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SIGNEWS

A partir de um debate, em que diferentes opiniões foram 
expostas, uma aluna do Sig apresenta o seu ponto de vista.

Sofia Magalhães (601) – ilustração / Respire Verde 
Letícia Cyllio (1201) – Poetize-se, Catharina 
Medeiros (1201) – Se liga no mundo
Catharina Medeiros (1201) – Se liga no mundo, 
Maria Izabel Soares (1201) – ilustração, Victor 
Chagas (801) - Esportes

MANIFESTO DOS DIREITOS DOS JOVENS

A aluna Maria Clara Mensor, do 8° ano, foi atrás dos detalhes sobre os 
nossos direitos.

PEA - UNESCO
Como instituição associada à UNESCO, o Colégio Internacional Signorelli, 
mais uma vez, faz-nos pensar sobre temas atuais que devem ser debatidos. 
É o que nos traz o tema: Vozes da Moderação, com a reflexão sobre o extre-
mismo na sociedade.

CRÍTICAS EM DESENHOS
As alunas do 6º, Fundamental, e 1º, Ensino Médio, expressam, através de 
ilustrações, suas críticas à sociedade.
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C O L É G I O  I N T E R N A C I O N A L  S I G N O R E L L I

Se Liga No País:
Debate sobre o corte de 

verbas na educação.

EVENTOS/ 
ESPORTES
Aqui, você fica por dentro de tudo que 
acontece no Sig durante os bimestres. 

Feira do Livro, Dia de Quem Cuida de Mim, 
Coroação de Nossa Senhora, Intercolegial, 
Aprendendo com Plantas, Feira de Ciências 
e Festa Junina.

POETIZE-SE
Mais um poema diferente, demonstrando 
as emoções de uma aluna do 2° ano.

RESPIRE VERDE
Exemplos de como podemos tornar o nosso 
mundo mais sustentável.
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SE LIGA NO PAÍS: DEBATE SOBRE O 
CORTE DE VERBAS NA EDUCAÇÃO 

No final do último bimestre, foi  
organizado um debate sobre um  
assunto muito polêmico e muito  
discutido no país: o contingencia-
mento de gastos com a educação. 
No entanto, antes de falarmos do 
debate em si, precisamos entender o 
que isso quer dizer.
Essa palavra, no contexto em que 
foi inserida, é a ameaça de corte 
ou bloqueio temporário em que o 
Estado estuda a contenção ou não 
do dinheiro para uma determinada 
área. Com isso, no mês de maio, o 
governo declarou o bloqueio de 30% 
da verba pública para a educação e 
alegando que tal dinheiro não seria 
cortado, mas sim “guardado” para 
ser usado posteriormente. O assun-
to causou indignação em grande 
número de estudantes e professores, 
que foram às ruas em sinal de protesto.

Novamente, a PEA-UNESCO nos 
fez pensar sobre a atualidade em 
que vivemos de uma forma mais 
dinâmica com o concurso chamado 
“Vozes da Moderação”, o qual tem 
o objetivo de discutir e debater em 
forma de redação sobre um assunto 
muito importante :  o extremismo. 
 Com um tema em mãos tão 
essencial para chegarmos à paz na 

Por Catharina Medeiros da Silveira (Turma 1201)

Por Ana Clara Linhares (Turma 901)

 Assim, no dia 15 de maio, o 
Colégio Internacional Signorelli or-
ganizou uma mesa redonda com a 
presença do Ensino Médio, liderados 
por três professores: Rodrigo Salga-
do (História, Sociologia e Filosofia), 
Caio Santos (Geografia) e Carla Dias 
(Português), contando também com 
análises de Vinícius Fernandes (co-
ordenador pedagógico do colégio e 
também estudante de Economia da 
UFF). 
 A partir de um ambiente de 
discussão e exposição de opiniões, 
todos os alunos do primeiro, segun-
do e terceiro ano do Ensino Médio 
puderam sanar todas as suas 
grandes e pequenas dúvidas sobre 
tais medidas do governo.

