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Quem nunca?
Quem nunca relutou, não sabe o que é
viver. Eu sou uma
metamorfose
ambulante. Dias atrás estava eu lutando contra o ser que gritava dentro
de mim, parecia ser um leão com sua
garra e voz forte, não um passarinho
com seu canto fino e singelo. E, ao
mesmo tempo, o som ecoava dentro de
mim, mas, por fora, nem sinal algum
de som.
Até que, um belo dia, “acordei” pra
mim mesma e percebi que a voz que
ecoava havia se transformado em roxos
pelo meu corpo e, aí sim, vi o que era
um pedido de socorro pra algo que eu
mesmo não conseguia entender.
Catarina foi a estrela luz com quem
pude contar, com ela pude desabafar
sobre essas coisas estranhas e encontrar o porquê de tamanha tristeza do
meu corpo e ,também, da minha
alma. Ela foi pra mim, no mar de
tanta indiferença, o sol que me faltava.
Hoje, minha melhor amiga e alma
gêmea me faz refletir e ver que sem a
dor não poderíamos reconhecer a felicidade do “estar bem”. Afinal, quem
nunca passou por momentos difíceis?
Mas no fundo não é isso que importa e
sim o que você fará de seus problemas
para que eles passem rápido, sem
tempo para ecoar. Eu encontrei minha
luz na escuridão em um simples abraço, o de Catarina.

Textos produzidos pelos alunos do Ensino Médio, com base nos temas discutidos na 2º trilha do conhecimento

Trilhas...construção de conhecimento...
Durante a segunda etapa,
os alunos do Ensino Médio
pesquisaram, debateram e
construíram uma mostra
sobre
diversos assuntos
muito importantes, porém
delicados.
Transtornos
alimentares,
doenças
psicossomáticas, infecções
sexualmente transmissíveis foram alguns dos mais
diversos temas de estudo.
Os alunos do terceiro ano
discutiram sobre tópicos
que envolveram a intimidade e a saúde dos jovens e
adultos. Vale destacar que
o estudo das IST’s foram
muito pertinentes, pois
algumas
doenças
vêm
crescendo
de
forma
assustadora nos últimos
anos.
Os
trabalhos
contemplaram
também
estruturas
corporais,
gravidez na adolescência e
aborto, que montaram todo
um circuito lógico sobre
sexualidade
com
informações e dados. As

apresentações, que aconteceram dia 13/07, toda essa
construção pôde ser vista
com mais clareza.
A iniciativa do Projeto
Interdisciplinar
é
muito
válida, pois os estudantes são
colocados frente a frente com
a realidade, por meio de
imagens, estudos de casos,
exemplos que impactaram
por serem encarados de
forma banal no dia a dia,
além de suas consequências.
Dessa forma, os educandos
pesquisaram,
mostraram
formas de contágio das mais
diversas
doenças
e
cumpriram
o
papel
de
informar
sobre
diversos
assuntos que, infelizmente,
são frequentes por não serem
amplamente discutidos.

Laura Dias Souza– 3B

Alunos 3º ano

Alunos 2º ano

Alunos 1º ano

Blenda– 2A

Criação: Ainara- 2B

Criação: Esther -2 B
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A prática de esportes radicais, uma nova terapia
A adrenalina liberada durante a prática de esportes radicais gera uma sensação de bem-estar, por isso muitas
vezes são usados como forma de aliviar o estresse e superação pessoal.
Por Júlia Ávila– 1B
Adrenalina é um hormônio produzido pelas
Glândulas Adrenais ou
Suprarrenais,
que também é conhecido como o hormônio
do bem-estar. Esse é liberado em grandes
quantidades no organismo depois de fortes
reações emocionais e/ou situações de
alerta, como susto e medo, ou até mesmo
na prática de esportes radicais.
A sensação de risco e incerteza, durante a
prática desses tipos de esporte, é
responsável pela liberação desse hormônio,
causando a sensação de bem-estar. Esses
sentimentos que levam a uma vontade
constante de praticar a modalidade, podem
ocasionar um vício.
Quando a Adrenalina é liberada, percebese um aumento na frequência cardíaca,
junto com as reações de luta e/ou fuga,
dessa forma o atleta ganha confiança para
realizar os movimentos necessários.

