


Editorial
Estamos no mês de outu-

bro! O mês das crianças, tem-
po de alegria e cor, que acena 
a mais bela fase: a infância.

Assim como a infância 
nos convida a contemplar as 
suas maravilhas, o IdesAgora 
nos convida a clicarmos, mais 
uma vez, as suas páginas ele-
trônicas, para nos inteirarmos 
das maravilhas que aconte-
cem em nosso colégio.

Marcamos o mês com a 
significativa Liga nos inter-
valos do Idesa. Prosseguimos 
com a brilhante Semana da 
Criança, seguimos com os ex-
pressivos projetos pedagógi-
cos e as especiais datas come-
morativas, como, Dia de São 
Francisco e de Nossa Senhora 
Aparecida, Dia do Professor... 

Ampliamos horizontes 
educacionais em nosso jornal 
eletrônico com novas colu-
nas e espaço interativo para 
sugestões. Além de conferir 
as reportagens das colunas 
Lançamento, Informática, 
Literatura, Projeto Solidário, 

Juventude e Fé..., você toma-
rá conhecimento, com exclu-
sividade, das diversas ativi-
dades culturais e dos projetos 
pedagógicos realizados no 
Colégio Idesa ligados à arte, 
ao esporte, à educação e à in-
teração social.

Vem muito por aí! Aguar-
de e acompanhe as novidades 
e os projetos pedagógicos do 
terceiro trimestre.

IdesAgora reconhece e 
valoriza tudo o que acontece 
no Colégio Idesa, por isso, 
registra cada detalhe com 
compromisso, competência e 
dedicação.

Boa leitura e... até a próxi-
ma edição! 
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 Após seis meses de intensas 
atividades realizadas nas aulas de Portu-
guês e de Redação, os cento e quarenta e 
nove alunos dos sextos anos do Colégio 
Idesa, lançam no próximo dia dezenove 
de outubro, sexta-feira, às dezenove 
horas e trinta minutos, na quadra cober-
ta do colégio, a VII Antologia de Contos 
Maravilhosos, intitulada O Mundo En-
cantado.
 Para demonstrar a amplitude 
deste Projeto e destacar o desempenho 
e a dedicação dos alunos, sob a orien-
tação e organização das professoras 
Celinha Marques e Isabel Nogarotto, o 
Colégio Idesa promoverá uma noite de 
autógrafos com a expressiva presença 
dos alunos-autores da referida obra, di-
retores, coordenadores, professores, fa-
miliares e autoridades locais.
 O Mundo Encantado é uma obra 
constituída por narrativas dinâmicas 
e criativas, resultado do profícuo tra-
balho desenvolvido em sala de aula, a 
partir de um Projeto sugerido no livro 
didático “Português: Linguagens”, de 
William Roberto Cereja e Thereza Co-
char Magalhães, utilizado pelos alunos 
dos sextos anos. “Nesta antologia, nos-
sos alunos, protagonistas deste univer-
so literário, no jogo lúdico e inventivo 
da imaginação, viajaram no “mundo 
do faz-de-conta”, e, unindo tradição à 

modernidade, atualizaram e renovaram 
histórias surpreendentes, misturando 
realidade e fantasia.”, explicam as pro-
fessoras Celinha Marques e Isabel Nog-
arotto.
 Para desenvolver este Projeto, 
os alunos tiveram acesso às histórias 
das edições anteriores e elaboraram, em 
grupo, contos maravilhosos. A partir dos 
contos clássicos já conhecidos por todos, 
os alunos escreveram histórias ocorridas 
nos dias atuais, nas quais enfatizaram 
personagens típicas, como, por exemp-
lo, princesas, príncipes, bruxas, fadas e 
tantas outras, como um conjunto de rock 
e até uma avó moderna. Esta produção 
partiu de histórias conhecidas, com a 
presença de um elemento intruso que 
“quebrou” propositalmente a sequência 
do “conto maravilhoso”, criando sobre 
ele um olhar moderno e com novos sen-
tidos.

“Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro...”
Machado Assis

 Esta noite de autógrafos será inesquecível para aqueles que amam a literatu-
ra, o encanto das palavras e a magia das páginas de um livro. “O Mundo Encantado 
é o portal literário feito com o encanto de palavras, no qual nossos alunos dos sex-
tos anos descobriram o poder transformador da arte de ler e escrever.”, concluem 
as professoras.  
 A direção, a coordenação e os professores do Colégio Idesa, sentem-se 
honrados com o resultado desse trabalho coroado de brilhantismo, compartilhan-
do-o com toda Taubaté. Sem dúvida, este sucesso literário ficará 
“autografado” para sempre nas páginas educacionais da história de Taubaté, que é 
a Capital Nacional da Literatura Infantil.

[Lançamento] 
VII Antologia de Contos Maravilhosos
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 Os mais lógicos diriam que 
fotografia é apenas uma técnica de 
criação de imagens por meio de ex-
posição luminosa, em uma superfície 
sensível, seja um filme ou um sensor. 
Poderíamos, também, definir, etimo-
logicamente, fotografia como um de-
senho feito com luz e contraste. Mas 
ouso ir além das definições lógicas e 
digo, com toda certeza, que fotografar, 
vai além de técnica, equipamento ou 
simplesmente estar do lado de trás da 
câmera.
 Fotografia, para os apaixona-
dos, é a forma de eternizar momentos 
únicos na vida das pessoas. É algo que 
abre sua imaginação e traz para quem 
admira a emoção vivida naquele mo-
mento eternizado por um click. 
 Para Marina Chiapinotto, jor-
nalista e fotógrafa, a fotografia "é uma 
forma de traduzir o mundo em imagens 
atraentes, com uma mensagem que en-
volva o espectador, que desperte nele 
algum sentimento. Tem a capacidade 

de mostrar o invisível ao mundo, pois 
a imagem contida naquela fotografia só 
foi visível uma única vez: quando apa-
receu diante do fotógrafo".
 Por fim, para mim, fotografia é 
a tradução perfeita, feita por olhos que 
conseguem enxergar “fora da caixa”. É 
conseguir ver além do que todo mundo 
vê.

 A seguir temos alguns registro 
feitos no dia do VII IdesaDance que 
aconteceu nos dias 26 e 27 de outubro.

Namastê!
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 Você já decidiu qual profissão 
irá seguir? Caso ainda não tenha deci-
dido ou caso já tenha, uma coisa é certa 
e não pode faltar, o conhecimento bási-
co em informática. Por quê? Simples, 
porque ela está presente em todos os 
lugares, tudo de alguma forma está liga-
do a ela, até mesmo, alguns aparelhos 
do dia a dia, como, por exemplo, alguns 
eletrodomésticos que possuem mecanis-
mos inteligentes que foram desenvolvi-
dos a partir de um computador. 
 Imagine cada um de nós sem in-
ternet, sem um computador, como seria? 
Sem dúvida, não iríamos receber tantas 
informações, como atualmente, iríamos 
ter também dificuldade até para nos co-
municar com amigos e parentes, resum-
indo, o nosso cotidiano seria um verda-
deiro caos.  
 O que é muito interessante, nos 
dias de hoje, é a facilidade de algumas 
pessoas em aderir vantagens, apenas 
com pequeno conhecimento em in-
formática. Você já deve ter passado por 
alguma situação desagradável com a 
sua máquina, e também, ter tido prob-
lemas como lentidão, vírus, perda de 
arquivos... Problemas que bons técnic-
os resolvem em questão de minutos, e 
se estiverem trabalhando, muitas vezes, 
ganham boa recompensa pelo serviço e 
sem muito esforço.   
 