POETIZE-SEPEA-UNESCO
VOZES DA MODERAÇÃO E COMBATE AO EXTREMISMO

sociedade e como uma forma de 
preparação para o concurso, alunos 
do 8° e 9° ano debateram em sala 
sobre determinado assunto usando 
cartazes e slides, que trouxeram as 
diferentes vozes das turmas ao alto, 
dando seus exemplos chocantes 
que emocionaram seus colegas de 
classe. Os trabalhos apresentados 

c u m p r i r a m  seu objetivo de de-
bater sobre o extremismo, citando 
diferentes exemplos, como: extre-
mismo racial, político-religioso, xe-
nofóbico, 
social, homofóbico e entre outros. 
 Todos os trabalhos realizados 
foram completamente maravilhosos, 
inspiradores e emocionantes. Como 
dito antes, eles cumpriram os seus 
objetivos, principalmente o de cons-
cientizar os alunos de tais turmas 
do que precisamos saber para res-
peitar o próximo, para, no futuro, 
conseguirmos uma sociedade mais 
pacífica para nós mesmos. 
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MANIFESTO PELO DIREITO DOS JOVENS

Por Maria Clara Menssor (Turma 801)

Por Letícia Cyllio (Turma 1201)

 

POETIZE-SE

Eu tento de algum jeito levar 
Seguro com todas as minhas forças 
Sem deixar escapar 
Mas o mundo é grande demais 

É muita loucura querer nas costas, 
o carregar 
Eu levo comigo meus fardos 
Meus erros e acertos
Minhas críticas psíquicas
Minhas histórias e lendas, que só eu 
sei contar 

Eu levo todo o ódio e ira 
Armo minha caneta, e tudo vira 
poesia 
Onde posso contar do mundo cruel 
a me esperar 
Ou do medo que meu coração vive 
a levar 

         Os jovens têm vários desejos e 
objetivos para alcançar, mas é pre-
ciso correr atrás. Entretanto, não 
depende só deles, muitas circuns-
tâncias influenciam no que se tor-
nará o futuro de um jovem. Em que 
circunstâncias os jovens vivem? Em 
que realidade estão inseridos? Pos-
suem os mesmos recursos e acesso 
às mesmas oportunidades. Tudo 
isso influencia num futuro certo ou 
incerto para os jovens.
 Aqueles que não possuem 
as mesmas condições, como terão 
acesso a uma educação de qualida-
de e como vão chegar a se formar? 
Pois é, são tantas perguntas e poucas 
soluções para aqueles que representam 
o amanhã do nosso país.

Onde posso me esconder e me 
encontrar
Através das linhas onde faço 
moradia 
E deixo a impotência de lado 
E escrevo a cada frase, uma rima

Um sonho, um amor... E se vai mais 
uma linha
Já são 4 da manhã, e eu choro em 
meio a papel, caneta e xícaras 
Mas eu sou mistura de cores
Medos, fantasias, lembranças e vida

Eu sou vinho, podendo ser rosé, 
seco, suave ou tinto
Eu sou pecado, santidade
mistura de castigos 

Ainda não podendo muito

Tento com todas as forças segurar o 
mundo 
Pra que um dia ele seja meu
E que a cada novo dia, mais valentia 
e bravura

 Para isso, o governo deve 
agir, auxiliando esses jovens a ter as 
mesmas condições para construírem 
um futuro melhor.
 A próxima geração precisa 
de uma educação eficiente e isso 
só acontecerá se os jovens reivindi-
carem seus direitos e se o governo 
também cumprir com suas promessas 
e seus deveres,visto que os nossos 
filhos precisam viver em um lu-
gar com uma educação pautada na 
equidade.
             Juntos podemos fazer tudo 
isso acontecer, porque dois é melhor 
que um. Pode parecer impossível, 
mas como saberemos  se nós não 
tentarmos fazer. É preciso parar de 
apenas falar e agir mais.
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O intercolegial é uma competição 
que ocorre entre diversos colégios, 
possui diversas categorias e moda-
lidades. O evento esportivo ocorre 
desde 1983 e está em sua trigésima 
setima edição.
            O Signorelli teve uma parti-
cipação de apenas um jogo pelo fato 
de ser “mata-mata” e nós perdemos, 
porém com a cabeça ergida para as 
próximas competições que estão por 
vir.
           O Intercolegial é uma competi-
ção muito disputada, mas sua maior 
importância é ter espírito esportivo 
e trabalho em equipe. E isso nós ti-
vemos e teremos de sobra.

  

ESPORTES – SIG NO INTERCOLEGIAL

CHARGE 

Por Sofia Magalhães (Turma 601)

Por Victor Chagas (Turma 801)


