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Novidades do mês

Proseando
Vivenciando etapas
Após a perda de um ente querido, a dor e o vazio são tão
fortes que nos paralisam por um tempo; passei uns dias sem
conseguir exercer minhas atividades: casa, correção de textos e
escritas ficaram a minha espera. Nesse período, além de conversar
com amigos e familiares, recorri a leituras que me dessem leveza à
alma para que eu pudesse retornar aos meus compromissos.
Li muito. Aprendi muito mais. Do mestre Guimarães Rosa
ouvi o seguinte: o que Deus quer é ver a gente ser capaz de ficar
alegre a mais, no meio da alegria, e ainda mais alegre no meio da
tristeza. De Paulo Freire veio o recado: escrever ajuda a espantar
as recordações indesejadas e a preservar as boas. Escrever
prolonga a vida no papel preservando seu encanto para sempre. E
foram essas palavras que me fizeram entender que eu estava
começando uma nova etapa em minha vida. Pois bem, é vida que
segue. Aqui estou, calmamente, a prosear sobre nossas etapas.
Alegres ou tristes, temos de vivenciá-las.
Neste mês, dirijo-me a vocês, jovens, que, em breve,
prestarão vestibular para a nova etapa de suas vidas. Dirijo-me a
vocês, pais de formandos, neste momento em que sentimentos de
alegria e de tristeza também são divisores de uma nova etapa de
suas vidas. Parece que há pouco tempo “suas crianças” saíram do
Fundamental e, hoje, já se despedem do Ensino Médio. Sim, o
tempo passa rápido e vocês, com alegria, seguem comemorando
cada início de etapa. Sim, com alegria, porque sabem que quem
alegre parte, alegre chega a outro destino. E a tristeza? Por quê?
Ah! Impossível que ela não os visite nesse momento. De tudo que
tiveram de vivenciar nessa trajetória, creio que o mais difícil é abrir a
mão e deixar os filhos voarem para longe...muito longe. Querem um
consolo? Preparem-se: em breve estarão despedindo-se da
universidade. E vocês lá estarão, mais uma vez, comemorando.
Parabéns por terem preparado tão bem esses jovens e vivenciado
momentos tão marcantes e inesquecíveis como esses.
E o que direi para vocês, vestibulandos? Hora de
despedida do colégio. Dos amigos. Da casa dos pais. Rito de
passagem para uma nova etapa de suas vidas. Toda a equipe do
colégio (mantenedores, diretora, coordenadores, orientadores,
professores e colaboradores) esperamos tê-los ajudado a
vivenciarem este momento com segurança e otimismo. Apesar das
atitudes vergonhosas de grande parte dos políticos e da bandalheira
que se espalha pelo país, esperamos ter, além de prepará-los para
o vestibular, ter-lhes apresentado valores éticos que lhes permitam
enxergar um cenário mais alegre para o nosso país. Mais digno.
Esperamos tê-los ajudado a enxergar o mundo maravilhoso que se
desponta para vocês assim como fez Dr. Lourenço, médico, que
ajudou Miguelim a enxergar o encanto do mundo que o cercava.
Foi um rito de passagem tão marcante na vida do menino que
transformou completamente o seu caminhar pela vida. Sem
pretensão, oxalá tenhamos cumprido essa missão.
Jovens, sejam um Miguelim. Descubram o novo. Façam
suas escolhas com visão amadurecida. Limpa. Só assim poderão
escolher a carreira que lhes dará oportunidade de desenvolver os
dons que os acompanham desde pequenos.
Para encerrar, uma conversinha de professora e de mãe.
Mãe gosta de ter “essas conversinhas, meus filhos que o digam”.
Durante todo o ano, vocês ouviram muito esta sugestão: leiam os
jornais, sobretudo os editoriais. Agora, acrescento mais uma: nas
horinhas de folga, leiam Quintana. Manoel de Barros. Drummond.
Cora Coralina, entre outros, para dar leveza à alma. Lida a poesia, a
alma viaja para o mundo maravilhoso dos sonhos.
Independentemente do que esteja acontecendo no país. Na cidade.
No bairro, façam o melhor que puderem. O contato com a poesia vai
ajudá-los a fazer, com sabedoria, suas escolhas nesta trajetória que
se inicia. Vai ajudá-los a tornarem o mundo melhor. Última
recomendação: Sejam felizes.

