram um projeto 

para realizar em conjunto com os alunos da 

escola Batista Pereira, onde acontecem as 

aulas do grupo.

Gabriel é um dos alunos do EJA respon-

sável pelo projeto, ele já tem o contato com 

a permacultura há algum tempo. Entre seus 

projetos está transformar todo o seu sítio 

-

polis, onde já pratica a permacultura, em um 

local aberto à visitação. Enquanto isso não 

acontece, ele e os alunos do EJA ensinam os 

alunos do sexto ano da escola municipal a 

viver de maneira sustentável.

por 
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O projeto apresentado à direção da escola foi para a 

construção de uma cisterna, um reservatório de água que 

será criado com a ajuda dos alunos. A construção ainda não 

começou, faltam algumas etapas do processo de realização, 

mas logo, os alunos poderão ter essa experiência divertida. 

Dessa forma, o incentivo aos alunos será muito maior, é uma 

maneira de aprender a economizar água, a reutilizar materiais.

Uma das maneiras mais fáceis de aprendizado é a prá-

tica. E as aulas práticas da permacultura são responsáveis 

por atrair ainda mais os curiosos. A escola participa do pro-

-

nas e mostra como fazer os tijolos ecológicos, como tra-

balhar as hortas e muitas outras maneiras de praticar uma 

vida mais sustentável. 

Além de todos esses projetos, ainda existe na escola 

uma horta que é cultivada pelos alunos baseada também 

no que aprenderam com a permacultura. Uma ideia que 

eles utilizam é a cobertura vegetal. Com a palha seca é 

possível fazer uma cobertura nas plantações da horta e 

Um jeito fácil de participar da permacultura em casa é fazer 

uma horta. Um jardim vertical é a escolha perfeita para quem mora 

em apartamento, por exemplo. Que tal praticar? 

É muito simples, os vasos para as plantas podem ser feitos 

com garrafas pet, aquelas de refrigerante. Nelas é possível culti-

Para quem tem um pouco de espaço no quintal de casa outra 

ideia é o espiral de ervas. Para por em prática essa idéia é preciso 

um pouco mais de habilidade e dedicação, mas o cultivo é muito 

simples. É preciso criar com pedras, tijolos ou madeira um canteiro 

em forma de espiral e preencher o interior com a terra. Assim você 

pode plantar chás, ervas, legumes e temperos.

Você pode saber um pouco mais 

sobre os projetos e como fazer parte 

dessa maneira sustentável de viver na 

aberta a visitação, vai lá conhecer!

Aqui 

 você encontra mais 

17 escolas municipais que oferecem 

-

Plantas Bioativas

Espiral de ervas
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música

por Luisa Oliveira
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FALANDO EM MÚSICA – ROCK IN RIO

Não há duvida de que muitos já 

tiveram vontade de tocar um 

instrumento e fazer perfor-

mances na frente de um grande publico, 

então não se preocupe, se você tem essa 

vontade não está sozinho.

Desde o violão ao violoncelo várias 

pessoas tiveram e tem o mesmo sonho 

que você. Mas sem treino você não terá 

uma boa experiência auditiva. Para con-

seguir sucesso nesse processo é preciso 

de muito treino e dedicação. 

Percebendo isso, a Escola Municipal 

Maria da Conceição Nunes, apostou em 

seus alunos e há cinco anos oferece um 

projeto de música que ensina os estudan-

tes a praticar o desejo de produzir som.

A Banda na Escola, como é chamado 

o projeto, consta com 50 alunos que parti-

cipam de aulas todas as terças e quartas-

-feiras das 8h as 17h. Os alunos têm con-

tato com instrumentos de precursão como 

pelo município. As aulas acontecem no au-

ditório e são supervisionadas pelo profes-

sor e maestro Paulo Vinícius Rampinelli.

O empenho e a cooperação ativa dos 

estudantes já renderam a participação no 

2° Festival de Bandas de Corupá onde 

os alunos foram em excursão e tiveram 

um encontro com a banda Djavan, na So-

ciedade Musical Filarmônica Comercial, 

no centro de Florianópolis. Lá, foram tra-

tados assuntos técnicos com os músicos.