Mais que uma terapia
Minha mãe foi recomendada a fazer terapias
alternativas por conta do estresse do dia a dia e
também para conseguir emagrecer. Ela começou
a fazer várias delas como aromaterapia para o
emocional, acupuntura para o estresse, e a
geoterapia para reduzir o inchaço. Ela disse que
as terapias realmente a ajudaram a manter o
controle de seus sentimentos e ficar mais calma
durante o dia.
Eu estava passando por momentos difíceis
também, estava com insônia, passava a noite em
claro pensando em problemas da escola. Durante
o dia, o estresse era tanto que minha cabeça
começava a doer e acho que, nesse momento da
vida, todos os adolescentes passam por estresse e
problemas emocionais, devido à pressão que

A somatização dos problemas.
É seu caso?
Muitas vezes nós acabamos nos entregando à
rotina , ficamos com a cabeça cheia de problemas,
trabalhos, estudo, pressão da família, todas esses
clichês que todo mundo passa se vive em uma
sociedade contemporânea do século XXI .
É inevitável passar por algumas dessas situações,
porém devemos sempre priorizar o bem-estar da
nossa mente , que é inteiramente ligada ao resto
do nosso corpo, ou seja , se não estamos bem
emocionalmente , esse mau funcionamento das
emoções começam a afetar partes do nosso corpo,
que aparecem por meio de
problemas físicos
reais .

Rodrigo Macaco, um
influenciador
digital e fã de esportes radicais, diz: "para
muitos, o desafio pessoal de superar o
medo é o grande atrativo dessas
atividades."

Esportes de aventura

Macaco foi fazer um salto duplo com seu
amigo em Boituva, o maior centro de
paraquedismo da América Latina, e
relatou: "O paraquedismo não é como
qualquer outro esporte radical. A sensação
sofrem da família, do colégio ou da faculdade,
então não me preocupava muito com isso, achava normal, pois todos meus colegas passavam
por isso, mas um dia mudei de opinião.

Era uma manhã comum quando fui para a
escola, depois de uma noite mal dormida. No
primeiro horário, estava tudo normal, até que
comecei a sentir fortes dores de cabeça e um
enjoo intenso, resolvi ir embora no terceiro
horário, pois as dores estavam ficando
insuportáveis.
Chegando a minha casa, tranquei-me em um
quarto escuro e todo fechado, pois a luz e qualquer barulho me incomodavam. Assim que
minha mãe chegou em casa e viu meu estado,
levou-me para o hospital. Chegando lá,
os médicos descobriram que era enxaqueca e me
recomendaram vários tratamentos em
A chamada Somatização é a união de
problemas , que todos nós humanos passamos, e
que, na maioria das vezes, não são resolvidos ,
ficando, assim , guardados dentro de nós , mas
sabemos que tudo tem uma consequência. Nosso
corpo, nossa mente , por exemplo, não são
adaptados para guardar sentimentos , sejam eles
fortes , importantes ou com pouca importância,
podemos perceber isso com os sorrisos
plastificados que soltamos durante o dia , são
sentimentos que são de alguma forma
expressados involuntariamente. Quando guardamos esses sentimentos, nosso corpo reage
como uma panela de pressão, que hora ou outra
pode explodir . As pessoas acumulam problemas
e, muitas vezes, nem sequer desconfiam do quão
grave é, e , no fim das contas, colocam a culpa no

de quase morte, de você ter que se salvar
é inexplicável. Você se sente mais vivo."
"A meu ver, superação é abraçar e aceitar
esse medo, sabendo conviver de forma
harmônica com ele em troca de uma
recompensa que você sabe que vai vir." Diz
Bernardo Igreja, outro paraquedista.
A prática desses esportes traz vários
benefícios, como, por exemplo: superação
pessoal,
autoconfiança,
coragem,
consciência corporal, coordenação motora,
equilíbrio e força muscular. Essas
modalidades podem facilmente substituir
sessões de consultas psicológicas e horas
de academia, mas é importante sempre
lembrar de procurar profissionais sérios,
competentes e com registros, afinal, diversão com segurança é muito mais legal!

