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Boletim IPEM 

Hoje, pela manhã,    ao 

caminhar em direção ao 

colégio, começo a reparar 

no dia, no céu, no sol, o 

mesmo que  aquece o nosso 

corpo, assim como o amor 

que aquece o nosso 

coração. 

O amor salva, cura, alegra 

e pode fazer girar uma vida 

e torná-la ainda melhor. 

O mundo de hoje, com 

tanto ódio, tanta revolta e 

preocupação, necessita de 

sol e de amor.  

O amor é a base, o 

princípio e as pessoas 

precisam entender isso. Ele 

t a m b é m  l e v a a o 

desenvolvimento, em 

qualquer área, mas precisa 

ser entendido, precisa ser 

aceito e precisa ser 

espalhado. 

Quando há amor, o dia fica 

melhor, fica até mais 

simples. Encontramos o 

amor , seja em pequenos 

gestos ou até nos mais 

imensos. Ele, assim como o 

sol, traz  luz. 

Então, sejamos como o sol, 

sejamos como o amor, pois, 

assim, faremos do mundo 

um lugar ainda melhor. 

Durante a 1ª etapa, os alunos do 8º ano pesquisaram sobre Políticas Públicas voltadas à terceira idade e, 

com a ajuda dos professores, também estudaram o Estatuto do Idoso. 

Em continuidade a isso, foi proposta uma excursão ao Lar de Idosas Padre Leopoldo Mertens, localizado 

no bairro São Francisco, em Belo Horizonte. Essa visita teve como objetivo aprimorar o aprendizado dos 

educandos em relação aos temas estudados, principalmente quanto ao cumprimento do Estatuto.  

Na ocasião, os alunos se dirigiram às idosas para conhecê-las e entrevistá-las e, a partir disso, demonstra-

ram interesse e carinho por elas. Foi indescritível aquele momento para saber mais das histórias, da satis-

fação e da vida de cada pessoa que vive no Lar. 

Após a pesquisa e a excursão, no dia 13/04, houve a apresentação do Projeto Trilhas do Conhecimento, 

momento em que nós, estudantes, expomos nossas aprendizagens e conclusões sobre o assunto. 

Posteriormente, nas aulas de Redação, a turma do 8º ano também escreveu cartas para as mesmas idosas, a 

fim de manter o contato e, assim, compartilhar mais amor e carinho. 

Compartilhando afeto 
Trilhas...construção de conhecimento... 

Textos produzidos pelos alunos do Ensino  Fundamental e Médio. 

O amor e o sol 

Letícia Cheloni (1º B) Carta produzida por Maria Paula (8º ano) 



No ano de 2025, na cidade de Moderny, havia uma grande super-heroína, que 

possuía visão raio-x, teletransporte e uma pulseira muito especial: a Super-

Secreta. Todos a chamavam assim, mas sua verdadeira identidade era Gisella. 

Em Moderny, havia um grande vilão: Gingo, dominador do fogo que podia acabar 

com prédios ou florestas de um vez só. Certo dia, a super-heroína estava na floresta 

de Cinzas, quando Gingo começou a jogar fogo para todos os lados. Super-Secreta 

teve que usar sua visão raio-x para achar água e, quando encontrou, rapidamente 

se teletransportou para a caverna onde havia um rio. Ela era dominadora das 

águas e conseguiu deter Gingo, mas ele levantou e segurou-a. Segura de si, pegou 

sua pulseira localizadora que mostraria para ela tudo sobre onde cada ser estava. 

Com ajuda desse objeto, conseguiu escapar, com a floresta salva e Gingo morto. 

Assim, aquela guerra estava terminada. 

A Super-Secreta estava pronta para a próxima aventura e agora o rio que a ajuda-

ra seria nomeado de Segredos, em homenagem a ela. 