A orquestra dá possibilidade dos 

participa de diversas apresentações que 

ocorrem tanto em momentos de descon-

O Rock in Rio pode já ter 

terminando, mas a Its não 

iria deixar de fora um dos 

maiores festivais de música 

do mundo, que reuniu em se-

-

soas em uma semana de mú-

sica boa.

Depois de um ano da 

ultima edição do festival, o 

evento voltou com tudo para 

a cidade do Rio de Janeiro, 

que recebeu estrelas que bri-

lharam mais que a luz da lua 

nas noites de festa. No Palco 

Mundo até mesmo, inverno 

virou verão

1º dia – Beyoncé foi à estre-

la da noite que encantou todo 

o público, quase apagando 

grandes shows que rolaram 

antes da diva norte-america-

na como David Guetta e Ivete 

Sangalo. 

2º dia – A banda Capital 

Inicial fez as honras e abriu a 

noite que contou com bandas 

internacionais como Thirty 

Seconds To Mars, Florence 

and The Machine e Muse que 

misturaram rock e pop.

3º dia - Jota Quest, Jessie 

J e Alicia Keys igualaram em 

expectativa o show principal 

do terceiro dia, Justin Timber-

lake. As bandas levantaram o 

em nenhuma apresentação 

da noite.

4º Dia - Sepultura + Tam-

bours du Bronx , Alice in 

tremer com o rock pesado, o 

público continuou na agitação 

até Metallica fechar o quarto 

dia.

5º Dia - Frejat, Matchbox 

Twenty, Nickelback e em es-

pecial Bon Jovi provam que 

suas músicas sempre vão tra-

zer tanto jovens como os “tio-

zões” já que ninguém é velho 

demais para o Rock in Rio.

6º Dia - John Mayer pode 

ter feito as moças suspirarem 

com sua música, mas a noite 

era de Bruce Springsteen & 

The E Street Band que fechou 

o sexto dia do festival.

7º Dia – E para fechar a 

edição de 2013, a metal vol-

ta para o Palco Mundo com 

Kiara Rock, Slayer, Avenged 

Sevenfold e Iron Maiden que 

se despediram do último dia 

de música na Cidade do Rock. 

Se você perdeu não se 

desespere ainda tem mais um 

ano para se programar e es-

perar o Rock in Rio de 2015.

Beyoncé Capital Inicial Alicia Keys Bon Jovi John Mayer Iron MaidenSepultura
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Como dar a volta por cima

UMA NOVA VISÃO SOBRE O

Não, essa não é mais uma matéria sobre os absurdos cometidos nas 

escolas e nem sobre todos os que sofrem com ameaças, xingamentos e 

injustiças. O objetivo desta matéria é motivar você, que está passando ou 

passará por isso, a dar a volta por cima. Bem-vindo à vida. Uma boa parte 

dela – seja você Paris Hilton, Eminem ou Geyse Arruda – é sofrimento. 

No final, todo mundo sofre. A bonitona é taxada de burra, o inteligente é 

xingado de C.D.F, o engraçado é também gordinho e aquela que não tem 

nada é uma “sem sal”. Ou seja, não há saída. De uma forma ou de outra, 

as pessoas vão pegar no seu pé. Mas isso não é o importante, o importan-

te é como você vai lidar com isso. Virar uma vítima incapaz e sofredora 

não é bem a melhor saída. Você já percebeu que quando a gente desen-

cana de uma coisa as pessoas nunca mais tocam no assunto? Isso quer 

dizer que nós somos capazes de mudar a realidade, sem contar com a 

mudança nos outros, e que os agressores muitas vezes só são capazes 

de atacar porque existe dentro de nós uma certa insegurança. Olhando 

desta maneira, podemos mudar nosso mundo interior, o que causa uma 

mudança também no mundo externo. Sentir-se responsável por tudo o 

que acontece com você é um bom caminho - talvez o único - para que 

você seja capaz de transformar essa situação sozinho. 

Já fiquei triste, chorei muito e até entrei em depressão por 
causa de bullying. Chegou uma hora que vi que nada disso mu-
dava o meu problema. Sabem o que fiz? Usei o sofrimento a meu 
favor. Comecei a escrever e desabafar através de um diário. Aos 
poucos fui me libertando de tudo o que era ruim, então resolvi 
criar um blog. Ajudei várias pessoas com meus textos, e isso foi 
me deixando cada vez mais feliz.

