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A COR DA SOLIDARIEDADE
Não é de hoje que
sabemos que o racismo
ainda é muito comum no
Brasil. Muitas pessoas são
discriminadas por causa
cor da pele. Apesar de estarmos no século XXI, esse problema está presente
em diversos lugares frequentemente. Na era das
informações, quando estas
vêm, vão e são atualizadas
a todo instante, o preconceito ainda é um problema.
Basta
o
leitor
acompanhar uma novela e
reparar no número de pessoas negras que compõem
o elenco, e ainda verificar
quais tipos de personagens
estas interpretam. Pode-se
também reparar no número
cada vez maior de denúncias de racismo em nosso
país. Enfim, as evidências
são muitas, mas a solidari-

Feira da Consciência Negra
A Feira da Consciência Negra acontecerá
em nosso colégio nos dias 17 e 18 de novembro.
Cada turma irá abordar um tema sobre a história da
África e dos negros do Brasil. As apresentações serão feitas na quadra, cada turma em seu turno.
Provavelmente o evento será somente para
os alunos da escola. O estudante que participar poderá obter até 2,5 pontos nas seguintes disciplinas:
História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Educação Artística.
Texto: Stephanie, Rayana, Escarlet e Matheus (1007)
Imagem: Turma 802/Novembro de 2010.

edade é pouca. Humildade e dignidade são
valores que não temos
encontrado em muitas
pessoas. Atitudes completamente erradas e,
muitas vezes, sem volta
são percebidas a todo o
momento.
Ter racismo é não
ter consideração e nenhuma forma de respeito para com o próximo;
é não saber o significado da palavra fraternidade; é falta de educação; é falta de respeito;
é crime.
É preciso plantar
amor, paz e respeito
para que possamos colher estes frutos futuramente.
(Texto: Karina e Aquila - 1010
Imagem: Emerson e Jefferson 1007)

Sarau Literário 2011
A turma 1010 homenageou Henrique de Souza Filho.
A música de João Bosco e Aldir
Blanc, O bêbado e a equilibrista, que foi um dos hinos dos
revolucionários durante a ditadura militar, foi encenada pela
turma.
Veja alguns depoimentos dos alunos:
O sarau foi o melhor
trabalho que fizemos neste ano.
Os temas abordados foram muito divertidos. Conhecemos um
pouco mais sobre música e entre outras artes.
Nosso homenageado foi Henrique Souza Filho, mais conhecido como Henfil. Ele foi um grande
cartunista atuante na luta contra a ditadura militar.
A música que acompanhou o tema foi O bêbado e a equilibrista. Ela conta um pouco sobre esse
período. Fizemos cartazes que encenaram a canção.
Foi um trabalho bem elaborado com a ajuda da professora Luana. Com certeza, todos gostaram e se
emocionaram. (Sabrina Souza e Brenda Lima - 1010)

o outro. Não houve vaias,
somente aplausos. Neste dia,
todos esqueceram os problemas e puseram-se a dançar
juntos com o objetivo de se
divertir. Foi a primeira vez
que participamos de um
evento escolar tão divertido
e, ao mesmo tempo, educativo. (Júlia Ferreira e Thayná Brandão - 1010)

A apresentação da nossa turma foi uma encenação misturada com dança. Ao tocar a
música, enquanto um dançava, outro passava com
um cartaz artístico que explicava aquele momento
específico da canção, ao passo que outro fazia uma
encenação. O tema explicava o tempo da ditadura
militar. Nós encenamos tragédias como a queda do
elevado de Paulo de Frontin, as torturas, os desaparecimentos de pessoas que não podiam ser divulgados, nem comentados.
E nós, com muito esforço e a ajuda da professora Luana, conseguimos apresentar e falar um
pouco sobre Henfil e exibir muitos acontecimentos
O sarau foi muito legal. Nossa turma arra- que expressaram luto, solidão, mas também esperansou! Ficamos com a pontuação máxima. Nosso tra- ça. (Uira e Emerson - 1010)
balho teve muita cultura e conteúdo. As outras turmas também foram bem. Cada grupo soube respeitar

Matrícula escolar para 2012
Quem é aluno do Círculo Operário poderá renovar a matrícula somente até novembro. A renovação
deve ser feita na secretaria da escola pelo responsável,
que deve ter em mãos a identidade ou certidão do aluno.
O estudante que ainda não entregou o histórico escolar
não poderá fazer a renovação.

Aqueles que não são alunos da escola poderão fazer a
matrícula até o próximo mês através do site matriculafacil.rj.gov.br.
Texto: Júlia de Oliveira, Thayná Ferreira e Suelen Viana (1010)

20 de novembro: Dia da Consciência Negra
Este dia é dedicado à reflexão sobre a inserção lutou contra a escravidão. Este dia é celebrado desde a
do negro na sociedade brasileira. É um momento de me- década de 1960. Este ano será comemorado em 11 estaditar sobre a importância do povo africano e sua influên- dos e 217 cidades em todo Brasil.
cia em nossa cultura.
A data foi escolhida porque no dia 20 de novem- Texto: Sabrina (1010), Lorrane Alice, Jheniffer e Nathaly (1007)
bro de 1695 morreu Zumbi dos Palmares, um herói que

