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ENSINO FUNDAMENTAL I – Tijuca e Olaria



Sabedoria
Ricardo Neuberger Leda Alves – 3º ano – Tijuca

1º lugar

Sabedoria significa ter um pouco de conhecimento sobre várias coisas e saber
utilizá-lo para o bem.

A pessoa sábia é aquela que age com sabedoria, com inteligência, com
prudência e pensa antes de agir no dia a dia. Ela é comportada, assume seus erros,
aprende com eles, tenta ser uma pessoa melhor, pede desculpas, e, também, escuta
os mais velhos.

Então, sabedoria é um valor que temos que compartilhar com nossos familiares
e amigos, e, assim, nós aprendemos o que o outro sabe e ensinamos o que nós
sabemos. Com isso, nós temos uma vida melhor, nós ficamos melhores e o nosso
mundo fica melhor.

Coisas que aprendo na escola
e que vejo no meu dia a dia

Heitor Aguiar Galdino – 3º ano – Olaria

1º lugar

Muitas coisas que penso, falo, vejo ou ouço me fazem lembrar das matérias que
aprendo na escola.

Em matemática, vejo números misteriosos, aprendo com pizza a dividir em
partes iguais, a somar as dúzias da laranja…

Aprendo também com português que encontro o verbo em vários lugares e vejo
os numerais no dia a dia.

E, por fim, em geografia, aprendi a importância dos 5 RS, da coleta seletiva e de
não ser uma pessoa consumista.

Tudo isso eu aprendo na minha escola.



Sabedoria
Ester Farias de Carvalho Andrade – 3º ano – Tijuca

2º lugar

Sabedoria significa utilizar o conhecimento corretamente. Quando temos
sabedoria, temos respeito aos mais velhos. É o que nós temos que espalhar: a
bondade, e temos que ter amor ao próximo. Sabedoria é ser gentil, é ser um ótimo
amigo ou amiga e sempre amar a Jesus.

Uma pessoa sábia, pede desculpas e é sincera!

A sabedoria é um valor a compartilhar, é aprender e é também fazer as escolhas
corretamente. Temos que pensar antes de agir. Com isso, eu aprendi e espero que
você também aprenda que sabedoria é amar.

O que aprendo na escola
e vejo no dia a dia

Isaac Alves da Silva – 3º ano – Olaria

2º lugar

Eu aprendo, em matemática, que tem como dividir alimentos em partes iguais
através das frações. E se for com pizza é bem melhor.

Também aprendi que qualquer bebida, se for congelada, pode passar do estado
líquido para o sólido. E, se derreter, pode passar do estado sólido para o líquido.



Sabedoria
Maitê Almeida Maia – 3º ano – Tijuca

3º lugar

O que é sabedoria? Sabedoria é ter a consciência de quando você tem
responsabilidade, carinho e gentileza.

Para ter sabedoria é preciso memória, estudo e amigos.

O que é sabedoria? Sabedoria é ter a consciência de quem acredita na palavra
de Deus, é quando eu penso antes de agir certo ou errado.

Eu tenho conseguido sabedoria com Deus ao meu lado. Eu consigo sabedoria
lendo a bíblia e ouvindo os ensinamentos dos meus pais e professores.

O que aprendo na escola
e vejo no dia a dia

Laura Regina Pereira Coelho – 3º ano – Olaria

3º lugar

Eu aprendo várias coisas  nas aulas práticas que se usam no dia a dia.

Aprendo a dividir através de fração com pizza mas poderia ser com qualquer
alimento, bastava dividir em partes iguais.

Quando eu vou ao mercado com o meu pai, me lembro de tudo que aprendi nas
aulas práticas de dúzia e dezena.

Durante este ano vi que a melhor forma de a gente aprender é através das aulas
práticas.



A formiga e o tamanduá
Mel Lima Rainha Abrantes Alves – 4º ano – Tijuca

1º lugar

Era uma vez uma formiga muito sábia e ela era a rainha de seu formigueiro. A
formiga era encarregada de proteger todos do tamanduá. O tamanduá não era tão
esperto quanto a formiga, porém sempre tentava comer todas as formigas do reino. O
reino da formiga não era lá aquelas coisas, mas ela gostava de onde vivia.

Um belo dia o tamanduá resolveu tentar mais uma vez comer as formigas e
disse:

— Ô de casa, é o tamanduá! Eu estou com fome, tem alguma comidinha aí?

O tamanduá já estava esperando há bastante tempo, lá ficou esperando e ficou
e ficou e nada. A formiga, sabida, não respondeu, e as outras ficaram caladas.
Ninguém queria ser comida dele.

Dias se passaram e o tamanduá não saiu de lá, mas a formiga foi forte, e de lá
não saiu. Depois de um tempo, o tamanduá desistiu e foi embora. As formigas nunca
mais ouviram falar dele.

Moral: Seja sábio, não se deixe vencer pelo cansaço

A sabedoria de Davi
Esther Sophie Gomes Teixeira da Silva – 4º ano – Olaria

1º lugar

Davi é um menino muito obediente. Ele nunca se metia em encrenca, pois ele
contava a verdade. Um dia, Davi mudou de escola, mas ele percebeu que tinha
meninos desobedientes.

Davi ficou com medo de fazer amizades com eles, mas seguiu em frente no
primeiro dia de sua nova escola. Na hora do lanche, Davi foi espancado pelos
meninos, mas não podia fazer nada, pois ele não podia machucar pessoas.

No segundo dia na escola nova, Davi viu um dos meninos que bateu nele sendo
espancado. Vendo aquilo, correu até lá e o ajudou a levantar. O menino ficou surpreso,
pois, mesmo com todas as maldades que fez com Davi, ele o ajudou a levantar. O
menino perguntou por que o ajudou e Davi falou que não importa quantas maldades
fizer, sempre temos que ajudar uns aos outros.



O mico que fazia pegadinhas
Davi de Souza Peixoto – 4º ano – Tijuca

2º lugar

Era uma vez, um mico chamado Rabinho. O Rabinho morava na Tijuca. Para ser
mais exato, no morro do Colégio Batista Shepard, uma escola legal. O Rabinho
também fazia muitas pegadinhas com os outros micos, e, por isso, ele só tinha um
amigo muito inteligente que tentava dar conselhos para parar com as pegadinhas.

Um dia, Rabinho fez tantas pegadinhas que até seu único amigo o abandonou. E
o Rabinho ficou solitário e sozinho.

Dias depois, o antigo amigo, que se chamava Cabeça, viu que rabinho estava
muito solitário. Ele foi falar com Rabinho. Quando chegou, Rabinho o viu e perguntou:

— Por que eu não tenho amigos Cabeça?

— É porque você faz muitas pegadinhas, e por isso ninguém quer ficar com
você — Explicou Cabeça.

— Então eu prometo que nunca mais faço pegadinhas.

E, quando ele fez isso, teve muitos amigos.

Moral: Não faça pegadinhas, pois isso não é sábio. Assim, você não terá amigos.

A pessoa sábia
Benjamin Rodrigues Rosa Araújo – 4º ano – Olaria

2º lugar

Era uma vez um garoto chamado Clebin. Ele tinha um irmão que se chamava
Juninho e, como irmãos, eles brigavam muito. Uma, duas ou até três vezes por dia, só
por causa de um videogame e sempre escutavam a mãe deles gritando para eles
pararem com as brigas. A mãe deles não aguentava mais. O pai deles ia para o
trabalho às quatro e meia da manhã e a mãe era desempregada, então ela limpava a
casa.

Até que Clebin falou:

— Juninho, por que a gente está brigando sendo que tem dois controles? Vamos
jogar juntos!

Juninho vê que tem mesmo dois controles e fala:

— Mano, é verdade! A gente não precisa brigar!

A partir desse dia, a mãe deles nunca mais ouviu brigas.



O macaco que quer brincar!
Bernardo Kenji Matsushima Lós – 4º ano – Tijuca

3º lugar

O pântano estava escuro, tão escuro que só dava para ouvir os barulhos de
animais selvagens e dava para ver algumas plantas venenosas.

Mas o pântano não era tão ruim, tinha um macaquinho muito esperto e que
conseguia resolver todos os problemas do pântano, um leão que perdeu a coroa e a
onça que perdeu as pintas.

Mesmo ele ajudando todo mundo ninguém queria brincar com ele, nem mesmo
o filhote de elefante, pois os pais do elefante não deixaram ele ir brincar com o
macaco. Um dia o elefantinho fugiu de casa (de sua cama) mas sem querer ele
tropeçou e caiu num buraco. Por sorte o macaco chegou a tempo de salvá-lo e eles
começaram a brincar, se tornando amigos.

Moral: Ajude os outros e conquiste amigos.

Sabedoria
Isabela Dorneles Figueira – 4º ano – Olaria

3º lugar

Era uma vez um menino chamado Vitor. Ele recebeu duzentos e cinquenta reais
dos pais para gastar com o que ele quisesse. Aí, ele queria comprar carrinho, sorvete
etc.

No dia seguinte, ele queria comprar um celular, mas na lista dele já tinha muitas
coisas, como os brinquedos, mas o dinheiro dele era pouco. Porém, era o sonho dele
comprar os brinquedos e era o sonho dele ter um celular.

Ele foi pedir ajuda para os pais, mas antes dele pedir ajuda, ele foi para o quarto
orar para Deus ajudá-lo a conseguir mais dinheiro e para ele usar a sabedoria. Deus
ouviu a oração dele e ele passou o recado para os pais. Os pais falaram que iam ver o
que iam fazer. Eles usaram a sabedoria e foram falar com seu filho. Deram mais
dinheiro para o menino usar com sabedoria e comprar o celular.