Profª. Sueli Palma

Ainda estou aqui
Marcelo Rubens Paiva

Passaporte para China
Lygia Fagundes Teles

A Arte da Guerra
Sun tzu

Citações
Errei mais de 9000 cestas e perdi quase 300 jogos.
Em 26 diferentes finais de partidas fui encarregado de jogar a
bola que venceria o jogo...e falhei. Eu tenho uma história
repleta de falhas e de fracassos em minha vida. E é
exatamente por isso que sou um sucesso (Michael Jordan).
Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você
vê quando desvia os olhos da sua mente (Henry Ford).
Quando há uma tormenta, os passarinhos escondemse; as águias, porém, voam mais alto (Indira Gandh).
A vida segue, mas o que foi bonito fica com toda força.
Certos momentos, nem o tempo apaga (Caio Fernando de
Abreu).

Sugestões Culturais
FILMES
A Ponte do Rio Kwai: (1957) David Lean – conta a história de
prisioneiros britânicos que, durante a Segunda Guerra Mundial, são
obrigados a construir uma ponte para passagem de trens sobre o rio
Kwai, na Tailândia. O filme é uma grande lição de engenharia e de
liderança: mostra como encontrar caminhos para liderar pessoas,
mesmo nas situações mais adversas e de como realizar um projeto
com poucos recursos e com prazo muito apertado.
Piratas da Informática (1999) Martyn Burke – O filme mostra como o
cofundador da Apple, Steve Jobs, e o cofundador da Microsoft, Bill
Gates, mudaram o jeito de as pessoas viverem e de se comunicarem
com a criação das duas maiores empresas de informática do mundo e
seus sistemas operacionais. De acordo com os professores do Instituto
Mauá de Tecnologia, o filme utiliza conceitos importantes para
engenharia de empreendedorismo – administração, economia e gestão
de negócios – para telecomunicações – engenharia eletrônica – para
sistemas operacionais, design de sistemas e produto, programação e
engenharia de computação.
Prenda-me se for capaz (2002) Steven Spielberg – é um filme
interessante do ponto de vista da engenharia da computação. Os
disfarces e os golpes milionários aplicados por Frank Abagnale Jr.
Retratados no filme têm forte apelo na engenharia social e revelam a
importância da segurança da informação, segundo professores do
Instituto Mauá de Engenharia.
Código Da Vinci (2006) Ron Howard – o uso da criptografia para
esconder e proteger as informações é o destaque do filme sob a ótica
da engenharia de computação. É um conceito muito importante em
engenharia de computação, sistemas de grandes corporações, bancos,
órgãos governamentais, afirmam os professores do Instituto Mauá de
Tecnologia.

Queridos alunos, felicidades na nova
etapa; muita energia positiva para vocês!
Ainda bem que existem os reencontros.
(Sueli Palma)

Novembro 2015

.