 Aliás, é fácil aprender tudo isso? 
Como amante de informática, posso lhe 
afirmar que não é tarefa fácil, requer in-
teresse e tempo, cursos são muitas vezes 
boas opções, mas vou citar o exemplo 
do curso técnico do IDESA. Posso afir-
mar, com toda certeza, que ele foi uma 
das opções que mais me impressionaram 
na escola. O curso técnico em informáti-
ca é oferecido para os alunos que cur-
sam o ensino médio, são três anos de 
curso. Nesses três anos, são abordados 
muitos assuntos, tanto na área de Soft-
ware (Desenvolvimento de Aplicações 
e Websites) como também na área de 
Hardware (parte física da máquina), 
ambas as áreas são trabalhadas desde o 
básico até o avançado.

  
  

Caso você venha realizar um curso técni-
co em informática, desfrute ao máximo 
o que cada profissional tem para passar 
e, sem dúvida, todo o conhecimento será 
muito útil.   

por Guilherme Falcão — 9º ano A  

[Tecnologia] 
Informática — A base de tudo! 

  Em 1875, José de Alencar lança 
Senhora, um dos livros que se encaixam 
na coleção Perfis de Mulher do autor.
 O livro conta a história de 
Aurélia Camargo, moça pobre que her-
da, inesperadamente, uma herança do 
avô paterno. Com o dinheiro herdado, 
Aurélia compra um marido. Como fu-
turo marido, Aurélia escolhe Seixas, 
um ex-namorado que a trocou por uma 
moça mais rica.
 O dinheiro é, por assim dizer, 
o fio que conduz toda a obra, que é di-
vidida em quatro partes: “O Preço”, 
“Quitação”, “Posse” e “Resgate”, que 
aludem à negociação que ocorre durante 
a obra.
 Na ocasião da publicação deste 
romance, houve uma grande polêmica 
envolvendo o autor, José de Alencar, e o 
crítico, Joaquim Nabuco.
 Nabuco critica a realidade 
da ficção, isto é, ele se pergunta se a 
história descrita na obra poderia, em al-
gum caso, acontecer no Rio de Janeiro 
da época. Existe, de certa forma, um de-
scompasso entre o que o autor escreve e 
o que a crítica espera. Ainda de acordo 
com Nabuco, as mulheres de Alencar 
não sabem o que sentem: Aurélia ama e 
odeia ao mesmo tempo.
 O conflito com o dinheiro é cen-
tral: Aurélia é uma personagem cuja 
psicologia é mostrada ao longo do ro-
mance: sua construção é feita através do 
conflito que estrutura a história. Aurélia 

apresenta o conflito de maneira internal-
izada: é um desafio em relação ao res-
to do mundo, o caso do sujeito que luta 
contra a sociedade.

 O que caracteriza o livro não é 
apenas a oposição casamento por inter-
esse x casamento por amor, mas sim uma 
carga moral que é atrelada aos sentimen-
tos; deve existir certa consonância entre 
fatores: o sentimental, que é subjetivo, 
e o moral, delineado pela sociedade. 
O dinheiro é o agente que corrompe o 
homem, mas se faz indispensável.
 No mínimo polêmica, Senho-
ra é uma obra recheada de reflexão e 
consciência social, que propõe ao leitor 
uma leitura prazerosa e coberta por um 
“quê” próprio de Alencar, autor dotado 
de talento, poucas vezes visto, que o 
consagrou como um dos maiores nomes 
da Literatura Brasileira. 

Bianca Ferraz Bitencourt
Ex-aluna do Colégio Idesa
Universitária da Unicamp

[Literatura]
A polêmica “Senhora” de José de Alencar
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 Amácio Mazzaropi, ou Jeca 
Tatu, o personagem que fez muita gente 
rir nos anos 60, deixa seu legado imor-
talizado até hoje. Após 30 anos de sua 
morte, a Pam filmes, produtora de sua 
própria autoria reabre e já tem projeto 
de filme com 50% gravado para 2013, 
em homenagem ao “Jeca” brasileiro.