Hoje, estou escrevendo um livro, meu blog está sendo cada 
vez mais acessado, já saí em jornais e revistas adolescentes. Ainda 
recebo comentários anônimos me ridicularizando, mas querem 
saber? Não estou nem aí, vou continuar minha vida. Há males que 
vêm para o bem, acreditem nisso!

ullying é um termo 

inglês utilizado para 

descrever atos de 

violência física ou psicológi-

ca, intencionais e repetidos, 

praticados por um indivíduo 

ou grupo de indivíduos com 

o objetivo de intimidar ou 

agredir outro indivíduo.

Jhenifer Pollet, 17, escritora
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Quando você está feliz e de bem 
consigo mesmo, não dá espaço para 
o bullying. Ninguém acha graça em 
atacar quem que não dá a menor 
bola para o que está sendo dito.

21its | facebook.com/itsmidia
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TOM CRUISE
”Eu sempre fui o garoto 
novo, com os sapatos erra-
dos e o sotaque engraçado. 
Não tinha amigos com quem 
dividir as coisas ou fazer 

n
d
N
div

Não é fácil olhar as coisas sob esta perspectiva e de forma alguma estamos tentando igno-

rar ou minimizar o sofrimento de quem lida com o bullying diariamente. Mas o sofrimento 

pode ter um lado bom, sim. O sofrimento pode levá-lo a encontrar seu caminho, aquilo 

que o motiva de verdade, aquilo que pode ajudá-lo a extravasar sua dor. A partir deste mo-

mento, você terá forças e auto-estima para lidar com o problema sem ser abalado por ele. 

O segredo é focar cada vez mais nas coisas que você gosta de fazer, se apro-

fundar naquilo que faz bem e se aproximar cada vez mais das pessoas que 

o inspiram. Praticar esportes, escrever, cozinhar, desenhar, cantar – todas as 

atividades que extravasam emoções podem ajudá-lo a encontrar a segurança 

interna para se livrar dos agressores. Conversar sobre o assunto com pessoas da sua 

confiança, como seus pais, irmãos ou até mesmo um psicólogo, pode dar um adianto na sua 

vida. Não tenha vergonha de fazer isso, o primeiro passo pode ser seu.

“Se deseja melhorar sua vida, deve mudá-la. 
Se deseja mudar qualquer outro, faça-o mudando a si mesmo”.

VICTORIA BECKHAM
“As pessoas me empur-
ravam e diziam que iam 
me bater depois da aula, 
me seguir. Eu me senti 
muito mal durante todo 
o período escolar”.

Sofreram bullying e se deram bem

DEMI LOVATO
"O bullying acontece 

-
sa. Eu sofria bullying 
na escola e me afetou 
tanto que decidi ser 
escolarizada em casa”.

HAM
mpur-

ue iam 
a aula,

senti
e todo

ullyyingg eee seee dddeerramm bbeemm

DEMI LOVATO
"O bullying acontece 

-
sa. Eu sofria bullying
na escola e me afetou 
tanto que decidi ser
escolarizada em casa”.
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“Eu fui vítima de bullying e, por isso, virei um agressor também. Fui 
uma criança obesa, era chamado de gordo, baleia, saco de areia. Para dar a 
volta por cima, eu vesti a carapaça do rock. O rock me ajudou a extrapolar o 
meu complexo”.

“Para ser popular no meio dos idiotas
idiota de todos. Eu era o zoeiro gordo, um gozador, um debochado”. 

“Depois ue voc  tem l o

“O cara que provoca tem que ser ignorado, porque o que ele quer é 

tal... o cara não tem muito por onde sair. O canal é manter a calma e evitar 
confronto”.

João Gordo, apresentador do Legen-

222 its |  f22 its |  facebook.com/itsmidia
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GUIA ITS

Não morda a isca. Fique calmo e não expresse 

É importante que essa falta de reação de-

-
dade. Estes últimos só deixarão o agressor mais 
forte;

Não responda na mesma altura. Isso só pode 
piorar as coisas, apesar de dar uma raiva sinistra. 

olhar blasé, borbulhe sua raiva internamente e 
faça aquele ar de “o que vem de baixo não me 
atinge”;

Tente, calmamente, re-
mover-se da situação, saindo 

acontecer. É mais difícil que 

Evite car so in o em lu-
-

que”. O agressor normalmente 
se sente mais poderoso nessa 
circunstância, o que é típico 
de pessoas que, no fundo, são 
covardes e estão piores do 

O QUE FAZER QUANDO ESTIVER NA ROUBADA

ORLANDO BLOOM
”Eu era disléxico (ain-
da sou) e um pouco 
estranho. O tipo de 
cara quieto, que não 
andava em turmas”.