Texto do mês
Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim
(adaptação)
Atribuído a Glória Hurtado
Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo
necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que
precisamos viver.
Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos. Não
importa o nome que damos, o que importa é deixar no passado os
momentos da vida que já se acabaram.
Foi despedida do trabalho? Terminou uma relação? Deixou a
casa dos pais? Partiu para viver em outro país? A amizade tão longamente
cultivada desapareceu sem explicações?
Você pode passar muito tempo se perguntando por que isso
aconteceu.
Pode dizer para si mesmo que não dará mais um passo enquanto
não entender as razões que levaram certas coisas, que eram tão
importantes e sólidas em sua vida, serem subitamente transformadas em
pó.
Mas tal atitude será um desgaste imenso para todos: pais,
marido, esposa, amigos, filhos, todos estarão encerrando capítulos, virando
a folha, seguindo adiante, e todos sofrerão ao ver que você está parado.
Ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no passado,
nem mesmo quando tentamos entender as coisas que acontecem conosco.
O que passou não voltará: não podemos ser eternamente
meninos, adolescentes tardios, filhos que se sentem culpados ou
rancorosos com os pais, amantes que revivem noite e dia uma ligação com
quem já foi embora e não tem a menor intenção de voltar.
As coisas passam e o melhor que fazemos é deixar que elas
realmente possam ir embora. Por isso, é tão importante (por mais doloroso
que seja!) destruir recordações, mudar de casa, dar muitas coisas para
orfanatos, vender ou doar os livros que tem.
Tudo neste mundo visível é uma manifestação do invisível, do
que está acontecendo em nosso coração...e o desfazer-se de certas
lembranças significa também abrir espaço para que outras tomem o seu
lugar.
Deixar ir embora. Soltar. Desprender-se. Ninguém está jogando
nesta vida com cartas marcadas, portanto, às vezes, ganhamos, e às
vezes, perdemos. Não espere que devolvam algo, não espere que
reconheçam seu esforço, que descubram seu gênio, que entendam seu
amor.
Pare de ligar sua televisão emocional e assistir sempre ao mesmo
programa, que mostra como você sofreu com determinada perda: isso
estará apenas envenenando-o e nada mais. Não há nada mais perigoso
que rompimentos amorosos que não são aceitos, promessas de emprego
que não têm data marcada para começar, decisões que sempre são
adiadas em nome do “momento ideal”.
Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo:
diga a si mesmo que o que passou jamais voltará. Lembre-se de que houve
uma época em que podia viver sem aquilo, sem aquela pessoa – nada é
insubstituível, um hábito não é uma necessidade. Pode parecer óbvio, pode
mesmo ser difícil, mas é muito importante.
Encerrando ciclos. Não por causa do orgulho, por incapacidade,
ou por soberba, mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais
na sua vida. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira.
Deixe de ser quem era, e transforme-se em quem é.
Torna-se uma pessoa melhor e assegura-se de que sabe quem
você é, antes de conhecer alguém veja quem você é. E lembra-se: “Tudo
o que chega, chega sempre por alguma razão.”
Fonte: pensador.uol.com.br
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Dicas gramaticais
CORRETA ou ERRADA?
ERRADA- Inglaterra confirma a invasão ao Iraque.
CORRETA- Inglaterra confirma invasão do Iraque.
EXPLICAÇÃO- Jamais poderá ocorrer invasão a algum lugar.
O que é possível acontecer é invasão de algum lugar.
ERRADA- O acidente aconteceu porque o motorista dormiu
no volante.
CORRETA- O acidente aconteceu porque o motorista dormiu
ao volante.
EXPLICAÇÃO- Quem dorme bem, dorme em algum lugar. Já,
“dormir próximo” ou junto significa dormir a (preposição) com
o respectivo artigo (o ou a). / A moça dormiu ao computador.
ERRADA- Antes de mais nada, devo manifestar o meu apoio
a você por sua bela atitude.
CORRETA- Antes de qualquer coisa, devo manifestar o meu
apoio a você por sua bela atitude.
EXPLICAÇÃO- Mais nada é uma expressão que, por si só,
indica inexistência de qualquer coisa, ou seja, negação total.
É muito esquisito escrever antes de qualquer coisa que não
existe.
ERRADA- Na prova pediam-se cálculos difíceis de
resolverem.
CORRETA- Na prova, pediam-se cálculos difíceis de resolver.
EXPLICAÇÃO- A frase apresenta erro no uso do infinitivo.
Não se flexiona o infinitivo que vem depois das expressões:
difíceis de, fáceis de, bons de, gostosos de etc. Exemplos:
Filmes difíceis de compreender./ As explicações da
professora são fáceis de entender./ São trabalhos bons de
realizar./ Bolos gostosos de saborear.
ERRADA- O homem sequer foi admitido no emprego.
CORRETA- O homem nem sequer foi admitido no emprego.
EXPLICAÇÃO- Sequer é uma palavra que deve sempre ser
antecedida de negativa. Ex.: Tomou a decisão sem sequer
nos avisar./ Não fez sequer o mínimo que haviam combinado.
ERRADA- O aluno estava aguardando o professor há mais de
três horas.
CORRETA- O aluno estava aguardando o professor havia
mais de três horas.
EXPLICAÇÃO- O verbo haver deve concordar com o verbo
estar. Se este estiver no imperfeito ou no mais que perfeito do
indicativo, a concordância será com a forma havia.
ERRADA- O preço do quilo da banana varia entre 3 a 5 reais.
CORRETA- O preço do quilo da banana varia entre 3 e cinco
reais.
EXPLICAÇÃO- Entre relaciona-se com e, e não com a. Ex.: O
espetáculo começará entre vinte e vinte e uma horas. Se, na
frase não constar a palavra entre, tudo bem! Nesse caso, usase a preposição a. Ex.: A altura da fogueira oscilava de trinta
a quarenta metros.
ERRADA- Fiquem absolutamente tranquilos, eu ressarço os
acionistas.
CORRETA- Fiquem absolutamente tranquilos, eu indenizo os
acionistas.
EXPLICAÇÃO- O verbo ressarcir só é conjugado nas formas
em que o acento tônico não incide no radical. Desse modo,
presente do indicativo só apresenta as formas: ressarcimos e
ressarcis. Quando não existe uma determinada forma verbal,
substituímos por outra do mesmo significado. Nesse caso,
podemos permutar pelas correspondentes formas dos

verbos compensar, indenizar ou outro equivalente.
ERRADA- Estou sem nenhuma moral para fazer a prova.
CORRETA- Estou sem nenhum moral para fazer a prova.
EXPLICAÇÃO- O vocábulo moral (a moral, no feminino) quer
dizer relativo à moralidade, aos bons costumes, diz-se de tudo
que é decente, educativo e instrutivo. Um indivíduo sem
nenhuma moral é devasso. Já, no masculino (o moral) quer
dizer disposição do espírito, energia para suportar as
dificuldades, os perigos, ânimo. Um indivíduo sem nenhum
moral é alguém desanimado, desmotivado.