neurologistas, mas só os remédios que me davam
não acabavam com as crises.
Até que um dia fui em um neurologista e ele me
disse que algumas terapias alternativas
ajudavam a melhoras as crises da enxaqueca e
muitas vezes acabam com elas. A partir desse
dia, comecei a fazer acupuntura e não só minha
enxaqueca sumiu, mas a minha insônia
melhorou muito, não passava mais as noites em
claro.
Tratamentos tradicionais aliados às terapias
alternativas funcionaram muito bem e
recomendo para todos, não só para quem tem
problemas de saúde, mas para que as pessoas
tenham mais equilíbrio do seu corpo e das suas
emoções.
Maria Clara Paione-2B
trabalho, na rotina pesada , acham que é normal,
por isso geralmente o tratamento não é tão
solicitado. O tratamento é feito com uso de medicamentos, tanto para as dores físicas adquiridas a
partir da somatização, quanto para o controle da
emoções , com psiquiatras, mas os sintomas também podem ser tratados a partir de terapias que
indicam receitas naturais , como as bebidas ( chás )
ou até mesmo um descanso .
Se você já sofreu algum trauma , tem uma rotina
estressante, sente que não sabe controlar seus
sentimentos, procure ajuda! Não deixe que seus
problemas se acumulem e afetem alguma área da
sua vida , seja na mente seja no corpo. Existem
pessoas ao seu redor dispostas a te ajudar , por
mais que você não acredite !
Letícia R.Borges– 2A
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A era da desinformação: prevenir ou remediar?
Estamos no século da tecnologia e, a
todo momento, somos bombardeados
por milhares de informações, contudo,
surpreendentemente,
o
Brasil
apresenta um dos índices mais altos
de gravidez na adolescência da região
sul-americana, sendo que a maioria
esmagadora das jovens mães alegam
não acreditar que
um dia poderia
acontecer com elas.

essa
situação,
entretanto,
a
distribuição de métodos contraceptivos em postos de saúde, em todo o
país, refuta esse pensamento típico do
senso comum.

Perder a adolescência ou a escola pode
parecer o pior dos pesadelos para essa
adolescente, todavia, esta terá grande
sorte caso não seja
portadora de uma
doença sexualmente
transmissível.
No
entanto, toda essa
responsabilidade não
deve recair somente
diante da figura feminina, ao passo que a
gravidez é gerada por
um ato em conjunto
e, assim, se torna
irresponsabilidade
Gravidez precoce
também do parceiro.

As
taxas
de
gravidez
precoce
explodem quando o
público-alvo
são
meninas de classes
baixas, prioritariamente negras e, na
maioria das vezes,
sem o ensino médio
completo e que, em
tese, não teriam
condições de evitar

Indubitavelmente, a ideia de se informar sobre o assunto e fazer um sexo
seguro e consciente me parecem uma
alternativa bem mais favorável.
Acredito que, para o Ministério da
Saúde, a conscientização da população
é uma opção melhor e mais eficaz do
que tratar as consequências da desinformação a respeito do assunto.

Bruna Márcia - 3B

Um pequeno cuidado

Poeme-se

O aborto vem como uma suposta solução para todos os problemas, retirando uma vida (feto) em troca da resolução de outra (mãe), salvo em casos de
violência sexual. Após este processo
muito arriscado e ilegal, opcional somente quando ocorre a gravidez por
estupro ou a formação de fetos anencefálicos, a jovem mãe pode sofrer
ainda de infertilidade, perda do útero
e até da vida.