Pode doer 
no bolso
ADOLESCENTE FOI MULTADO POR 
BULLYING EM BELO HORIZONTE

agredido verbalmente uma colega.

OR
”Eu 
da 
estr
cara
and

LOOM
co (ain-

pouco
ipo de 
ue não
mas”.

Ninguém é cem por cento bom ou ruim, todo mundo tem um pouco dos 
dois. Seus amigos podem ser ótimos para você, mas para os outros podem 
ser os agressores. Você mesmo pode se tornar agressivo por vingança ao 
que lhe fizeram, e isso vira um ciclo vicioso, que só piora. Ser bom é resul-
tado de um coração livre e consciente de todos os sentimentos. Quem es-
colhe o caminho do bem sabe que, quando faz mal a alguém, é a si mesmo 
que está machucando. O estado ruim, de maldade, é de quem a pratica. 
Ninguém faz o mal se sentindo super bem, certo? Essa compreensão in-
terna permite que você fique numa boa, sem se identificar com o que o 
agressor está falando ou fazendo. Assim você sai da situação na moral. 
Semelhante atrai semelhante, já ouviram este ditado? O bullying é um 
problema que só terá fim quando cada um começar por si mesmo. Não 
faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você, ponto final. 

NNNeemmmm mmmocciinnhhhooo,, nnneeemmm bbbaaanndddiiidooo

GISELE BÜNDCHEN
“Tinha que aturar muitas 
piadinhas sem graça por 

apelidos: Saracura, Olívia 
Palito e Somaliana”.
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1 - Junte numa panela 1/4 de xícara 

1 colher de sopa de açucar + 1 colher de 

sopa de gengibre picado. Deixe ferver.

2 - Misture um pouco de amido de milho 

engrossar o molho.

1 -  Prepare seu miojo normalmento, conforme as 

instruções na embalagem.

2 - Aqueça uma panela, e coloque uma colher de óleo para 

fritar o frango. Separe numa vasilha.

3 - Coloque nessa panela, alho, cebola, cenoura e vagem. 

Agora volte com o frango, e o macarrão.

4 - Coloque o molho e misture bem.

1 - - JJ JJ Juuu

1 11 1 coococolhlhlhhee

sosososos papapap d ddddeeee

2 - - MM MMMiii

enenenengrgrgrg ososoos

Ingredientes:

#horadafome

1

3

2

4

1
2

1
MMMMMMMaaaaaaccccccaaaaaarrrrrrrrrrrrãããããããoooooo::::::

MMMMMMMoooooolllllllhhhhhhhoooooo::::::

 Gergelim
 Vagem
 Cenoura
 Cebola
 Miojo
 Frango
 Molho de Soja

 Alho
 Broto de Feijão
 Amido de Milho
 Açucar
 Óleo
 Gengibre
 Cebolinha
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Veja a matéria em youtube.com/plataformaits
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matemática

TREINANDO DESDE JÁ

Escola José Amaro Cordeiro

-

uma das oito possibilidades de escrever os números no quadrado:

O único número que não pode mudar de posição em todos esses 

MATEMÁTICA
Craques da

Marina Ganzo Rafaela Ganzo

por Jéssica Stierle

Medalha de Bronze – Nível 01

Menção Honrosa – Nível 01

Menção Honrosa – Nível 02

OS SETE CRAQUES:

resposta: 2) c
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Mde uma matéria difícil, complicada, 

um problema ou uma mega conta difícil é motivo 

de diversão. Muitos estudantes encararam até 

Esse é o caso de alguns alunos da Es-

cola Básica José Amaro Cordeiro. A escola 

sete estudantes premiados na Olimpíada que 

aconteceu no ano passado. Os estudantes 

premiados estavam concorrendo com quase 

-

pais e federais de todo o país. Eles concor-

reram em dois níveis de provas e foram pre-

miados nos dois, um de 6ª a 7ª série e o outro 

duas das alunas premiadas. Elas foram sempre 

muito dedicadas na escola e não encontraram 

elas, o conhecimento do ensino fundamental e 

o bom senso na hora de responder as questões 

foram importantes, e é claro, o incentivo dado 

diferença. “Ela é uma ótima professora, gosta-

-

posto a de estudar e a se aprofundar na ma-

bastante e manter a calma é essencial!”. 
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escola foi inaugurada este ano 