 Essa ideia vem de um de seus 
cinco filhos adotivos, André Luiz Mazz-
aropi, que é responsável pela ex-extinta 
produtora, que, após anos esperando por 
registro na ANCINE (Agencia Nacion-
al do Cinema), resolve gravar um longa 
em homenagem ao pai. “O Filho do Jeca 
retrata a relação que mantive com meu 
pai. É uma comédia, em homenagem 
a personalidade que foi, com previsão 
para estrear em janeiro de 2013. Mais de 
50% da obra já foi gravada”, diz André 
Luiz, 55 anos.
 

 A Pam filmes produziu 24 filmes 
com Mazzaropi e levou entre 1958 e 
1984 mais de 206 000 000 de pessoas 
aos cinemas brasileiros, além de lançar 
atores de sucesso, como Luis Gustavo, 
Luiz Ricardo, Vitor Branco, entre out-
ros.     

 O filme conta 
com a direção de Luiz 
Carlos Oliveira (que 
trabalhou ao lado de 
Mazzaropi), o próprio 
Andre Luiz, Gerson 
Lobo e André Gomes.
 

 Luiz se mostra feliz em contin-
uar o trabalho do pai: “Tenho certeza 
de que se meu pai estivesse vivo, estar-
ia feliz, pois sabia que de todos os seus 
filhos, eu seria o único que levaria a 
produtora adiante. Não imaginei que o 
processo fosse ser tão difícil. Me sinto 
honrado com a conquista, nunca colo-
quei meu trabalho à frente do trabalho 
dele. Sou um discípulo de Mazzaropi”.
 Até hoje, imortalizado, Mazza-
ropi possui muitos fãs, que pela expec-
tativa da produtora irão lotar os cinemas 
em 2013, como em 1958 a 1984. 

Fonte: O Vale

"Quero morrer vendo uma porção de gente rindo em volta de mim.”                                                                                                    
Amácio Mazzaropi

 Caliel Ribeiro Simas — 9º ano D

[Cinema] 
Filho de Mazzaropi reabre sua produtora

 A literatura, nada mais é a arte 
ou a habilidade de escrever, compor 
algo muito bom. Essa palavra vem do 
latim e significa “letras”.
 A literatura é um instrumento de 
comunicação bastante importante, pois, 
através dela, o autor expressa seus con-
hecimentos, suas culturas e experiên-
cias.
 Os livros, hoje em dia, são es-
senciais, pois, além deles serem impor-
tantes para o nosso aprendizado escolar, 
eles nos transmitem uma mensagem, 
seja de alerta, conscientização ou lição 
de vida.
 Através dos livros, aprendemos 
como lidar com as situações difíceis da 
vida, aprendemos a pensar, a tirar con-
clusões dos nossos próprios atos, apren-
demos a nos valorizar mais, a ser hones-
tos, aprendemos a conviver melhor com 
as pessoas, a aceitar as diferenças, a 
procurar sempre o melhor, a ser inde-
pendentes e traçar nosso próprio camin-
ho.
 Os livros nos fazem viajar a uma 
nova dimensão e a ter um olhar difer-
enciado, procurando sempre motivar 
as pessoas a buscar um mundo melhor. 
Com a internet, os livros por alguns têm 
sido esquecidos. Devemos incentivar 
os outros a ler, pois os livros além de 
transformar o mundo com suas pala-
vras, também transformam as pessoas. 
Por meio dos livros, conseguimos tirar 

lições e aprendizados que levaremos 
para toda a vida.
 Existem livros que falam sobre a 
prática do racismo e a consequência que 
isso traz para a vida da pessoa; vemos 
que apesar de todos serem diferentes, 
somos todos iguais, somos humanos e 
isso não muda independente da cor da 
pele. Outros livros falam da importância 
da natureza, muitos ajudam a preservá-
la, outros a destroem, mas, chegará um 
momento, que todos vão perceber a im-
portância dela e tomara que não seja 
tarde demais. Será preciso a última ár-
vore ser cortada e a última gota de água 
acabar para todos perceberem o valor da 
natureza?