Os lobos-guarás
Helena Reuwsaat de Andrade – 5º ano – Tijuca

1º lugar

Há muito tempo atrás, numa floresta não muito longe daqui, havia dois
lobo-guarás. Certo dia, um deles saiu para caçar, depois de um tempo matou um
coelho e estava voltando, quando um outro lobo-guará chegou, estava gritando bem
alto:

— Caçador! Corram, um caçador está vindo!

O outro lobo-guará se assustou, deixando sua comida cair, e saiu correndo. O
outro apanhou a comida e a levou para casa.

No dia seguinte, após um jantar saboroso, saiu para enganar ele de novo. Foi ao
mesmo local, só que dessa vez o outro estava gritando:

— Caçador! Corram!

— Eu não nasci ontem. Não caio nessa. Fui eu que inventei essa “pegadinha”.

Segundos depois, um caçador o matou enquanto o outro conseguiu fugir.

Moral: Quando você mente acaba não acreditando na verdade.

Samuel, o homem mais sábio do mundo
Daniel Napoleão da Costa Ferreira – 5º ano – Olaria

1º lugar

Era uma vez, um casal que teria um filho, e, a ele, Deus fez uma promessa.
Essa promessa era que esse menino seria a pessoa mais sábia do mundo. Quando a
mãe soube disso, se encheu de amor e alegria. E o santificou e agradeceu a Deus.

E seu nome era Samuel. Ele nasceu, e, como a promessa dizia, foi o homem
mais sábio do mundo. Suas escolhas foram as melhores possíveis. Ele cumpria as
leis, não entrava em brigas, respeitava a todos, ajudava a quem precisasse, sempre
cumpria suas obrigações.

Em sua jornada, na adolescência, viu uma quadrilha de pichadores que destruía
a parede de uma empresa. Ele quis pará-los, mas foi espancado. Porém, uma pessoa,
que havia ajudado há um tempo, viu e foi ajudá-lo. Um ano se passou e a mesma
coisa aconteceu com a pessoa que o havia ajudado e Samuel o salvou.

Samuel sempre agia com sabedoria, por isso tinha uma vida abençoada.



O pavão e a borboleta
Marina Basilio Miquelutti – 5º ano – Tijuca

2º lugar

Em um belo dia, um filhote de pavão caminhava pela floresta em busca de um
lago para beber água, até encontrar uma linda borboleta que estava voando por aí, o
que fez os dois terem sua atenção chamada pela aparência do outro, até que a
borboleta fala:

— Nossa! Mas o que é isso?! Que criatura horrenda, não deve nem ter uma
espécie definida…

O filhote ficou triste com os comentários, mas engoliu a seco, pois não queria
arranjar briga ou algo do tipo.

Ele foi andando para sua casa, desanimado com o acontecido, mas estava com
esperança de que poderia voltar amanhã sem o incômodo da borboleta para deixar
seu dia triste novamente.

Anoiteceu, e com sono, foi dormir. Manhã, sol quente, todos felizes pois já era
um dia novo com novas esperanças, então o filhote teve uma ideia.

— Já sei! Ao invés de ser inimigo da borboleta, posso ser seu amigo!
Então, saiu de casa bem animado, e logo de cara viu a borboleta, que quando a

viu chegou nela e falou:
— Oi borboleta! Você quer ser minha amiga? - Olhando para o filhote riu e falou:
— Há há há! Ser amiga? De você? É lógico que não! Você é todo feio e

depenado, nem sequer cauda tem, como acha que vou ser amiga de alguém tão feio
assim?!

Então o filhote foi para sua casa de novo, se sentindo feio e humilhado, muito
triste, até que decidiu que ficaria em casa e não sairia mais.

Alguns dias se passaram e sua mãe chegou com uma notícia:
— Bom dia filho! Tenho uma notícia para te dar… Você já sabe qual é?
— Não! Fala logo, por favor!! - Disse o filhote, animado.
— Nós vamos nos mudar!
Então o filhote ficou muito feliz, pois assim se livraria dos comentários maldosos

da borboleta.
Assim aconteceu, se passaram alguns anos, ele ficou na sua nova casa

aproveitando a paz de lá, até que eles voltaram à sua casa antiga.
— Nossa! Há quanto tempo não venho aqui!
E caminhando, foi para fora de sua casa, e viu a borboleta, com as asas já

desbotadas, a cor de seu corpo cinza, então falou:
— Ora, se não é a borboleta que falava mal da minha aparência, parece que

agora você ocupou o meu lugar de antigamente, não é mesmo?
Moral: Nunca subestime alguém, pois o mundo dá voltas!



Sabedoria
Luiz Felipe Ramalho Lacerda – 5º ano – Olaria

2º lugar

Era uma vez uma casa bem distante da cidade. Nela, moravam pai, mãe e filho.
Eles viviam ali felizes, mas tinha um porém, o filho pedia todo dia ao pai sua herança.
O pai deu a ele o dinheiro, mas pediu que anotasse tudo que compraria.

Então, o filho foi para a cidade. Chegando lá, já foi comprando tudo, várias
coisas, por moedas de ouro. Ele deu moedas para os moradores de rua e gastou todo
o dinheiro, ficou na miséria. Passou por várias coisas: morou na rua, comeu comida
estragada...

Um certo dia, estando perto da casa de seus pais, apareceu um homem mau
que começou a correr atrás dele. O filho fugia e o homem continuava correndo atrás
dele. O pai conseguiu salvar o filho e o levou para casa. O filho pediu perdão aos pais,
pois não agiu com sabedoria. Eles o aceitaram de volta e viveram felizes para sempre.

O Leão e a Formiga
Júlia Oliveira de Almeida Bastos – 5º ano – Tijuca

3º lugar

Era uma vez, uma formiga cantora e um leão médico. O leão sempre zoava a
formiga por ela ser uma cantora e ele ser um médico famoso.

Até que um dia a formiga deu uma resposta:
— Tá bom, eu vou ficar 5 dias sem trabalhar e alegrar as pessoas.
O leão disse:
— Alegrar as pessoas? Ninguém gosta da sua música!
A formiga disse:
— Até daqui a 5 dias.
No primeiro dia, a cidade estava silenciosa, mas o leão não ligou.
No segundo dia, o leão percebeu que muitos pacientes estavam tristes e

perguntou o porquê, e todos disseram:
— Não temos a música da formiga para nos alegrar.
No terceiro dia, todos do hospital estavam enlouquecendo. O leão perguntou o

porquê, e eles responderam:
— Não temos a música da formiga para nos alegrar.
No quarto dia, o leão estava ficando triste, mas fingiu estar feliz.
No quinto dia, a formiga voltou e o leão foi o primeiro a cumprimentá-la, e

implorou para ela cantar novamente.

Moral: Todos os trabalhos são importantes.



A sabedoria de Taffy
Mariana Lontra Teixeira Condeixa e Souza– 5º ano – Olaria

3º lugar

Em um belo reino havia duas princesas: Taffy e Melody. As duas eram irmãs
brigadas, porque Taffy era humilde e bondosa com os camponeses e não julgava
nenhuma pessoa. Já Melody era irritada, queria mais, porque o que ela tinha era
pouco para ela e fazia os camponeses trabalharem.

Um dia, Melody tentou tirar o trono de Taffy roubando cada camponês do reino.
Depois de uma longa confusão por causa disso, metade dos camponeses não
acreditou em tal atitude e a outra acreditou em Melody.

Então, Melody, durante a noite, dividiu o reino na metade, e, de manhã, ela disse
para Taffy que metade do reino era dela e a outra metade era de Taffy.

Depois de muitos meses brigadas, a metade do reino de Melody pegou fogo
enquanto ela tentava fazer um show de lustres de fogo. Quando Taffy percebeu o
ocorrido, ela teve sabedoria. Ela pegou vários baldes d’água e apagou o fogo. Depois
disso, Melody se desculpou para Taffy e elas viraram companheiras uma da outra de
novo.



ENSINO FUNDAMENTAL II – Tijuca e Olaria



A música / O fogo
Letícia Rolim – 6º ano – Tijuca

1º lugar

A música

Eu sempre fui uma pessoa amigável e meio boba também. Minha casa era toda
enfeitada do meu jeitinho e eu adorava.

Um dia, indo para a faculdade, fui assaltada. Perdi quase todo meu dinheiro.
Fiquei muito preocupada, pois não teria como pagar meu aluguel e minhas
necessidades. Além disso, eu não sabia como economizar dinheiro corretamente.

Passaram vários dias e eu já não me alimentava muito bem, pois eu não tinha
dinheiro para pagar todas as contas e a minha enorme casa cor-de-rosa. Enfim, eu fiz
o necessário: procurei outra casa pela internet e demorei a encontrar uma casa que
não fosse enjoativa ou feia.

Finalmente, eu encontrei uma que não era tão ruim. Adicionei a moça aos meus
contatos, fiz algumas perguntas sobre a casa e marquei um dia para visitar. Eu estava
meio aflita, pois não sabia o que observar na casa.

Quando cheguei no local, me arrepiei de tanto horror. Não era nada igual a da
foto, mas não tinha opção, fiquei naquela casa mesmo. Para ser legal, fiz cookies e
distribuí pelo prédio. Todas as pessoas aceitaram, menos uma. Na minha primeira
noite por lá, a moradora de cima colocou uma música muito alta e eu não consegui
dormir.

Passaram vários dias e a música alta não parava. Até que eu fui reclamar e a
moradora de cima disse para eu entrar. Olhei para o chão e tinha um líquido vermelho.
Ela me perguntou:

— Você não acha errado bisbilhotar a casa dos outros?

Eu apenas olhei nos olhos dela quando me convidou para entrar, e eu entrei.
Agora entendia o motivo da música alta.

O Fogo

Por volta dos anos 1850, mais conhecido pela época das desaparecidas – você
vai saber já já o porquê. Nessa época, havia bruxas e feiticeiras espalhadas pelas
cidades. Essas bruxas tinham um poder. Mas, no total, podiam ter até cinco poderes.