e com a primeira reunião entre 

pais, alunos e professores, a di-

reção da escola começou a es-

colher os rumos que seriam tomados pela ins-

alunos usariam uniforme e, a partir daí, a magia 

começou a acontecer. O então diretor da escola 

Pedro Rodrigues, acreditava que os alunos 

poderiam ser grandes aliados no processo de 

criação. E foram mesmo.

Com turmas de educação infantil e ensino 

fundamental, a escola contava no início do ano 

para apresentar todas as ideias e depois de uma 

votação foi escolhido o desenho de uma aluna 

do quarto ano. As cores também não haviam sido 

as cores das grades do muro e das portas da es-

cola. A direção gostou da ideia e utilizou as mes-

mas cores para o uniforme: azul, laranja e branco. 

Com as cores e logotipo escolhidos falta-

-

quisas, consultas às malharias e às opiniões 

dos alunos, escolheram alguns. 

Para que a maioria pudesse decidir pelo 

alunos de cada turma, um menino e uma me-

os alunos conhecessem as peças de roupa. E 

assim todos puderam analisar e chegar à de-

alunos e todos usam o uniforme, mesmo não 

sendo obrigatório. Para eles é como se fosse 

-

gulho em vestir. Afinal, participaram de todo 

o processo, desde a criação à finalização 

das roupas. E esse é o benefício em trazer 

os alunos para perto da escola, a integração 

entre eles, a criatividade exercitada e todos 

objetivos conquistados a partir de um proje-

to simples e que visa o bem-estar dos alunos 

na escola. 

moda

Já pensou poder escolher 
como vai ser o uniforme 
da sua escola? Escolher 
as cores, os modelos... 
Seria ótimo né?! Acredita 
que os alunos da Escola 
Virgílio do Reis de 
Várzea tiveram essa 
oportunidade? 

Escola Virgílio do Reis de Várzea - Pátio

?
por 
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Para te ajudar no quesito criatividade e 
coragem, aqui vão algumas dicas:

Se mesmo assim você ainda não está con-

-

-

 – Se você não 

-

-

-

-

-

-

-

-

#É TENDÊNCIA

Mãos à obra

Uniforme desenhado pelos próprios alunos
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cidades

Pedacinho da Alemanha no Brasil

J

-

-

-

-

-

Blumenau
Mileyd Jordão

LOCALIZAÇÃO:

-

-

-
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#TOCOU OKTOBER

É DAQUI!

-

-

-

-

Você bombando com fotinhos no face-

book, instagram, com várias curtidas!

do cientista inglês 

-

Endereço do museu:

Dicas legais para aproveitar a festa

O amigo de Darwin

A cidade e o Jasc

-

-

-

-

-

sentimento que a cidade tem com a com-

-
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-

E

voto

Alunos 
poderão votar 

para diretor 
de escolas 
municipais
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-

-

Escola Básica Municipal Batista Pereira Escola Básica Municipal Herondina Medeiro ZeferinoEscola Básica Municipal Brigadeira Eduardo Gomes
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Luiza Nazario e Kevin Flores Teixeira

Nicole Hames e Bruna Silva Domingues

Luiz Felipe da Silva Souza e Weslley João Machado de Souza
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EBM  Herondina Medeiros Zer

EBM Intendente Aricomedes
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Julia, Beatriz e Giovana
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Leandro dos Santos Fortunato, Brenda Fantini, Ana Carolina Ramos Garbelini, Jonas Andrade Lima, Isadora Costa Tocchetto e Jean Karlos Vieira

Jonas Andrade Lima, Jean Karlos Viera, Pamella Tancredo Nazário, Leandro dos Santos Fortunato, Larissa Soares Ferreira, Evelyn Broering, Ingrid Ramos Reinaldo, Isadora Costa Tocchetto, 

Emilly da Silva Pires, Brenda Fantini, Amanda da Silva Schultz, Ana Carolina Ramos Garbelini, Luara Cristina Souza, Karoliny Ferreira Pires e Ana Carolina Raymundo