Gabriella Mara (6º ano) 

No último dia do ano de 2018, Jean, antigo funci-

onário do famoso Museu do Louvre (localizado no 

centro de Paris e um dos museus mais famosos 

do mundo), passou por uma situação inédita. Ao 

fazer a vistoria noturna nas galerias que conti-

nham importantes obras de arte, como o quadro 

de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, ele sentiu 

arrepios estranhos e um frio que não fazia senti-

do naquela época do ano. Com a ideia de que o 

ar-condicionado estivesse estragado, ele continu-

ou sua vistoria, mas, logo depois de quatro exatos 

passos, a cabeça de uma das armaduras que 

ficavam no final daquele corredor sombrio foi 

decepada.  

No mesmo instante, Jean se assustou, mas, logo 

depois, acalmou-se e percebeu que, como sempre, 

poderia ser um daqueles adolescentes travessos 

que viviam pulando o muro do museu para as-

sustar os guardas noturnos e colocar seus vídeos 

na internet. Por isso, Jean caminhou até a arma-

dura para colocar a cabeça no lugar, mas acabou 

recuando alguns passos quando viu gotas de 

sangue no chão e marcas de unha na parede. 

– Tem alguém aí?! – disse assustado com tama-

nho horror. 

 Continuou caminhando pelo corredor apreensi-

vo procurando por marcas de unhas ou sangue, 

mas acabou tropeçando em algo. Assim que 

virou a luz da sua lanterna para baixo, ele viu 

um chapéu com a logo do museu estampado. 

Quando se abaixou para pegar o objeto, seus 

olhos se arregalaram assim que viu o nome de 

Sam, o novo guarda do museu. 

  – Meu Deus! Ele está morto! – disse. 

E, sem pensar duas vezes, correu, correu como 

nunca havia feito nos seus últimos quarenta e 

cinco anos e, antes que pudesse sequer gritar por 

ajuda, esbarrou em algo – não, alguém – caindo 

logo em seguida. Ao olhar para cima, apavorado, 

deparou-se com Sam. 

– C - c - como? – disse. 

– Como o quê? – disse Sam. 

– Você está morto! Eu vi!  

 – Morto?! O senhor bebeu de novo, não foi? 

– Não diga asneiras. Eu sei o que eu vi, não estou 

louco, eu vi sangue, muito. 

Enquanto olhava Sam de cima a baixo, pergun-

tando-se o que estava acontecendo, Jean viu 

sangue no pescoço do guarda e " gelou " na mes-

ma hora. 

– O que é isso? – Perguntou apontando para o 

pescoço do mais novo. 

Sam passou o dedo no local e olhou para Jean de 

um modo sombrio que seus olhos azuis ficaram 

quase pretos. 

– Sabe de uma coisa – disse Sam – fazia muito 
tempo que eu não colocava uma gota de sangue 

na boca, sinto muito por isso  

 

– Deus! – falou Jean assustado, dando passos 

lentos para trás prestes a correr. 

 
Mas, como se tivesse lido sua mente, Sam atacou 

Jean fincando seus dentes em seu pescoço, e 

aquela foi a última palavra que ele disse antes do 
seu fim.  

 

Ana Luiza Soares (8º ano) 

Mitologia: o deus Poseidon 
Poseidon, ou Netuno na mitologia romana, filho de Cronos e Reia, era deus dos 

mares, oceanos e tempestades. Seus principais irmãos eram Zeus e Hades, e ele 

era o segundo filho mais velho da família. Também era velho, barbudo, forte, bra-

vo, ciumento, metade homem e metade peixe. Seus símbolos eram o golfinho, o 

tridente e o cavalo marinho. 

Não morava no Monte Olimpo, mas em um lindo palácio dourado nas profundezas 

do oceano na cidade de Atlântida. Poseidon se relacionou com Medusa e os dois 

tiveram filhos, como Pégaso, um cavalo voador. 

Quando Poseidon se divorciou de Medusa, relacionou-se com Deméter com quem 

teve Árion, o cavalo mais rápido que já existiu. 