O primeiro era o poder do vento; o segundo, da miragem; o terceiro, vento
novamente; e, o quarto e o último eram desconhecidos, pois eram muito raros, e
nenhuma bruxa capturada tinha esse poder.

As bruxas eram desconsideradas, eram como uma coisa ruim e nojenta. Elas
eram capturadas dia a dia. Os humanos tentaram extinguir as bruxas de todas as



formas possíveis. A feiticeira chamada Érica Salomir foi a segunda guerreira do reino,
mas vou ser direta e contar a história mais sagrada de todas as bruxas.

Em 1890 vivia uma bruxa chamada Diana Amaral. Ela se protegia bastante dos
predadores. Mas, um dia, ela vacilou e perceberam que era uma bruxa e
sequestraram-na. Ela lutou mas a levaram para o porão onde era deixado as bruxas.
Antes deles saírem, ela os parou, colocando fogo na porta. Eles ficaram surpresos,
pois o fogo não fazia parte dos poderes. Ela sentou em um banco e disse
debochando:

— Vocês nunca viveram isso?! O 5º poder: o tal “impossível”!

Eles ficaram suando de medo e surpresos. Até que um ordenou aos homens
para pegá-la. Ela paralisou os ossos e o sangue deles, e disse:

— Vocês nunca me virão de novo, adeus! Ela soprou um vento e sumiu.

O coelho falante protetor
Maria Fernanda Costa Rodrigues – 6º ano – Olaria

1º lugar

Numa floresta de “Tão Tão Distante” havia um coelho falante e protetor. Seu
nome era Fernando. Era chamado de protetor, pois tinha instinto de cuidar de todos.

A floresta é colorida e agradável para viver, porém traiçoeira em algumas partes,
podendo ser perigosa para quem tenta explorá-la sem o conhecimento adequado.
Ainda tinha os perigos provocados pelos humanos que causavam queimadas e
descartavam lixos de forma indevida.

Certo dia, um grupo de seres humanos foi até a floresta de “Tão Tão Distante” e
acabaram cometendo um ato criminoso: atearam fogo em uma enorme parte onde
morava grande parte dos amigos de Fernando.

Fernando, o coelho, percebeu o fogo, correu para ajudar seus amigos. Acolheu
todos os que estavam próximos. Foi quando, ao verificar se estavam bem, se deu
conta de que estava faltando a arara-azul. Lembrou que, no caminho que fizera para
ajudar seus amigos, havia avistado gaiolas ao redor de uma árvore e foi logo ligando
os pontos…

A arara-azul que se chamava Félix, tinha sido sequestrada! Fernando ficou
pensando como iria resgatar seu velho amigo dos humanos perigosos. Rapidamente,
lembrou que tinha um dom, o da PROTEÇÃO, e foi atrás dos humanos com seus
instintos de Coelho esperto.

Não demorou muito para que Fernando achasse seu amigo Félix, que estava
gritando por ajuda:

— Socorrooooo!!! Alguém me ajudeeeeeeee! Por favor!
Fernando o escutou e logo respondeu:



— Calma! Irei te salvar!
— Vou te esperar! – Disse Félix.
Nisso, Fernando deu um grande pulo e jogou todos no chão. Abriu a gaiola para

Félix sair. O amigo de Fernando saiu voando rapidamente e muito feliz, com um
sorriso enorme no rosto, envolvendo seu amigo em suas asas, dando-lhe um abraço
caloroso como forma de agradecimento.

Os amigos foram caminhando felizes até a parte da floresta onde os outros
animais estavam. No meio do caminho encontraram a Dona Tartaruga e logo
perguntaram:

— O que a senhora está fazendo aqui?
Ela respondeu:
— Quando soube que o Félix tinha sido sequestrado, quis ajudar mas vocês

sabem como sou lenta devido a minha natureza; e fiquei ainda mais lenta depois de
completar meus 80 anos.

Depois de dizer essas palavras, Dona Tartaruga e seus amigos caíram na
gargalhada. Félix ainda agradeceu:

— Obrigado por se preocupar comigo!
Foram caminhando, lentamente, para acompanhar Dona Tartaruga até a Vila.
Chegaram na Vila, contando o ocorrido para todos que ali estavam, foram

recebidos com uma festa com muita música e dança.
Comemoraram por terem Fernando, o coelho protetor, por perto. E, guardaram a

seguinte lição: “Os dons são presentes de Deus, usá-los com sabedoria é
responsabilidade de cada um”.

Equipe Tornado
Rafael Carvalho – 6º ano – Tijuca

2º lugar

Em uma cidade chamada Siloé existia uma equipe de super-heróis. Essa equipe
se chama Tornado. Os integrantes eram velozes, fortes e provocavam tremores. Eles
se chamavam assim porque, quando eles juntavam seus poderes, formava um
tornado. O vilão que eles enfrentavam era um alien mutante chamado Scoot.

O Scoot estava em busca dos seis cristais poderosos. Ele sabia que, com os
cristais, num estalar de dedos, a maioria das pessoas do mundo inteiro desapareciam.
O primeiro cristal estava dentro do templo Monstroose. Mas a equipe Tornado derrotou
Scoot.

Quando a equipe Tornado estava sem alguma missão para fazer, eles iam à
pizzaria do Zé Jonah Janathan para fazer um lanche. Mas, quando o vilão voltasse,
eles enfrentariam o crime para defender o mundo da tirania do Scoot.



E essa é a história da equipe Tornado.

Força e sabedoria
Giovana Dantas Felix dos Santos – 6º ano – Olaria

2º lugar

Um dia, um novo animal chega na floresta, tinha sido expulso de várias florestas
por ser muito trapaceiro desde pequeno. Já chegou dizendo:

— Olá, animais desta floresta! Saiam de todos os cantos que estiverem! Sou o
Léo, o leão alfa de uma floresta distante, e, se a maioria concordar, gostaria de ser o
líder desta floresta também!

Léo tinha em seu pensamento a certeza de que a maioria iria gostar da ideia por
ser forte e experiente.

Foi quando Miniruja, a porta-voz de todos os moradores, disse:

— Quem você pensa que é para chegar na floresta desse jeito? Você não tem o
direito de chegar assim, tentando mudar tudo!

Léo se irritou tanto que se afastou da presença de todos. Miniruja estava tão
preocupada com esse novo membro que foi com alguns de seus amigos até as
florestas vizinhas, tentando saber quem ele era, o que fazia, como agia e descobrir
qual o real motivo de ter aparecido misteriosamente no vilarejo dela. Ela perguntou
tanto que acabou descobrindo que Léo usava sua força, sua experiência e sua
sabedoria para intimidar e enganar os outros.

Ao descobrir as mentiras de Léo, Miniruja saiu correndo para seu vilarejo, reuniu
todos no local de reuniões da floresta e falou bem alto:

— Léo, onde você está? Saia imediatamente do nosso vilarejo, pois aqui você
não é bem-vindo! Já estamos sabendo quem é e o que faz com quem diz ser amigo.

Léo, que tinha um caráter duvidoso, apareceu como se não soubesse de nada.
Miniruja não pensou duas vezes, e o empurrou tão forte, gritando:

— Como pode ser assim tão cruel com tantos animais?!

Léo tentou sair daquela situação dizendo:

— Do que você está falando? Eu não sei de nada!

Miniruja respondeu:

— De que vale força, experiência e sabedoria, Léo, se você só faz maldade, use
sua sabedoria para fazer o bem. Tente e verás o que realmente importa.

Depois dessa lição dada por Miniruja, Léo foi embora daquele pequeno vilarejo e
nunca mais se ouviu falar dele.



Suspense em um dia de chuvoso
Cecília Rocha – 6º ano – Tijuca

3º lugar

Estava em casa de boa, quando meu pai me chamou para irmos buscar minha
mãe no trabalho. Me arrumei e fomos para o carro.

Quando entramos, começou uma chuvarada. Fiquei com muito medo. Mas
fomos mesmo assim. No meio do caminho, estava com muito trânsito, pois a chuva fez
com que alagasse a rua da frente, e ninguém conseguia andar com carro.

As pessoas, na rua, estavam até descalças de tanta água que caia. Eu fiquei
muito preocupada com a minha mãe que estava no trabalho. Ligamos para ela e dava
para perceber que ela estava estressada, porque não conseguia sair do trabalho.
Estava tudo alagado, e eu fiquei mais estressado do que já estava.

Minha mãe conseguiu uma carona até o metrô com o amigo dela. Eu e meu pai
estacionamos o carro na rua e fomos a pé até o metrô também. Vimos a minha mãe e
fiquei muito mais tranquila.

Quando saímos do metrô, tinha parado de chover e fomos a pé para casa. Meu
pai esperou um tempinho e foi buscar o carro.

No final deu tudo certo! Foi uma aventura que não quero reviver nunca mais na
minha vida.

Os grandes amigos
Isabella Pinheiro – 6º ano - Olaria

3º lugar

Em uma pequena floresta, habitavam alguns animais que conviviam muito bem
uns com os outros. O leão, a leoa, o lobo e o elefante eram amigos inseparáveis,
brincavam juntos desde pequenos. Adoravam a brincadeira de caça animal e
esconde-esconde.

Conforme foram crescendo, conheceram novos amigos e viveram outras
experiências. O leão se apaixonou pela leoa, sua amiga de infância, que tinha um
caráter duvidoso. Seus amigos o alertaram, dizendo a verdade sobre as atitudes e
intenções da leoa, mas o nobre leão ignorou todas as palavras ditas por eles.