IST’s

O encontro, um intenso e momentâneo amor
O ato, que tudo concretiza
O descuido, levando a um grande temor
A descoberta, que tudo desestabiliza
O medo, causando a briga, o ódio e a loucura
A partida, remediando a raiva com o isolamento
A solidão, um desespero e dor sem cura
A aceitação, trazendo o consentimento
A luz, iniciando assim uma nova vida
Por que passar por tudo isso se você pode
salvar-se com um pequeno e simples cuidado ?
Vitória Melo Figueiredo– 3B

As IST’s são infecções
Transmitidas pelo sexo
Com tanta informação sobre elas
Se contaminar não tem nexo
A era em que vivemos
É a era da tecnologia
Notícias e propagandas em todo
lugar
Não adianta dizer que não sabia
A prevenção é muito fácil
E bem baratinha
Para se proteger
Basta usar camisinha.
Bruno Freire- 3B

No útero de quem hoje chora
Um dia houve um feto
Um feto desejando afeto
O afeto que ninguém mais pode dar
Materno
Eterno
Paterno
Fraterno
Achou que
Era o momento de olhar pela primeira vez
Nos olhos de sua mãe
Deu seu adeus, precoce
Era um anjo
Sangue
Só via sangue
Derramado em meio de lágrimas
Lágrimas de sofrimento
De um mundo
Pró- vida
Melissa Jones –3A

Gestação
Depois da fecundação
Uma vida vai se formar
Aos poucos vai tudo se encaixando
E chegando para nos alegrar.
Do pré-natal, não pode se esquecer
Várias doenças podem ser detectadas
Se tudo for feito direitinho,
As mamães dos bebês ficarão aliviadas.

Elas não estão descartadas
Afinal, mãe também tem que ser cuidada.
Durante toda essa fase,
Doenças como pré-eclâmpsia e diabetes
gestacionais podem ser evitadas.
Quanto ao bebê, o que se pode fazer?
O mesmo pré-natal feito na mãe
Síndrome de Down, Anencefalia, Hidrocefalia
Podem ser detectadas, antes que se estoure
um champanhe.

E o melhor de tudo isso
Com o avanço dos estudos, podemos acompanhar tudo!
A embriologia se torna uma coisa magnífica
Pois vemos passo a passo desse outro mundo.
Gerar, cuidar, nutrir
No final, é só aproveitar
Cada instante desse momento
É uma oportunidade nova de amar.

Caroline Lacerda– 3A

As maravilhas do mundo da lua!

Criação: Luísa Melloni-2A

Criação: Davi Castanheira-2A

Eu estava a caminho da escola assim como em todos os
dias, a chuva parecia cair lentamente e eu admirava os pingos de
chuva escorrendo pelo vidro do carro. Eu até escutava minha mãe
falando comigo, porém só conseguia admirar a magnificência da
corrida das gotas de chuva, quando a acirrada corrida foi
interrompida por um barulho estrondoso, era minha mãe me
avisando que havíamos chegado à escola. Ah! A escola...Se havia
algum lugar no mundo que eu odiava, esse lugar era a escola.
Ao sentar na minha carteira, sem nem ao menos dizer bom
dia, o professor logo já foi enchendo o quadro. Eu, como portador de
TDAH, devia sentar na primeira fileira, e lá na frente era mais
fácil ainda de se perceber que o que ele havia acabado de passar no
quadro não fazia sentido nenhum, para mim. Todos aqueles
números embaralhados e, quando parei para perceber, já estava
fascinado com textura do meu lápis, o jeito que o grafite deslizava
era impressionante! Era como se eu desenhasse com um pedaço de
algodão. Eu olhava para o lado e desenhava!
Cada detalhe da janela era como se eu estivesse querendo
me libertar daquele lugar, porém não demorou muito para que
percebessem minha liberdade. Meu professor logo disse “Não é
porque você tem dificuldades que não precisa prestar atenção, tem
que sair um pouquinho do mundo da lua!”, eu sabia que ele estava
querendo me ajudar, porém, se ele conhecesse o mundo da lua,
jamais diria para eu esquecê-lo.
João Vitor Friedrich - 2A

