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POETIZE-SE
Poema belíssimo de uma aluna do 8º ano que vem falar
sobre a realidade e cultura
nordestina. P.3

MEIO AMBIENTE

Se liga no Mundo:

Palestra sobre o Setembro Amarelo
e a valorização da vida P.2

Poluição industrial. P3

EVENTOS/
ESPORTES
Aqui, você fica por dentro de tudo
que acontece no Sig durante os
bimestres.
Fórum, Show de talentos, Olímpiadas, Hispanidad, Halloween. P3

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 trazem os temas postos em debate pelo Fórum PEA – UNESCO. P.2

INTOLERÂNCIA
RELIGIOSA
A aluna Maria Clara Menssor, do 8° ano, vem falar
sobre esse tema tão importante de ser debatido para
se conhecer e aprender a respeitar. P.2

CRÍTICAS EM
DESENHOS
Críticas ilustradas através da criatividade de uma
aluna do 6º ano. P.4

EXPEDIENTE:
COLÉGIO INTERNACIONAL SIGNORELLI
Logo: Gabriel Coelho (901)
Projeto: Alunos do Colégio Internacional Signorelli
Maria Clara Mensor (801), Julia Moreira (801),
Eduarda Viana (801), Maria Fernanda (801),
Isadora Viana (901), Sofia Magalhães (601),
Luciana Ribeiro (601), Catharina Medeiros (1201).
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Se liga no Mundo - Catharina Medeiros (1201)
PEA-UNESCO - Isadora Viana (901)
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Poetize-se - Julia Moreira (801)
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Charge - Sofia Magalhães (601)
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Se liga no Mundo
PALESTRA SOBRE O SETEMBRO AMARELO
E A VALORIZAÇÃO DA VIDA
Por Catharina Medeiros da Silveira (Turma 1201)
Setembro amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio, originada no ano de 2015. O nome
do movimento veio a partir de um
jovem norte-americano que tirou
a própria vida em um Mustang
amarelo.
Tendo consciência de que a depressão e a ansiedade são consideradas os males do século e grandes
responsáveis pelos altos níveis de

suicídio dos últimos anos, o Colégio Internacional Signorelli não
deixou de fazer sua parte.
Na primeira semana de setembro,
a escola desenvolveu uma palestra,
juntamente de voluntários do Centro de Valorização da Vida, para sanar dúvidas e abordar sobre essas
doenças psicológicas, que assolam
a nossa geração.

O CVV atua com seu voluntariado por todo o Brasil, dando apoio
profissional e emocional para aqueles que os procuram por meio do
site, blog e telefones de contato.
Está precisando de ajuda?
Ligue 188!
Isso vai passar, nós amamos você.

PEA-UNESCO
FÓRUM 2019 E OS PILARES DA UNESCO

Por Isadora Viana (Turma 901)

Recentemente, como evento anual, tivemos o Fórum no Colégio
Signorelli, em que colocamos em
debate os temas abordados pela
UNESCO. Nesse ano de 2019, nos
superamos, abordando temas que
influenciam a sociedade de forma
positiva ou negativa, assuntos que
acompanharão as vidas das pessoas que participaram, pois não é um
evento como vemos em todas as escolas e o aprendizado passado não
tem preço.
Os alunos se empenharam muito
nesses projetos que visam mostrar
ao mundo diferentes assuntos e
como eles influenciam a sociedade,
sem querer impor um ponto de vista
ou determinar o certo ou errado sobre um tema, apenas o apresentam,

mostrando situações atuais e que nem todos têm o devido conhecimento.
Por isso, podemos concluir que o objetivo desse Fórum, que foi aprender
e informar as pessoas sobre assuntos muito importantes, foi alcançado e
que todos tivemos um aprendizado inesquecível.

Faça o certo ainda que ninguém veja

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA
Cada ser humano é único, somos diferentes, temos opiniões distintas e sobre religião não poderia ser diferente.
Existem diversas religiões que cada pessoa escolhe seguir, mas alguns não sabem respeitar a opinião alheia
que seja diferente da própria e, assim, surge a intolerância religiosa, fazendo com que algumas pessoas agridam
determinadas religiões por quererem impor os preceitos
de sua religião como verdades. Contudo, não se deve
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Por Maria Clara Mensor (Turma 801)
julgar sem conhecer, pois todas as religiões desejam
passar a seguinte mensagem: AMOR.
No Colégio Internacional Signorelli, tivemos uma
palestra sobre intolerância religiosa, com membros
de várias religiões, passando a todos, através de debates e muita transmissão de conhecimento, uma
mensagem de paz e amor, sem julgamentos que não
levam a lugar algum.

POETIZE-SE
Sou do Nordeste,
Não nego,
Orgulho tenho dessa região
Que sofreu tanto pela sua habitação
Por serem pessoas
Consideradas fora do padrão
Sem piedade
Com tanta desigualdade
De sua diferença e modo de pensar
Como se fossem a parte errada
Do nosso país,
Sofrendo tanta judiação,
Se o desprezo nos consome
Somos batalhadores e fortes

Por Julia Moreira (Turma 801)
Sou do Nordeste,
Não nego,
Orgulho tenho dessa região
Que sofreu tanto pela sua habitação
Por serem pessoas
Consideradas fora do padrão
Sem piedade
Com tanta desigualdade
De sua diferença e modo de pensar
Como se fossem a parte errada
Do nosso país,
Sofrendo tanta judiação,
Se o desprezo nos consome
Somos batalhadores e fortes

O Nordeste dá tantas riquezas
para o país,
E em troca, recebe preconceito,
Mas que forma de ingratidão,
Até de ignorantes somos taxados,
Esqueceram que a literatura nordestina
Tem dado inúmeras contribuições
Para a nação

O Nordeste dá tantas riquezas
para o país,
E em troca, recebe preconceito,
Mas que forma de ingratidão,
Até de ignorantes somos taxados,
Esqueceram que a literatura nordestina
Tem dado inúmeras contribuições
Para a nação

Meio Ambiente
POLUIÇÃO INDUSTRIAL
Por Luciana Ribeiro (Turma 601)
A atividade industrial está, inevitavelmente, associada
a uma certa degradação do ambiente, uma vez que não
existem processos de fabricação totalmente limpos. O
perigo das emissões industriais varia de acordo com

cada tipo de indústria, matérias primas usadas, processos de fabricação, produtos fabricados ou substâncias produzidas, por conterem componentes que
afetam os ecossistemas.

PROJETO SIG APOIO
Por Maria Fernanda e Eduarda Viana (Turma 801)
O Projeto começou de uma forma simples, quando a
aluna Eduarda Vianna (turma 801) teve a ideia de estimular a autoestima das mulheres, pois percebeu, durante a aula da professora Juliana Decieri que as mulheres,
muitas vezes, vivem competindo e por consequência
com autoestima baixa. Então, com a ajuda da aluna
Maria Fernanda, também da turma 801, iniciou-se um
projeto, solicitando post-it com frases escritas de apoio e
de autoestima que foram usados para decorar o banheiro
feminino do prédio da nossa instituição para que quando nos olhássemos no espelho, pudéssemos ver algo que
vai além da imagem refletida. Logo, várias meninas, do
colégio e da faculdade, se solidarizaram e trouxeram sua
contribuição para o projeto.
O projeto cresceu e se tornou um perfil no Instagram
para alcançar um público maior e que vai além dos nossos muros.
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O que aconteceu por aqui no SIG

CHARGE
Por Sofia Magalhães (Turma 601)

4