Ao chegar em casa, sua mãe já estava aflita, pois sabia do romance do filho com
a leoa, e foi falando:



— Meu filho, não será de boa coisa essa relação, a leoa é interesseira e está
com você somente por um motivo: vaidade. Você é o herdeiro do trono do rei, quando
seu pai não puder mais reinar nosso clã, você o fará.

Ao escutar as palavras da mãe, o leão saiu furioso de casa e foi até um lugar de
refúgio, um Oásis. Quando, de repente, um de seus amigos chegou gritando:

— Leão, meu amigo! Você está sabendo o que aconteceu com a leoa?

O leão logo respondeu assustado:

— Não meu amigo! O que houve, fale logo?

— A leoa acabou de ser presa pela nossa corte julgadora por roubar. Eu disse
“roubar” os filhotes da gambá para vender no mercado clandestino de filhotes.

Decepcionado, triste e arrependido por não ter escutado seus amigos e sua
mãe, o leão prometeu esquecer de vez a leoa sem caráter.

Ao encontrar sua mãe, abraçou-a bem forte. Pediu desculpas, e, dali em diante,
resolveu escutá-la mais.

As Flores de Mary
Luiza Jacinto da Silva – 7ºano – Tijuca

1º lugar

Tudo começou naquele campo em que cresci. Uma forte conexão com a
natureza e animais não faltava. Eu exalava energias naturais e cristais rodeavam o
meu quarto, mas isso acabou quando eu o conheci. Foi meu primeiro relacionamento
e obviamente não deu certo.

Aos 19 anos resolvi ir para a cidade cursar letras em uma faculdade que eu
consegui uma bolsa integral. No começo foi difícil me encaixar na nova vida já que
moro sozinha. Perdi meus pais em um incêndio na nossa casa no ano passado, ainda
não me recuperei 100% emocionalmente mas decidi recomeçar. Conheci Amélith
ontem no meu primeiro dia de faculdade, ela foi bem gentil e me convidou para a festa
de calouros no sábado. Tudo é muito novo pra mim, às vezes me sinto deslocada, mas
essa é a vida, se você não aprendeu antes, a vida te ensina. Nem sempre ela vai ser
gentil, mas tudo isso será útil no futuro. A partir do momento que você ficar sozinha no
mundo, terá que amadurecer e aprender que a vida é dura, e não um jardim de flores.

Aqui estou eu me arrumando para a festa. O vestido carmesim se acentua
perfeitamente em meu corpo. Essas botas estão me dando uma leve altura e a
simples maquiagem só destaca a minha beleza. Meu longo cabelo balança com o
vento e me sinto pronta para ir. A festa correu muito bem, conheci pessoas novas e
me diverti bastante. Como hoje é domingo, aproveitei para terminar de arrumar o meu
apartamento e ir ao mercado, pois a dispensa já estava vazia.

Amélith veio hoje de tarde aqui em casa para conversar, ela é bem agitada mas
super ouvinte. Foi um bom final de semana para esquecer os problemas. Agora já se
passaram anos e me sinto completa nesse lugar. Todos os momentos que tive aqui



foram incríveis, meus amigos estão estagiando junto comigo em uma renomada
editora do país e finalmente encontrei uma pessoa especial para mim, já estamos
juntos a 1 ano.

Agora sei que foi uma boa ideia mudar de vida. As flores finalmente cresceram...

Amadurecimento
Arthur Moraes Stevanim Titoneli – 7ºano – Olaria

1º lugar

Toda criança sonha em crescer.
Dá um, dois, três passos
e já vai querer correr…

Um tombo aqui e outro ali.
No começo pode doer
Mas logo se levanta,
esquece a dor e canta.

O tempo passa rápido demais.
Num piscar de olhos
o ontem fica para trás.
E o hoje?
Hoje temos que viver com responsabilidade e sabedoria!
Pois o amanhã são os frutos do que fizemos hoje.

Não temos escolha,
A vida nos obriga a crescer
e tomar decisões!
Como disse um sábio:
“Se quiser crescer com sabedoria,
tem a Deus que obedecer!”

A lenda do menino e o dragão
Cauã Brito Lage – 7º ano – Tijuca

2º lugar

Há muito tempo, a China imperial corria perigo. Um poderoso mago do mal
queria conquistá-la e se apoderar do trono. Porém, uma profetisa viu o futuro e
profetizou que um garoto nascido no próximo ano do Dragão iria ter uma ligação tão
forte com a criatura que derrotaria o bruxo.



Querendo quebrar a profecia, o bruxo foi atrás da vidente para saber mais.
Clamando por sua vida, a vidente vê que o garoto seria filho de bruxos benevolentes
que já o enfrentaram quatro vezes. Sabendo disso, o bruxo foi atrás daqueles citados
na profecia, e, ao encontrá-los, matou o pai, porém a mãe o derrotou e fugiu para
longe.

Tempos depois, o menino já crescido, treinou luta com monges e magia com sua
mãe. Ele não sabia que era o escolhido, porém treinava, para que, quando
aprendesse, fosse atrás de derrotar o bruxo. Depois de anos, aos 13 anos do garoto,
ele aprendeu, e, depois disso, ele começou sua jornada atrás do seu inimigo.

Ele passou pelas montanhas tibetanas, pelo deserto chinês, passou pelas
planícies chinesas até chegar na cidade imperial. No caminho, ele aprendeu sobre
técnicas de luta e sobre seu adversário, e descobriu que estava perto da cidade
imperial.

Já sabendo o que o aguardava, entrou na cidade e viu o mago invadir o palácio
atrás de matar o imperador. Então, o escolhido atacou o poderoso mágico que,
quando se vira, vê que quem o atacou era o filho daquela que tentou, no passado,
matar. Porém, não se intimidou, e, assim, começou um combate. Algo surgiu no
horizonte: um dragão que, ao avistar o garoto, deixou ser montado. Juntos, eles logo
derrotaram o malvado bruxo que foi devorado pelo dragão. Assim, o garoto voltou para
casa vencedor.

Somos jovens
Mayara Gonzaga Santos – 7º ano – Olaria

2º lugar

Todos querem crescer, mas a maioria quer passar pelo processo de crescimento,
o qual requer renúncias, privações, e, acima de tudo, responsabilidade em seus atos e
palavras.

Crescer é abrir mão de coisas, pessoas e lugares que não agregam em nada.
Na prática não é tão simples como dizem, às vezes é doloroso, mas a dor é essencial
para a cura.

Os tropeços da vida nos ensinam, mostram-nos o que precisamos melhorar e
mudar. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, por isso cante, chore,
ria, dance... E viva, antes que a cortina se feche e a peça termine pela metade, sem o
agradecimento final e sem aplausos.

Crescer significa mudar, e mudar envolve riscos. Aprendemos com quem tem
experiências para passarmos nossas vivências às gerações futuras.

Isso é viver!



O urso, o invasor
Daniel Marques Villares – 7º ano – Tijuca

3º lugar

Eu, Daniel, moro em uma floresta, isolada de tudo. Eu vivo bem ali, em uma
casa simples mas aconchegante. O que eu mais gosto, em morar aqui, é a natureza. É
linda, cheirosa, encantadora! Eu amo ter essa natureza na frente da minha casa,
podendo ir quando eu quiser.

Nunca tinha acontecido algo de ruim comigo, pelo contrário, pra mim eu morava
no paraíso. Certa vez, saí para correr e respirar este ar maravilhoso e admirar a
beleza. Quando estava voltando para minha casa, percebi que havia sido invadida,
muitas coisas reviradas, inclusive os alimentos da geladeira, me assustei, me
perguntei se tinha mais alguém na floresta.

Então, comecei a procurar quem poderia ter feito aquilo. Até que me deparei
com um imenso urso que veio atrás de mim. Corri, e como sou muito rápido, subi em
uma árvore e fiquei observando.

Ao longe, vi que o imenso urso, assustador, estava levando as coisas para
dentro de uma caverna; e esperei ele se afastar para ir até lá. Confesso que, com
medo, vi, para minha surpresa, dois pequenos filhotes de urso.

Voltei pensativo para a minha casa. Chegando, comecei a criar uma barreira de
proteção, e, logo tive uma ideia de deixar todos os dias alguns alimentos mais
próximos da caverna para evitar que eles invadissem minha casa.

Enfim, todas as manhãs subia a árvore para observá-lo. E, assim, acompanhei o
desenvolvimento dos pequenos ursos.

Sabedoria complexa
Ithalo Vinicius Marinho Gomes – 7º ano – Olaria

3º lugar



Com o crescer vem o saber, e com o saber vem o crescer. Com isso, a
maturidade chega para todos.

Obrigações e resoluções são necessárias para viver de maneira saudável.

Nossa mente é como um livro que precisa ser preenchido. Quanto mais
aprendemos com as experiências da vida, mais capítulos deixamos registrados para
as gerações futuras.

Todos nós precisamos aprender com os mais velhos a não sermos arrogantes,
sermos educados, sermos gratos e lutar sempre!

Responsabilidade
Julia Mello Decotelli – 8º ano – Tijuca

1º lugar

Com responsabilidade
aproveito as oportunidades.
Jogo vôlei, basquete,
faço novas amizades.

Com alegria acordo cedo,
falo com Deus e vou estudar
Com ânimo estudo muito
e não dou bobeira
para trás não ficar.

Tenho amigas bem leais,
professores bem fundamentais
Responsáveis muitos são.
Um espaço maravilhoso
de acelerar o coração.

Escola, lugar de estudar,
se relacionar, exercitar,
crescer e conhecer.
Segunda casa, nossa casa,
lugar de acolher.
Nesse ambiente escolar
onde tudo de bom acontece.
Faço TAT, AVO e AVT,
Tempo de Conexão e Jogos Estudantis,
Campanhas do agasalho
e atitudes responsáveis,
por um ano mais feliz!

Já estamos quase terminando o ano
e várias virtudes já aprendemos.