 Os livros transformam o mun-
do por isso, porque eles não têm só a 
função de nos fazer divertir, mas eles 
também nos levam a refletir, aprender, 
se conscientizar e tomar atitude. Os liv-
ros nos fazem ter olhar crítico e diferen-
ciado; por meio dos livros, descobrimos 
e refletimos sobre a realidade do mun-
do, alertando a nossa sociedade.

por Marina Ibiapino — 9º ano A

[Leitura] 
Os livros transformam o mundo
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por Rhanan Akl — 8º ano B

 Desde o ano de 1948, por meio de um decreto, o Dia do Professor é comem-
orado. 
O professor é a base, o alicerce das futuras gerações. Cabe ao professor ensinar com 
paciência, ser enérgico com bondade, ser compreensivo sem esmorecer, amar seus 
alunos sem esperar nada em troca.
 Para o professor, não há maior recompensa do que ver seus alunos se trans-
formando em adultos responsáveis. Afinal, ele usa toda a sua inteligência para en-
sinar, todo o seu carinho para educar e todas as suas qualidades para se tornar 
amigos de seus alunos.
 O Dia do Professor é comemorado no dia 15 de outubro, porque foi em 
15 de outubro de 1827, que Dom Pedro I baixou o decreto imperial que criou o 
ensino elementar no Brasil. E, apenas 120 anos depois desse decreto, que o Brasil 
começou a comemorar essa data. 
 Nada mais justo, neste dia tão especial, prestar homenagem aos professores, 
educadores que fazem a diferença na formação de seus alunos.

[Homenagem] 
Professor... Todo dia é o seu dia!

[Educar para a vida] 
Gostosuras ou travessuras? 
Gostosuras ou travessuras? Este bordão 
usado pelas crianças comumente em 
época de Halloween, alude ao tema atu-
al que é limite.
 Muito além de deliciosos doces, 
as crianças buscam diversão e o prazer 
imediato, o que, muitas vezes combina 
as duas ações “gostosuras e travessuras” 
ao invés de optar por uma delas, como a 
própria oração sugere.
 Desde a mais tenra idade ocorre 
a busca do prazer e a rejeição ao de-
sprazer, à frustração. A criança percebe, 
desde muito cedo, as vias que levam a 
alcançar o que deseja. E, muito mais do 
que o caminho da obtenção de atenção 
e o fazer o que mais gosta, é com quem 
ela garantirá tal objetivo. Desse modo, 
a criança distingue rapidamente as car-
acterísticas e os modos pelos quais os 
pais colocam a disciplina, bem como 
compensações; apropriando-se de mei-
os, algumas vezes pouco convencionais, 
utilizando-se verdadeiramente do termo 
“travessura” em seu comportamento. 
Os pais, por sua vez, atribulados ao tra-

balho e à correria diária sucumbem aos 
caprichos infantis, numa defesa incon-
sciente, justificando as afirmações mais 
comuns: “... vai passar, pois é uma fase”; 
“... está com saudade”; “é pequeno, não 
entende!”.
 Equivocadamente relacionam os 
“nãos” e as regras com falta de carinho, 
afinal conciliar o tempo, a paciência e 
dedicação ao trabalho, em disciplinar 
torna-se complicado e, por vezes, frus-
trante, pois a mudança de comportamen-
to e a reflexão pelas atitudes adequadas 
não ocorrem de maneira imediata. Aliás, 
é importante salientar quanto aos imedi-
atismos advindos das atitudes e desejos 
adultos, estimulando a assimilação dos 
filhos, tornando-se agregado à person-
alidade dos mesmos, personalizando 
a dificuldade em lidar com limites em 
característica pessoal. Ou, de outra ma-
neira, “personalidade forte”!

Liane