Gabriel Manoel dos Santos (7º ano) 

 

 

 

Desenho de 

Poseidon 

produzido 

por Artur 

Braga (7º ano) 

Super-Secreta 

Mistério no museu 
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Perdida na floresta 
  
Um dia fui fazer um piquenique com minha família em uma floresta. Ela era aban-

donada e ninguém ia lá. Horas e horas de viagem, cada minuto mais presa no tédio; 

até que chegamos ao tal lugar. 

 

Mamãe arrumou tudo, colocou a comida sobre a toalha de piquenique, mas, por um 

descuido, derrubou uma lata de milho. Já me oferecendo para pegar, fui atrás daque-

le objeto. Meu pai muito cauteloso me aconselhou a não ir; mas, para o meu azar, 

não dei ouvidos. Fui andando sem cuidado algum e, quando me deparei, estava 

perdida. Andei muito, já estava cansada, quando notei a lata de milho ao lado de um 

arbusto. Abaixei-me para pegá-la e, ao estender a mão, o arbusto se mexeu, alguém 

pegou a lata e, depois de um curto tempo, colocou-a no mesmo lugar, porém arra-

nhada e aberta, sem nada por dentro. Fiquei paralisada, e o animal, nesse momento, 

pulou do arbusto e se colocou a correr atrás de mim. Mal vi sua aparência, mas 

perdida, ainda, corri sem rumo e, por sorte, vi, bem longe, onde estava minha famí-

lia. 

 

A fera me unhou na barriga e foi embora. Contei para a minha família o que ocorreu 

e mostrei o meu ferimento. Apavorados, recolhemos nossas coisas e fomos em 

busca de outro lugar para o piquenique. 

 

Débora Gonçalves de Paula (6º ano) 



Ricardo Torres nunca fora muito 

bom em seu ofício. Certo dia ele 

acordou disposto a mostrar a toda 

cidade de Porto Alegre seus dotes 

como ladrão. A ideia era simples: 

roubar uma viatura da polícia e 

entrar para a história. Talvez não 

fosse tão simples assim.  

O homem, esperançoso por seu pla-

no, saiu a toda alegria de sua casa e 

seguiu cantarolando pelas ruas até 

encontrar sua vítima, uma viatu-

ra de placa OQP 2001, que se en-

contrava parada em frente a uma 

padaria, onde dois policiais esta-

vam à paisana tomando seu café. 

Ricardo se abaixou ao lado do carro 

e, utilizando todas as técnicas que 

aprendera com seu pai, que tam-

bém era ladrão (a ladroagem era 

uma ramo de família), conseguiu 

arrombar e ligar a ignição do carro. 

Ele conseguira fugir. Tudo corria 

perfeitamente bem e logo a viatura 

estava estacionada em sua gara-

gem. Durante os próximos três di-

as, Ricardo não saiu da frente da 

tevê esperando que, a qual-

quer momento, seu grande feito 

fosse noticiado, mas a imprensa 

omitiu o caso, afinal quem iria con-

fiar na polícia novamente sabendo 

que ela fora atacada? 

Irritado, o homem foi até sua gara-

gem, pois iria botar fogo no carro, 

mas se surpreendeu ao chegar lá e 

não o encontrar. Sem pensar duas 

vezes, Ricardo correu à delegacia 

para prestar queixa, afinal havia 

sido roubado. Chegando lá, todo 

esperançoso de que a justiça seria 

feita e o ladrão de seu carro pagaria 

pelo crime, ele se lembrou de que, 

na verdade, ele fora o primeiro la-

drão. Não houve dúvidas e o cara 

acabou preso.  

No dia seguinte, seu nome cir-

culava em todos os jornais. 

"Ladrão é assaltado" diziam as 

manchetes e, por mais vergo-

nhoso que pudesse parecer, Ri-

cardo sorriu, pois havia entra-

do para a história da cidade. 

Cada louco com sua loucura.  

 
Nathalia Lemos Viegas (9º ano) 

O carro parecia estranho, mas era 

efeito da bebida, acreditei. A porta 

rangia e o banco do motorista tinha o 

formato certo para me encaixar. Girei a 

chave diversas vezes antes de receber 

uma resposta do motor e, quando 

comecei a andar, senti meu corpo 

pender para a esquerda e atrás, 

realmente havia bebido muito.  