Novos conceitos praticamos
e muito mais ainda aprenderemos.

Responsáveis e focados
os alunos já estão
na jornada dos estudos
rumo a finalização.
Mas espere aí!
Se você acha que acabou,
ainda tem mais,
pois na escola ainda estou
a mais informações absorver,
fazer provas também vou.

Com notas maiores eu espero
e socializar ainda vou.
Tenho aulas preferidas,
mas todas são especiais.
Afinal são planejadas com carinho.

Alguns alunos são agitados,
outros são companheiros,
alguns são esquecidos,
mas criativos.
Alguns muito falantes,
outros calados.
Na diversidade da turma,
Todos muito animados!



Agora, sim, já é o fim
e eu vim aqui só para dizer:
Posso esquecer a borracha, o livro

ou de fazer o dever.
Porém, sem responsabilidade,
fica difícil vencer!



Relatividade da sabedoria
Guilherme Cavalcante dos Santos – 8º ano – Olaria

1º lugar

O conceito de sabedoria é diferente de pessoa para pessoa. Para alguns, basta
ser inteligente academicamente, mas para outros é ser sagaz na vida. Para mim, ser
sábio é saber ter um pouco das duas características.

Sabedoria é saber lidar com situações difíceis, saber ser objetivo e passar o
conhecimento absorvido à diante. Crescer com sabedoria é ter consciência de que
suas palavras e ações têm peso, não só na sua vida, mas também na vida de quem
recebe esse conhecimento. É saber que suas ações têm consequências, sejam boas
ou ruins, é importante ficar atento a isso.

É possível que alguém seja esperto, porém não seja sábio, pois a sabedoria vem
com as experiências que temos ao longo da vida. Aquele que é sábio é humilde para
admitir os erros e aprender com os mesmos. Crescer sabendo se colocar no lugar do
próximo é uma atitude sábia, é reconhecer que cada um tem a sua própria história.

Crescer, sendo uma pessoa sábia, com certeza não é fácil. É algo que não se
aprende nos livros, mas sim vivendo; e com quem te direciona aos caminhos: seus
mentores, como pais, avós, responsáveis legais, professores e todos aqueles que, de
alguma forma, passam e deixam registros.

Sabedoria, como saber?
Gabrielle Patriolino Silva de Oliveira – 8º ano – Tijuca

2º lugar

Um dia me achei pensando:
Como saber se tenho a sabedoria?
Se é algo que continuo procurando,
Então posso julgar que não a tinha.

Mas se eu a quero achar,
Já reconheço o seu valor.
Qual preço a pagar
para obtê-la sem temor?

Sou humilde o suficiente
para saber que não a tenho.
O que só faz aumentar
Todo o meu empenho.

Se eu a busco,
considero-me sábio
Mas se sou sábio,
porque eu a busco?

Sabedoria nem sempre é ter resposta para tudo.
Às vezes são mais dúvidas do que certezas,
O que por si só é uma tristeza.

Saber que nada se pode conhecer a fundo.
Oh, por onde andas sabedoria minha?
Quão privilegiados são os que a possuem!
Mas de alguma forma eu já sabia...
Que os que a buscam também evoluem!



Crescer com sabedoria
Malu da Silva Casanova – 8° ano – Olaria

2º lugar

Para algumas pessoas do meu convívio, a sabedoria é uma virtude conquistada
com o passar do tempo, com o amadurecimento de experiências vividas, com erros e
acertos.

No meu entendimento, sabedoria é viver com liberdade e felicidade, é saber
fazer escolhas conscientes, ajudar ao próximo, ter empatia, é ser perseverante.

Em muitos momentos da nossa vida, vamos precisar ser sábios, pois iremos
errar e nos frustrar. Ficaremos com medo, mas nada como um dia após o outro.

E, assim, a cada dia, vamos crescendo como seres humanos, evoluindo sempre
para alcançarmos a plenitude.

A vida é assim, aprendemos todos os dias com as pessoas que estão ao nosso
redor, com as nossas escolhas, com histórias de superação, com as obrigações e com
momentos de descontração.

A sabedoria é um dos dons divinos mais gratificantes que temos na vida!

Viver é esperar
Miguel Maia Barboza Santos – 8º ano – Tijuca

3º lugar

Todos temos na vida,
Um momento de reflexão.

Onde tentamos curar as feridas,
Causadas em nosso coração.

Nesse momento percebemos
Que não adianta sofreguidão.

Que o tempo tudo sara,
No momento em que Deus quiser,

Nós não!

Devemos ter perseverança,
Não podemos perder a esperança.

Devemos ter fé, confiança.
Pra no final sairmos vencedores,

Assim, vida será leve,
com muito amor,

e sem dores.



Crescer com sabedoria 
Isabella Vitória Coelho de Almeida – 8°ano – Olaria

3º lugar 

       Hoje em dia é importantíssimo ter sabedoria. Mas como adquirimos tal dom?
Quando devemos ter a sabedoria na hora de falar ou de ficar calado? Em que
momento devemos ter a sabedoria de fazer algo ou não? Como saber se nossas
atitudes estão sendo sábias?

Bom, essas perguntas podem ser respondidas de acordo com a Bíblia, que, em
muitos de seus livros, fala sobre a sabedoria e sobre o crescimento com a sabedoria.
Entre esses livros temos Provérbios, um dos livros mais sensatos e aconselhadores,
escrito pelo homem mais sábio do mundo: Salomão, que foi inspirado por Deus. 

      Em um versículo específico, Salomão fala sobre a preciosidade de ter
sabedoria: “Pois a sabedoria é mais importante que rubis; nada do que vocês possam
desejar compara-se a ela.” (Provérbios 8:11). Em outros dois versículos ele fala sobre
a importância não só da sabedoria, mas também do entendimento: “É melhor obter
sabedoria do que ouro! É melhor obter entendimento do que prata.” (Provérbios
16:16), e também: “Feliz o homem que acha a sabedoria, e o homem que adquire
conhecimento” (Provérbios 3.13).

Ser sábio não é só saber muito. Ser sábio é aceitar ajuda e ouvir os conselhos.
Podemos confirmar isso em Provérbios 19:20: “Ouça conselhos e aceite instruções, e
acabará sendo sábio.”

      Portanto, vimos que a Bíblia é uma ótima fonte para vida. Conduzindo-nos à
sabedoria, ao discernimento e a outros diversos ensinos que facilitam o nosso viver.
Podemos ter certeza de que toda a nossa sabedoria vem do Senhor. E, como eu sei
disso? Basta olhar em Provérbios 2:6: “Pois o Senhor é quem dá sabedoria; de sua
boca procedem o conhecimento e o discernimento”.

Viu, tudo ficou bem
Letícia Ferreira Lins – 9º ano – Tijuca

1º lugar

Querida Eu do Passado, você era uma menina confusa, medrosa, assustada e
um pouco frustrada com a escola. Você se lembra disso?

Todos os momentos em que você chorou por medo de tirar uma nota ruim
passaram...

Todos os momentos em que você não dormia por estar estudando passaram....
Todos os momentos em que você desejou ser exemplo para os seus irmãos, e

ficou com medo de não ser boa o suficiente para eles, foram superados.
Você venceu.



Tudo isso fez com que você se dedicasse mais e evoluísse como ser humano.
Os esforços para ter o boletim excelente, a vontade de aprender cada matéria e o
medo de não conseguir compreender tudo aquilo que os professores falavam ficaram,
não só na sua memória, mas na minha também. Os momentos ruins nos fazem
lembrar mais de Deus. Por meio deles amadurecemos, mudamos para melhor. É
sempre assim.

Em todos esses anos na escola, você viveu incríveis experiências. As ruins
também estão incluídas. Você consegue pensar nos ciclos que se fecharam e nos
outros melhores que se abriram? Pois é, eles aconteceram para o seu bem, apesar da
dor que lhe causaram.

Hoje, Eu do Presente, você está numa faculdade e está feliz. Quero que você
saiba que os problemas vão surgir em qualquer fase na sua vida, mas, no final, tudo
ficará bem.

Que o seu Eu do Presente jamais se esqueça de mim.

Com orgulho,

Eu do Passado.

Amor e compaixão: a base da sabedoria
Pedro Lopes – 9º ano – Olaria

1º lugar

Dizer sem pensar, isso jamais!
Espere e chegará o seu momento.
Falar menos e ouvir mais.
Tudo nesta vida possui seu próprio tempo.

Para ser sábio é preciso amadurecer.
Muitas coisas vão te abalar.
É triste ver crianças que cedo demais necessitam crescer.
Um sentimento revoltante para um jovem como eu,
Pois essa situação é geralmente causada por pessoas mais velhas
que deveriam instruir e orientar em vez de deixar o “barco correr”...

Pessoas que não foram sábias o suficiente.
Por esse motivo, acabam tendo um retorno ruim de suas palavras e ações.
Ser sábio também é ser calmo e consciente dos seus atos e de suas falas.

No Brasil, muitos são facilmente enganados.
Em ano de eleição, os governantes falam qualquer coisa.
Conseguem iludir o povo e os sábios
de mentira, e acabam se destacando.

Você consegue sabedoria conforme vai vivendo e passando por experiências.
A cada dia um pouco dela vai adquirindo.
Conforme crescemos, tudo fica mais complicado.
Com sabedoria sabemos lidar com as dificuldades.



Às vezes, tenho vontade de parar o tempo para não passar por certas coisas.
Mas ninguém é realmente sábio se não viver, errar, acertar e aprender.
Não houve, nenhum de nós, seres humanos, que tudo soubesse.
Por isso, deixo uma mensagem
e algumas questões a serem respondidas com sabedoria:

Deus é o único que possui a sabedoria plena, pois Ele sabe de todas as coisas.
Vale a pena se desgastar tanto com coisas que não valem a pena?
Vale a pena passar por cima de princípios e valores
para ter um pouco mais que os outros?
Vale a pena continuarmos como estamos
para assistirmos o final, seja ele de dor ou pranto?