Criação: Mateus Mariante-2A
Tartarugas ate lá embaixo e a
desconstrução de Ansiedade
Por Henrique Teixeira- 2A
John Green já é febre faz anos, desde 2014
conquistou jovens de todos os cantos do
globo, até os menos interessados em literatura, tudo isso após a forte repercussão do
seu romance “A Culpa é das Estrelas”, um
dos maiores destaques da “Cultura pop”
desse ano. Essa obra retrata o romance de
dois jovens com câncer, ela nos pulmões e
ele na região das pernas, chegando até a
amputar. A fórmula do sucesso de Green é
popular entre jovens, pois o americano usa
o clássico clichê do garoto “nerd” ,tímido, e
com turbulenta reputação e aceitação social , o fazendo esse jovem adulto se apaixonar pela garota mais descolada, e popular
da escola. Após anos de hiato, o americano
voltou a escrita, lançando o seu mais recente livro, e futuramente um filme produzido
pela Fox Filmes, mesma produtora por trás
de A Culpa é das Estrelas (2014) e Cidades
de Papel (2015).
Tartarugas até lá Embaixo rompe totalmente essa fórmula, pois o livro começa
logo apresentando ao leitor a garota de 16
anos Aza Holmes e sua melhor amiga
Daisy. As duas, no auge do ensino médio
americano, se veem investigando o sumiço
de um bilionário, porém o foco maior está
em Aza, que possui ataques constantes de
ansiedade, e se vê pensando em coisas demais, chegando a um certo ponto que não
consegue “se desligar”, e acaba se perdendo

em uma espiral de pensamentos, que a
suga, como a própria diz , e fazem com que
ela lide com uma imensa dificuldade de se
relacionar com pessoas, seja qualquer tipo
de relacionamento, romântico, na família
na escola e, principalmente, entre amigos ,
uma vez que suas amizades são constantemente testadas, devido a Aza estar sempre
imersa em seus pensamentos. John Green
dá voz às pessoas que sofrem de ansiedade
e acaba com qualquer preconceito e ideia
má difundida sobre esse distúrbio, construindo no leitor consciência e empatia com
relação à pessoas que sofrem desse transtorno, que é complexo, carece de uma cura,
fazendo pessoas suas “próprias reféns.
Através de Aza, mostra o cotidiano de uma
pessoa lidando com isso, de uma maneira
muito real e sem romantização e os extremos de ter uma desordem mental. O livro é
realmente um experimento de
vivência ,fazendo você acabar a leitura como uma pessoa totalmente diferente.

Beleza Oculta
Por Lucas Garibaldi- 2A
Apesar de se tratar de uma fantasia,
o filme “Beleza Oculta”,2016, retrata
muito bem a vida real.
Um trágico acontecimento na vida do
protagonista faz com que ele perca a
empatia e a vontade de se socializar ,gerando o desinteresse por sua
empresa, que aparentemente era influente na trama. Mais tarde descobrimos o motivo da depressão do protagonista, que foi a morte de sua filha
aos 7 anos pelo câncer.
Uma trama incrível com belas atuações, “Beleza Oculta” nos faz refletir
sobre a importância de valorizar nossas relações familiares, porque não
sabemos quando elas serão rompidas.
O protagonista, Will Smith, é capaz
de nos fazer sentir a sua tristeza , nos
envolvendo cada vez mais!
Apesar de ter sido mal avaliado pela
crítica, o filme traz assuntos como a
depressão, que é um tema muito delicado de se trabalhar, pois é uma realidade na vida de muitas pessoas, então, quando se produz algo do gênero,
deve ser com o objetivo de procurar
uma forma de ajudar essas pessoas,
criando uma esperança para que todos que sofrem com esse tipo de transtorno saiam do abismo. Vale a pena
conferir!

Textos: Alunos do Ensino Médio - Edição: Prof.ª Edilaine Araújo - Revisão: Prof. Marcelo de Castro