Era madrugada, nenhum polícia iria 

me parar. Avançava a estrada e, cada 

vez mais, Edna ia para a esquerda, 

Edna, o triciclo 

 
A imagem trêmula da rua do bar se 

passava pelos meus olhos, foi dia de 

clássico e, pela vitória do timão, 

permiti-me comemorar; não lembrava 

onde havia estacionado meu carro. Os 

pés se embaralhavam e atrapalhavam 

minha busca. Encontrei! Um Fiat Pálio 

prateado, seminovo, minha belezura, 

uma pechincha: Edna foi o primeiro 

amor da minha vida.  

mas, assim como antes, ignorei. Até que 

senti todo meu corpo chacoalhar e a 

imagem girar, teria uma grande ressaca 

no dia seguinte. 

Quando Edna parou de girar e 

estacionou – de cabeça para baixo, saí do 

carro e me surpreendi. Desde quando 

Edna tinha só 3 rodas? 

 

 

 

Lucca França (9º ano) 

Chapeuzinho e sua inteligência 

Cada louco com sua loucura 

– Vou à casa da minha avó, para lhe entregar esta 

cesta de perfumes. 

O velho homem disse: 

– Então pegue o caminho da floresta, pois é mais 

rápido. Chegará lá rapidinho. 

A jovem, indecisa, decidiu seguir o conselho do velho 

misterioso, então, seguiu o rumo para a floresta. 

Enquanto Chapeuzinho ia, o velho homem a seguiu. 

Após chegar lá, ele bateu na porta e a avó lhe pergun-

tou: 

– Quem é? 

O velho homem, esperto, fingiu ser a neta dizendo: 

– Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. 

 

Era uma vez, em uma cidade na Flórida, uma 

bela e jovem garota que era tão gentil, e tão doce, 

que todos a adoravam. Ela sempre estava com 

um capuz vermelho que sua avó lhe deu de pre-

sente e todos a chamavam de Chapeuzinho Ver-

melho. 

Um dia, sua mãe fez uma cesta de perfumes para 

sua avó e pediu que Chapeuzinho a levasse. No 

meio do caminho, a jovem menina do capuz ver-

melho encontrou um velho homem que lhe per-

guntou: 

– Onde uma jovem, como você, vai com esta cesta 

de perfumes? 

Chapeuzinho lhe falou: 
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Ao abrir a porta, a velha se surpreendeu ao ver 

que era um assaltante, e, em seguida, o velho a 

fez bater a cabeça e colocou-a no armário. O 

velho, ao escutar Chapeuzinho chegando, disfar-

çou-se de avó e abriu a porta, feliz de ver sua 

neta. Ao encontrar Chapeuzinho com a cesta, 

falou-lhe que era uma surpresa. 

Quando a avó se virou, Chapeuzinho espirrou 

perfume em seus olhos e atacou-a com a frigidei-

ra. Depois a menina ligou para a polícia, pren-

dendo o ladrão e explicando que, quando estava 

na floresta, lembrou-se de que ela não confiava 

em ninguém. 

Assim, o velho foi preso, e Chapeuzinho e sua 

avó ficaram aproveitando os cheirosos perfumes. 

Pedro Henrique Pereira de Castro (7º ano) 



Violência psicológica nos arredores 

Em minha vizinhança, era comum ouvir a mulher e o homem, que moravam na 

casa verde, em  frente a minha, gritarem com o filho, que tinha por volta de 5 anos 

de idade. Eram inúmeras as situações em que, principalmente a mãe, achava-se 

no direito de humilhar  seu filho, porém, em uma tarde de inverno, escutei uma 

fala dela  carregada de crueldade, que me fez refletir sobre o poder das palavras. 

Ela disse: 

- A pior coisa no mundo é ficar com você!  

Em seguida foi possível ouvir a criança, em prantos, indo para a escola. 