O amor e a compaixão curam tudo!

Lembranças escolares
Letícia Pontes Freitas – 9º ano - Tijuca

2º lugar

A escola é, obviamente, um lugar de aprendizado, porém eu não me refiro,
apenas, à aprendizagem de matérias como Matemática e Língua Portuguesa, por mais
que elas sejam importantíssimas para o futuro de qualquer aluno.

É da sala de aula que muitas amizades duradouras começam e é, justamente,
por isso que, em breve, comemorarei nove anos de uma amizade que surgiu dentro de
uma sala de aula.

No colégio, nós vivemos com as mais variadas pessoas e, por passarmos tantos
anos estudando e convivendo com alunos, professores e funcionários, com opiniões
distintas, aprendemos a lidar com as diferenças e, até mesmo, a resolver os conflitos
ocasionados por meio dessas relações.

Se agirmos com sabedoria, qualquer problema poderá nos trazer importantes
lições, que levaremos para a vida toda, pois agir com maturidade e sensatez será,
extremamente, importante para lidarmos com as inúmeras situações – boas e ruins –
que possamos vivenciar.

É dentro da sala de aula que temos a oportunidade de crescermos e de
amadurecermos, graças à quantidade de amigos, de conselhos e de lições que esse
ambiente nos proporciona.

Quando uma pessoa faz bom proveito da oportunidade que tem de estar num
colégio, ela levará para a vida não só o conhecimento para passar num concurso
público ou numa faculdade: falo da sabedoria que a permitirá construir a verdadeira
felicidade. São as memórias alegres, as falas dos coordenadores e os conselhos dos
professores, que são sábios, pois eles vivenciam, diariamente, várias situações que os
fazem adquirir, cada vez mais, conhecimento.

Isso tudo custa caro, e, ao mesmo tempo, não tem preço.
Todos os que passam por uma escola sentirão falta dessas lembranças que

estarão presentes para sempre em nossas vidas.



Ser sábio
Mariana Pereira Pastore – 9º ano – Olaria

2º lugar

Crescer com sabedoria é algo muito difícil! Ser sábio é entender que não se
sabe de tudo, e, a cada passo dado, estamos evoluindo com a vida e as pessoas à
nossa volta. É sobre ser humilde e assumir quando errar, é compreender que uma
criança não vai logo entender uma equação, e que o adulto já esqueceu o quão bom é
ser criança.

Ser sábio é compreender que, em certos momentos, é melhor ouvir que falar, e,
que, às vezes, melhor que palavras é um abraço. Ser sábio é ter em mente que
sapiência é um substantivo de muita responsabilidade, pois, no mundo atual, onde os
valores não estão sendo mais respeitados, como no tempo de nossos pais e avós,
torna-se desprezada uma jóia rara, um tesouro escondido.

Ter sabedoria é entender quando o outro precisa de ajuda e estender-lhe a mão,
ser o ombro amigo de alguém que necessita, saber aconselhar e partilhar
experiências. É admirar a natureza e os momentos de união com quem amamos, é
saber amar pequenas coisas e gestos em vez de nos enchermos de inutilidades para
acabarmos “zumbis” de um mundo real/digital vazio sem as histórias de amigos e
familiares e suas experiências.

O sábio tem sensibilidade para aprender com o pouco que foi absorvido, pensa
antes de agir, preza o equilíbrio. Em contrapartida, há os tolos, que fazem o contrário,
acreditando ser experientes.

O sapiente erra em meio ao desconhecido, mas trilha o caminho correto,
enquanto o tolo continua a errar, jamais avançando para lugar algum.

“A sabedoria grita nas ruas; nas praças levanta sua voz…
Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até

quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o
conhecimento? Deem ouvidos a minha repreensão [...]” (Provérbios 1:20-23).

Cotidiano
Maria Eduarda da Silva Salvi – 9º ano – Tijuca

3º lugar

O que levamos
Da sala de aula para a vida?
Não é só conhecimento
Estou falando de sentimento

Temos características diferentes
Todas no mesmo ambiente
São muitos os sentimentos
Mas, é a gente pela gente



Os laços são construídos
Os nós são desfeitos
Os sentimentos são fortalecidos
E todos são favorecidos

Às vezes, contrariados
Mas, nunca, abandonados
Somos coagidos
Mas, nunca, ofendidos

Os acontecimentos nos fortalecem.
Eles também nos abastecem.
Diante de todo o estresse
É o nosso amor que prevalece.

A sabedoria através do sábio
Giovana Pita Ramos – 9º ano – Olaria

3º lugar

Sábio é aquele que se relaciona bem com as pessoas. É alguém que, mesmo
não concordando com os pensamentos e atitudes dos outros, respeita, entende e
ajuda quando é solicitado. É aquele que tenta fazer as escolhas corretas ao longo da
vida.

A sabedoria se expressa através de nossas atitudes, falas, comportamentos e
escolhas. Ter sabedoria é saber esperar. É estar preparado para tropeçar nos erros e
comemorar os acertos. É confiar e ser otimista de que dias melhores virão.

Não é fácil ser sábio e se manter com sabedoria a todo tempo, mas devemos
nos esforçar para atingirmos nossos objetivos. É ter coragem para assumirmos os
nossos erros e nos responsabilizarmos por nossas atitudes para mudarmos os hábitos
que não nos motivam, fazendo-nos pensar em desistir.

Mudar o caminho, às vezes, é necessário para vermos as situações de outros
ângulos. É sobre se concentrar antes de qualquer decisão, pois: “O Senhor é quem dá
sabedoria; de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento.” (Provérbios
2:6).



ENSINO MÉDIO – Tijuca e Olaria



Apenas mais um
Gabriely Alves Machado – 1ª série – Tijuca

1º lugar

O ar parecia inalcançável. A fumaça tampava a visão de uma paisagem antes tão
bonita.

Era como se fosse em câmera lenta: pessoas entregando suas vidas para a glória
da sua nação, deixando suas famílias em casa. Crianças e pais incertos sobre a volta
de seus entes queridos, queimando um pedaço de suas histórias, sentindo suas orelhas
sangrarem com os estrondos de ataques e de dor.

O cheiro de morte invadia seus sentidos e a ânsia era inevitável. Soldados tiravam
vidas pelas suas por um bem maior, como em uma grande batalha injusta, onde
ninguém era considerado herói.

O suor pingava de seu queixo. Sua roupa estava rasgada e completamente suja.
Respingos de sangue iluminavam seu rosto, mostrando sua impactante expressão de
horror, com os olhos direcionados ao seu melhor amigo, deitado, em uma batalha por
algo tão simples, segurando-se apenas pela respiração. 

O médico Tim já havia encontrado momentos de muito desespero, como quando
ele perdeu o seu carrinho preferido em um beco escuro atrás do mercadinho, enquanto
fazia compras com sua mãe, ou quando esqueceu de comprar um presente caro e belo
para sua companheira na comemoração de seu aniversário. Ele sempre se desesperou
por coisas tão insignificantes que, ao chegar nesse momento fúnebre, onde lutava pelo
bem mais sagrado, a vida, via-se paralisado. A respiração cortando seu pulmão.
Completamente em choque. 

Tim, além de ser um profissional completamente excepcional, era um homem
completamente religioso. Não cansava de afirmar a todos que perguntassem: “Você
nunca ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o criador dos fins da terra, não se cansa? É
inescrutável o seu entendimento. Dá forças ao cansado e multiplica ao que não tem
nenhum vigor.” Subestimado por tantos, e, depois de ter sido apontado como motivo de
risada de muitos, o religioso doutor negou, veemente, desde o início da sua vocação,
que nunca tocaria em uma arma, nunca tiraria a vida de ninguém.

Sua companheira, de longa data, chorava todos os dias. Deitava, às noites, onde
a lua iluminava o lado vazio de sua cama fria. A voz de seu marido era trocada por
grilos solitários. Rezava para o Deus que seu amado tanto falava. A sua volta era
praticamente impossível. Muitos o viam como enlouquecido ou, até mesmo, suicida.

Mas ele nunca deixou de acreditar na esperança de cumprir o seu dever: ajudar o
seu país, embora não quisesse causar angústia na família, e sem querer queimar um
pedaço de suas histórias. 

Tom era o septuagésimo quinto soldado. Foi ajudado e resgatado por Tim, que
carregava seus companheiros em um sistema de cordas para baixo de um penhasco no
qual seu exército possuía uma base de pronto socorro. 

Sem arma nenhuma... Em um lugar onde o objeto é considerado como um
símbolo da vitória, suas mãos desocupadas sangravam pelo seu esforço ao puxar as
cordas que eram usadas como transporte dos corpos feridos.



A noite escura já se fazia presente. A guerra chegava ao fim, a quantidade de
cadáveres e soldados machucados se comparava à quantidade de estrelas no céu. 

Tim era o único visto correndo ao longo dos hectares de terra, procurando salvar
cada resto de vida existente em cada pessoa presente. Quando o cansaço se tornava
insuportável e o corpo não correspondia mais ao cérebro, o médico implorava aos céus
para salvar mais um. Quando concluía, implorava para salvar mais outro.

Ele não sentia mais as suas mãos. Seus olhos lacrimejavam de tanta fadiga. Seu
rosto formigava, suas pernas tremiam e suas pupilas pesavam quando os primeiros
raios surgiam no horizonte, antes tão escondido. 

O médico observou dois comandantes superiores aparecerem no lugar... Algumas
horas depois, tentava recuperar suas forças, enquanto era colocado em uma maca
rapidamente.