Carla Goulart Alves, Jéssica Santos Costa, Willian Rodrigues Silva, Guilherme Alexandre Piva, Gabriel de Souza, 

Marcelo José Domingos, Eric Acosta da Silva, Victor Silva Ferreira e Jean Manoel Peres Junior
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Eduarda Ceretta de Souza (turma 81), Grasiela Alexandrina da Silveira ( diretora ), Yasmim Santos Garcia (turma 81),Maria Eduarda Hossein ( turma 81)
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Stefany Greiciele Dantas dos Santos (turma 81), Ana Carolina Coelho (turma 81), Sara Gabriellli da Hora (turma 81), Eduarda Ceretta de Souza ( turma 81), Yasmin Santos Garcia ( turma 81)

Lucas Paim (turma 71), Messias Santana da Costa (turma 83) e Gabriel dos Santos (turma 81) Alice da Cunha (turma 62), Isaque Farias (turma 62) e Maia Yamila Bonilla Hernandez (turma 62)
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Julia, Beatriz e Giovana
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Irani Bueno Recchia, Maria Inês Thiel Drummond, Maria Casagrande Emerich, Marise Matos Gonçalves, Marcela Monteiro De Leon, 
Nanci Vellose De Sousa, Eliana Cecília Del Rio Prado, Fabricio Zimmermann e Ledi Consul

TURMA 71 (7º ANO)

Eliza Gabriela Vaz, Maria Eduarda De Oliveira, Ana Karolina Dos Santos Nivinski, Luan Ferreira e Nathan Farias

TURMA 82 e 71 (8ª série e 7º ano)
Carla Bianca Alves Lopes – T 82, Amanda  Iaroseski Martins – T 82, Denilso De Bastos – T 82, Nicole Souza Martinez – T 82, Marcella Neves 
Fabra – T 82, Larissa Rocha Siqueira – T 82, Marcelo Garcia Prates – T 82, Vinicius Santos Meneses – T 71 e Ketlin Naiara Da Rocha Dias – T 82
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Pamela Correa Barbisa, Guilherme De Matos Da Silva e Ruan Juliano Machado

Pamela Correa Barbosa, Shanaya Silva Rodrigues e Cristina Dos Santos

Jessica de Oliveira Alves Manole Rodrigues Alessandra Fagundes

Adriano Anderson do Nascimento, Yohan Moraes e Diego dos Santos
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* Gus Magalhães adora fotografar, manda bem na produção de 
vídeos e também é apresentador de tevê. Um cara nota 10!

@limaigor | igor@portalits.com.br  
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@MagalhaesCWB | facebook.com/magalhaescwb

gus magalhaes

Entrar na faculdade é fácil, difícil é sair. É com essa frase que começo a coluna deste mês! Brincadeiras à parte, lógico que passar 

Nesses 4 anos de estudos, posso descrever rapidamente as fases que nos acompanham. No primeiro ano tudo acaba em festa, 

as pessoas são novas, consequentemente legais e best friends forever, e sim, você se considera um intelectual. A largada foi dada e o 

pelo fato de que o terceirão já pode ser considerado um passado distante. 

Chegamos ao terceiro ano da faculdade! UAU! Como tudo passou 

nos rodeia nessa fase é: “Bom, já que não dá tempo de desistir do 

e último ano chegou (menos pra você que faz engenharia ou algum 

curso que dure cinco anos ou mais, Deus me livre!). E aí? E ai amigos 

rápido, né? Lembro de quando você entrava na faculdade... Meu Deus, 

Fora isso, vem aquela palavrinha tão pequena e ao mesmo 

tempo tão assustadora, o TCC!!! Não querendo assustar vocês, mas 

tudo o que eu não me dediquei nos três primeiros anos, estou me 

prazos são curtos e suas noites longas. Conclusão de tudo isso: as 

pessoas são as mesmas, nem tão legais quanto você achava que 

eram, nem tão amigas quanto deveriam ser. Mas com perseverança o 

ciclo uma hora tem que se encerrar! Desculpem-me se assustei vocês. 

Boa vida acadêmica!

Diário de um formando

Esse sou eu

Roupa preta
para a foto

de formatura

Livros...

Livros...

E mais livros...
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