Eu estava inconformada e me sentindo mal por ele e me perguntava  como uma 

mãe tinha a capacidade de tratar assim um filho de 5 anos? 

Nesse momento, pensei em como as palavras possuem um grande poder. Se utili-

zadas de forma gentil, poderiam tornar a vida das pessoas mais alegres e “leves”, 

mas, quando proferidas rudemente, poderiam amargá-las. 

Era provável que ele, após algum tempo,  não se lembrasse da fala da mãe,  por 

conta da sua pouca idade, mas, por se tratar de um momento tão hostil,  provavel-

mente,  lembraria que o afeto da mãe não era um gesto sincero. 

Não são apenas agressões físicas , mas as palavras dela, provavelmente, 

“marcariam” o garoto para sempre, pois não eram somente palavras, era uma vio-

lência . Alguns dizem que não foi com a intenção de magoá-lo ou, talvez, foi no 

“calor do momento”. Não importa! É uma violência! 

Sabemos que a  violência psicológica contra crianças não é um assunto amplamen-

te discutido, mas deveria, por se tratar de uma questão que pode influenciar o 

futuro das crianças, existindo até a possibilidade de desenvolvimento de proble-

mas psicológicos, como depressão. 

Giovanna Silva Castro ( 2º A) 

Até quando vamos viver em bolhas? 

Eu estava voltando para casa. Era um dia normal. Meu 

ônibus parou em um ponto em frente à Praça da Liberdade 

e nele entrou um homem simples, que aparentava uns 

quarenta anos e tinha um semblante cansado. 

Antes de passar pela catraca ,esse homem pediu a uma 

jovem que ela pagasse a passagem para ele. Ela, humilde-

mente, pagou. Não demorou muito para ele começar a 

falar. Pedia por dinheiro, pois precisava comprar um leite 

em pó ,sem lactose ,para sua filha de 8 meses e esse tipo 

era muito caro. 

Procurei em minha mochila algumas moedinhas para dar 

a ele, mas não tinha.  Percebi que a maioria das pessoas 

nem se mexeram, nem se importaram com a presença 

daquele homem no ônibus, apenas uma passageira deu 

dinheiro ao moço, que era aquela mesma mulher que pa-

gou sua passagem. 

Alguns pontos depois ,ele desceu e eu fui refletindo no 

resto do meu caminho. Quantas pessoas nós vemos nas 

ruas que precisam de ajuda? Quantas vezes na porta de 

um supermercado uma mãe ou pai já lhe pediu fralda ou 

leite? Quantas dessas vezes você ainda fez questão de sair 

pela outra porta, porque a pessoa estava te incomodando?  

Em qual momento de nossas vidas nos tornamos insensí-

veis à dor do outro? Vivemos em uma sociedade cujo tempo 

é precioso, o tempo é dinheiro, não temos nem sequer um 

instante para sairmos de nossas bolhas pessoais e olhar 

para a dor do próximo. 

Até quando vamos viver em bolhas? 

Júlia Ávila ( 2º A) Organização: Professores de Redação - Edilaine/EM e Marcelo/EFII- Tiragem: 300 exemplares 

Exposição de reproduções e releituras de obras 
do Modernismo brasileiro.  

Educandos do 3º ano/EM 

Alunos do Instituto Padre Machado produziram Aldravias, única forma poética     

genuinamente brasileira , em Português/ Inglês nas aulas de Língua Inglesa da   

professora Valéria Schneider. 

sky                    céu 

clouds               nuvens 

stars                  estrelas 

relax                  relaxar 

moment             tempo 

peace                 paz 

 
Giovanna Queiroz  3º B 

changes         mudanças 

weather         climáticas 

flowers           flores 

growing          crescendo 

happiness      felicidade 

coming          chegando 

 
Sarah Versiani 3º B 

beauty               beleza 

transpasses      transpassa 

outside              exterior 

simple               coisas 

things                simples 

details               detalhes 

 
Letícia Borges  2º B 