— Nós conquistamos Lithuania!
— Acabou, Tim! Você vai poder voltar para casa.
Foram as últimas palavras que o jovem escutou ao fechar os seus olhos

completamente, entregando-se ao cansaço, com sorriso no rosto e a sensação de dever
cumprido.

A sabedoria que excede todo entendimento
Letícia Cristina Ramalho Lacerda – 1ª série – Olaria

1º lugar

A sabedoria é um tema vital, mas a verdade é que muitos não sabem seu
verdadeiro significado e onde a encontrar. O que é uma pessoa sábia de fato?

A sabedoria está nas pequenas coisas. Está no silêncio, pois é aquietando a
mente que abrimos as portas para o coração. Portanto, ouça mais e serás cada vez
mais sábio. A sabedoria está, muitas vezes, no calar!

Somos sábios quando compreendemos que o "ser sábio" não está
exclusivamente ligado ao que conhecemos, mas ao que estamos constantemente
aprendendo. O mais sábio não é aquele que mais sabe, mas aquele que está mais
disposto a ouvir e aprender. Na vida, somos eternos aprendizes e o mestre será
sempre o eterno aluno.

Essas são as fontes da sabedoria: a adquirida naturalmente, que consiste nas
experiências vividas ao longo de nossa história e os ensinamentos aprendidos.

Por que viver exige sabedoria? Pois é a busca pelo entendimento para as
questões da vida. O conhecimento é outra fonte. Ficamos mais sábios quando o
adquirimos através do estudo, da leitura, do questionamento, da prática, da
observação e do ouvir. Portanto, o sábio não é aquele que aprende com os seus
próprios erros e nem com os do próximo, mas é aquele que aprende no ouvir.



A Palavra de Deus é a principal fonte de sabedoria. É nela que encontramos o
real sentido da vida, que vem diretamente de Deus. "Ó profundidade das riquezas,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus." (Romanos 11:33-a).

Por fim, considere uma citação do grande rei, escritor e sábio Salomão, que se
encontra na Bíblia, no livro de Provérbios 19:20: "Ouça conselhos e aceite as
instruções, e acabará sendo sábio."

Doce Sabedoria
Ana Beatriz Guimarães – 1ª série – Tijuca

2º lugar

Era uma tarde ensolarada.
O dia em que entrei naquela sala de entrevistas. O diretor, com certeza,

estranhou, já que um dos requisitos desejados eram quinze anos de experiência na
área. Porém, me atendeu. 

Tentei parecer mais simpática e disposta o possível. Eu cumpria quase todas as
exigências do senhor, que procurava uma nova professora de biologia, pois a antiga
havia se aposentado. Contudo, estava preocupada, pois possuía apenas cinco anos
de experiência no ramo. Ele me dispensou falando que iria pensar no caso. Acho que
realmente pensou. Não sei exatamente que linha de raciocínio passou pela cabeça
dele, mas ele pensou.

Na manhã seguinte, o diretor me ligou. Não atendi, porque não estava próxima
do meu celular. Mais uma vez começou a tocar. Atendi. Ele me disse que adoraria que
eu fosse a professora de seus alunos. Agradeceu por ter comparecido à entrevista.

Eu, como a mais nova professora, nos dois sentidos, fiquei extremamente
contente. Sabia que, se arriscasse, teria chances de alcançar esse emprego.

Desde pequena sempre admirei meus professores. Sonhava em me tornar a
mestre mais notável do Japão. Hoje em dia, não sou mais tão ambiciosa; mas, com
certeza, me tornarei uma ótima docente. Batalhei anos por isso. Quando finalizei meus
estudos, quis dar um passo largo.

Naquele momento eu soube que esse passo não me fez cair. Tudo o que eu
queria era multiplicar meus conhecimentos. Espero que, no futuro, alguém os
multiplique novamente. A partir daquele tempo, lecionei biologia naquele colégio.

Meus alunos, na maioria das vezes, eram carinhosos comigo e gostavam de
mim. Quando não eram, eu arranjava uma maneira de mudá-los com carinho. Era
como se toda a minha vida se resumisse naquilo.

Não achava isso ruim, pelo contrário, sentia que me fortalecia, enchia-me de
uma doce sabedoria todos os dias. Eu também aprendia com os meus alunos. Aprendi
a amar, a renovar, a viver, e era isso que me fazia sentir a mulher mais sortuda do
mundo.



Sabedoria é enxergar além das coisas ruins
Sofia Santos Melo de Oliveira – 1ª série – Olaria

2º lugar

Um certo dia, a professora Clarisse propôs aos alunos do nono ano que
fizessem um desenho que representasse a paz.

No dia da entrega, havia muitos desenhos lindos, com cores suaves e
desenhados com muita calma. Alguns tentaram desenhar o silêncio, impossível!
Outros, as mais suaves brisas, também não foi possível.

Até que a professora viu o desenho do Arthur. Eram montanhas pintadas com
cores escuras, trazendo a sensação da falta de paz. A não ser por um detalhe que
apenas a professora percebeu: atrás das montanhas, podia se notar uma árvore, e,
nela, havia um pequeno ninho de passarinhos, que observava ao seu redor, na maior
calma e na paz que só a natureza poderia nos oferecer.
MORAL: Sabedoria é enxergar além das coisas ruins.

Um jovem autoconfiante
João Victor Carvalho Tinoco – 1ª série – Tijuca

3º lugar

Gabriel, era um garoto que nasceu na periferia, abandonado no lixo, ainda bebê.
Os pais verdadeiros não tinham responsabilidade e nem condição financeira

para criá-lo. Foi levado para uma instituição de abandono de crianças.
Gabriel só soube que fora abandonado aos nove anos. Sempre foi muito

carismático com todos. Ele sabia que era sua única forma de retribuir às pessoas
quando se aproximavam dele. 

Tinha coragem e determinação. Observador e autoconfiante nas suas falas e
ações. Era um garoto muito sozinho. Nasceu na periferia mais desvalida da cidade, e
tinha suas próprias conclusões. Sempre esforçado no que fazia.

Enquanto se desenvolvia e crescia, foi percebendo que as pessoas eram
também excluídas dentro daquela sociedade. Foi tentar fazer amizades com elas e ver
o que tinham para oferecer a ele. Não se importava muito se as pessoas eram de tal
forma ou de um jeito que a sociedade julgava. Queria apenas, de fato, um parceiro
para poder confiar, se distrair e aprender.

Cada vez que ele se aproximava de pessoas assim, mais se afastava da
multidão. Umas ele não conseguiu se aproximar tanto. Já outras deram liberdade e
segurança para Gabriel, pois eram as únicas coisas que eles queriam também.



Ao longo do tempo, quando foi se aproximando cada vez mais das pessoas,
começaram a falar dele pelas costas, contando muitas mentiras. Entretanto, não se
importava, pois ele sabia do valor dele.

Gabriel conseguiu ajudar muita gente que sofria de diversas situações, como
fome, depressão, abandono. Sofreu muitas críticas, mas, de certa forma, não o
abalou. Ele foi percebendo que aquela multidão também sofria, e que precisava de
ajuda, pois também não tinham muita coisa para poderem se distrair e tirar um pouco
do sofrimento.

Hoje, Gabriel trabalha em várias instituições ao redor do Brasil e do mundo,
ajudando pessoas com diversos problemas. Ele se tornou um homem realizado, com
saúde, amor, responsabilidade e autoconfiança.

“Nunca julgue uma pessoa com base no lugar de onde ela veio, pois até no lixão
nascem flores”.

Sabedoria
Kauany dos Santos Barreto da Silva – 1ª série – Olaria

3º lugar

A sabedoria é importante para quem deseja crescer e se fortalecer como ser
humano, pois ela é construída a partir das experiências que vivemos e dos
conhecimentos que adquirimos no convívio social. Uma pessoa sábia compreende que
cometerá alguns erros, e que não é, necessariamente, algo ruim.

Os sábios entendem que as escolhas devem ser simples, práticas e que
envolvam muitas experiências. Escolher com sabedoria envolve aprender com os
erros do passado e aplicar as lições aprendidas de forma a criar finais felizes;
modificando pensamentos, sentimentos e comportamentos. A sabedoria está nas
nossas falas e atitudes.

Existem dois tipos de sabedoria: a “sabedoria que não vem do alto”, com
sentimentos ambiciosos e de inveja terrena, animal e demoníaca; e, a “sabedoria que
vem do alto”, que não é contaminada de imoralidade, é moderada, imparcial e sem
hipocrisia.

É indiscutível que o ser humano necessite do saber que vem do alto. Como
exemplo, Salomão, a quem Deus cobria de uma sabedoria que vinha do céu, era um
homem que apresentava qualidades, como a temperança. Pacificador, não foi
corrompido pela iniquidade.

Ter sabedoria é construir histórias com finais felizes.



Políticas públicas que não se concretizam
Ana Braga Ribeiro – 2ª série – Tijuca

1º lugar

A falta de disponibilidade e acesso das pessoas aos alimentos é um problema
no Brasil desde a chegada dos portugueses, quando os escravos aprenderam a
sobreviver com os restos da comida de seus senhores. Na contemporaneidade,
embora haja propostas que visam dar suporte à sociedade de maneira prática (como o
Mesa Brasil), a negligência em relação à insegurança alimentar está presente em
propostas governamentais não organizadas e incoerentes com a realidade. Assim, a
má gestão e planejamento de políticas públicas, para combater a fome no Brasil,
geram metas irreais e projetos que não se concretizam. 

No árduo sertão nordestino, como mostra a obra “Vidas Secas", de Graciliano
Ramos, os personagens representam as vítimas da fome e da miséria, e são
obrigadas a deixarem seus lares em busca de melhores condições de vida. Esse
abandono vivido pelos que estão à margem da sociedade, gera graves problemas
relacionados à alimentação, que decorrem de políticas públicas mal planejadas. Desse
modo, a má gestão de projetos, voltados ao combate da fome, impede que o problema
seja enfrentado.

Outrossim, adotar metas com longo prazo são um empecilho no combate à
fome. A exemplo disso, tem-se o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que tentou
aumentar o acesso à alimentação até 2015. Contudo, não se concretizou e foi adiado
para 2030. Esse atraso de 15 anos prova que estabelecer objetivos distantes do
cotidiano do cidadão não solucionam a questão da fome, uma vez que serve apenas
para adiar o problema.

Dessa forma, para amenizar o problema da fome no Brasil, é preciso que os
Governos Estaduais disponibilizem verbas às instituições, como o SESC, que, por
meio de uma Rede Nacional de Bancos de Alimentos (o Mesa Brasil), promove o
combate à fome. Isso possibilitará a quantidade necessária de refeições à população e
pode ser feito por voluntários interessados no projeto. Assim, será possível reverter o
cenário da fome no país, utilizando políticas públicas com metas de curto prazo e
devidamente organizadas.



Carta da Sabedoria
Bernardo Ximenes Szilagyi – 2ª série – Olaria

1º lugar

Aos amados que me buscam,

Começo esta carta narrando sobre quem sou. Acredito que sou esquecida pelos
humanos, por isso vejo importância em expor minha existência, e o que posso fazer de
bom para o mundo.

Fui criada pelo Amor. Ele, que tem muitos nomes, deu-me como princípio de seu
caminho, antes de suas obras mais antigas. Nasci antes das estrelas, antes da Terra.
Minha existência vem desde o princípio, desde a eternidade, ao lado de meu Autor.

Por falar em meu criador, Ele se agrada muito quando seus filhos me buscam,
quando escolhem passar seus dias ao meu lado. O desejo dele é que os humanos
vivam em prosperidade, paz, justiça e riquezas superiores ao ouro, dinheiro e bens, e
através de mim, essas coisas são encontradas.

O bem que posso oferecer para aqueles que me seguem é contribuir para o
entendimento da vida. Minha função é guiar as escolhas que as pessoas fazem todos
os dias. Proporciono a prudência, conhecimento e amizade com o Amor, meu autor.

Eu estou nos mais altos montes, nas cidades mais agitadas. Moro no silêncio,
habito no coração dos mais velhos, mas também habito na inocência das crianças.
Busco fazer o bem por onde passo.

Termino afirmando que meu prazer é enxergar a humildade nos humanos. É
uma das paisagens mais lindas; ver o cuidado, a empatia que ainda existe é o que me
motiva a permanecer entre os homens. O meu desejo é que cresçam, envelheçam ao
meu lado, cuidem uns aos outros e sejam humildes de todo coração.

Com todo afeto e carinho,

Sabedoria.



Fome no Brasil,
como enfrentar esse problema?

Kaiky Rodrigo Mello de Jesus – 2ª série – Tijuca

2º lugar

Manuel Bandeira, escritor brasileiro, no poema “O bicho”, demonstra um
homem que, pelo fato de estar com fome, sobrevive catando lixo, e é retratado como
um “animal”. Com essa abordagem, o texto critica a fome e a população desigual. Fora
da poemática, muitos brasileiros enfrentam situação semelhante, o que colabora com
o retrocesso do país e a persistência de cidadãos famintos. Dessa forma, por causa da
desigualdade social, além da falta de incentivo do estado, essas consequências se
agravam na sociedade brasileira.

Primeiramente, é importante ressaltar que a desigualdade social é a principal
causa desse problema no Brasil. De acordo com o IBGE, usando dados do Banco
Mundial, o país é o nono mais desigual do mundo. Nesse sentido, muitos cidadãos
não possuem recursos financeiros para comprar alimentos, assim são obrigados a
pedir nas ruas ou catarem em lixeiras restos de restaurantes, o que resulta no
aumento de pessoas na situação discutida. 

Nesse quadrante, o teórico Karl Marx, esclarece que o desequilíbrio entre a
burguesia e o proletariado resulta numa população desigual. À vista disso, quanto
maior for a má distribuição de renda, mais grave será a escassez de alimentos. Além
disso, a fome faz parte da realidade do Brasil, na medida que o Estado não
protagoniza o seu papel de cuidar da população. O governo tem adotado políticas
assistencialistas que funcionam emergencialmente (como o Bolsa Família e o Renda
Brasil). Porém, não ensinam aos cidadãos a administrarem a quantia que recebem, e
nem a se esquivarem da insuficiência alimentar. Nesse cenário, faz-se importante a
participação do governo nas redes midiáticas.

Portanto, visto os desafios que contribuem para a insegurança alimentar
no Brasil, é necessária a participação governamental para combatê-los. O Governo
Federal tem o dever de distribuir melhor a renda por meio de políticas de geração de
empregos, reformas agrárias e palestras nas redes comunicativas, a fim de promover
a ascensão social e o engajamento da população civil em ações sociais. Mediante a
essas ações concretas, a realidade de um homem ser comparado com um bicho
apenas permaneceria em um poema.



Mar de aprendizado
Luis Manoel Cavalcante dos Santos – 2ª série – Olaria

2º lugar

Sabedoria, um termo muito subjetivo, tão subjetivo que eu fui pesquisar sobre
para compreender melhor o que eu iria escrever. Cheguei a algumas conclusões, tive
algumas ideias, mas nada em definitivo que me desse plena certeza do que realmente
é a sabedoria.

Então, para escrever esse texto, tirei como conclusão que a sabedoria é uma
palavra que abrange diversas outras que a constituem, como experiência,
conhecimento, razão, entendimento, percepção e outras.

E, a meu ver, a sabedoria vem ao longo do tempo. Fazendo uma pequena
analogia, como um barco (o barco somos nós), estamos navegando no mar (que é a
vida), e, assim como todos os barcos, nós temos uma tripulação, que são nossas
experiências e habilidades.

É óbvio que esse barco, assim como nós, vai passar por mares agitados e por
grandes tempestades, e os tripulantes vão ter que aprender a lidar para passar da
melhor forma por essas tempestades, assim adquirindo sabedoria, pois, depois de
passar por tantas tempestades, os tripulantes e os barcos vão saber enfrentar melhor
as próximas que estarão por vir.

Nossa vida é um vasto e perigoso oceano, mas só navegando e experimentando
o conheceremos, entenderemos, perceberemos, e, talvez, o mais importante: vamos
navegá-lo com sabedoria, a fim de termos a melhor viagem possível nesse magnífico
mar chamado de vida.

Pratos vazios
Lucas Maciel – 2ª série – Tijuca

3º lugar

A fome é um tema que realmente merece atenção, pois é um fator que atinge
não só o Brasil, mas o mundo como um todo. Claro que com intensidades
diferentes, dependendo da região. Não é apenas uma situação passageira, que pode
durar dias ou meses. Entretanto está diretamente ligado a questões socioeconômicas,
falta de oportunidades, famílias de baixa renda com pouca ou nenhuma estrutura.

No Brasil, as regiões que mais apresentam problemas relacionados à
fome encontram-se no Norte e Nordeste; locais onde há pouca infraestrutura,
baixo desenvolvimento, cidades com baixo IDH e com pouco ou nenhum
saneamento básico.



As questões que influenciam diretamente esse problema, além dos
fatores econômicos e sociais, são os problemas agrícolas, inflacionários, além
do desemprego. Ademais, quando a natureza causa muita chuva, seca, faz com que
pequenos produtores percam sua produção; e aqueles que já tinham pouco perdem o
que produzem. Por outro lado, os problemas com a inflação decorrem do fato de que
os preços dos produtos estão subindo e as pessoas de baixa renda não conseguem
comprar o suficiente para alimentos decentes ou minimamente nutritivos.

O Estado deve estar presente nos locais com os maiores índices de fome
e pobreza para sustentar as pessoas que necessitam de uma base de sobrevivência,
conforme a Constituição. O direito a uma vida digna é um direito fundamental, assim
como os direitos sociais que incluem o acesso à educação, habitação e proteção dos
que estão em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, a solução para o problema da fome no Brasil seria a
implementação de políticas públicas especificamente voltadas para os locais onde a
fome é mais comum. Como sugestão, para além de campanhas de doações de cestas
básicas, é urgente a criação de programas de intervenção e melhorias nos pontos
mais atingidos.

A bela sabedoria
João Gabriel Barbosa de Sá – 2ª série – Olaria

3º lugar

Desde pequenos, ouvimos histórias sobre heróis, vilões, princesas, bruxas, entre
outros. Mas, na maioria delas, os personagens não agem com sabedoria. Podemos
citar várias em que isso acontece, nas quais os personagens não pensaram o
bastante antes de agir, como em “Pinóquio” e “João e o pé de feijão”.

Uma história que seria bastante diferente, caso a sabedoria fosse usada, é a da
Bela Adormecida. E, se o rei tivesse convidado a bruxa para a festa? Vamos olhar
mais de perto e analisar o que aconteceria se os fatos fossem trocados.

Era uma vez, um rei e uma rainha que tinham um grande sonho: ter filhos. O
nascimento de sua filha trouxe uma enorme alegria para o reino, e, com isso, fizeram
uma grande comemoração. Todos do reino foram convidados, até mesmo a velha
bruxa que morava por ali.

Todos deram lindos presentes para a criança e para a bruxa que estava muito
feliz por ter sido convidada. Abençoou a menina com o poder de viver por mais de 100
anos. Todos viveram felizes para sempre.

Podemos analisar nessa releitura que tudo teria sido resolvido, se o rei tivesse
convidado a bruxa para a festa. Diferentemente da história original, na qual ele iria
destruir todos os fusos para sua filha não furar seu dedo, a jovem não iria dormir por
100 anos e só acordar com o beijo de um príncipe.

Tudo seria mais simples se o rei usasse a sabedoria.
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