
Para você que vive no mundo atual, há uma grande chance 
de ter visto um filme de super-herói e, se não, apenas 
ter ouvido falar. E se tem algum conhecimento mínimo 
do assunto, talvez já reconheça o grupo que tem feito o 
maior sucesso nesse ramo: a Marvel (também conhecida 
pela empresa que a comanda, Walt Disney). Homem 
de Ferro, Capitão América, Thor, Os Vingadores, todas 
séries de filmes com enorme sucesso de bilheteria. 

SESSÃO PIPOCA

Seja qual for a idade, 
assistir a um filme é 
diversão na certa. At-
ualmente nem se fala, 
devido a grande tecno-
logia com efeitos espe-
ciais, grandes produções, 
grandes atores e direto-
res...

POKEMANIA

Você conhece Pokémon? 
Na verdade é difícil en-
contrar alguém da nossa 
idade que nunca tenha 
ouvido falar desses seres 
que tiveram como pri-
meiro público os adultos 
na década de 80.

PERIGO VIRTUAL

É muito comum a ocorrência 
de crimes dentro de dis-
positivos eletrônicos ou na 
internet. A internet foi a 
primeira coisa que a hu-
manidade criou  e o maior 
experimento de anarquia 
já feito. 

O QUE FAZ 
DIFERENÇA?

Hoje em dia, basicamente 
todas as meninas não 
conseguem sair de casa 
sem maquiagem, mesmo 
que seja só um rímel! 

UMA VIAGEM PARA CONTAR. Viajar sempre é muito divertido, além de ganhar experiência, conhecemos 
outras culturas, outros modos de vida, pessoas diferentes de outros países e entendemos melhor ... 
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Super-heróis nas telonas



Esta edição do “Voz da Escola” está especial. Nela, 
há uma grande reportagem que conta exatamente 
a história do jornal e depoimentos de algumas das 
dezenas de pessoas que passaram pelos mais de 
20 anos de oficina. 

São mais de duas décadas ensinando redação 
de maneira lúdica, com encontros marcados pela 
criação dos alunos com uso de fotografia, imagens, 
entrevistas, textos e interação.  E a consequência 
dos encontros é o aluno fazendo o uso consciente 
da leitura e da escrita.

Afinal, novas formas de ensinar são vitais para a 
plena participação do estudante numa sociedade 
tão dinâmica e complexa; tudo para que o aluno 
seja capaz de comparar diferentes pontos de vista, 
argumentar a favor ou contra, refletir, ser crítico, 
compreender seu papel diante do mundo. Isso é o 
acesso a uma educação que gera autonomia. 

Boa leitura!
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DICA
ANIMAÇÃO 

EU SINCERAMENTE AMO ANIMAÇÃO E 
RECOMENDO AS SEGUINTES:

JAMES E O PÊSSEGO GIGANTE - 1996

O ESTRANHO MUNDO DE JACK - 1993

A NOIVA-CADÁVER – 2003

GATOS NÃO SABEM DANÇAR - 1997

CORALINE - 2009

OS BOXTROLLS - 2014 

POR ACASO JÁ OUVIU FALAR NO 

“STEAMBOAT WILLIE’’ ? Caso 

contrário, COM CERTEZA JÁ VIU!

 

SE ACHA QUE ELE É O MICKEY 

MOUSE, VOCÊ ESTÁ ERRADO! 

NESSA APARIÇÃO, ESSE RATINHO 

É O WILLIE.

** Mickey e Minnie já haviam aparecido 

em um desenho anterior de Disney 

chamado Plane Crazy, mas por ser 

mudo, não havia feito sucesso.

Você conhece o Gato Félix? 
Ele também foi um desenho bem antigo, 

e bem parecido com o Pica-pau que sempre 

se metia em encrenca! Feito com traços retos e em 

preto-e-branco, Félix nunca usa roupas, sempre levava uma 

bolsa  mágica e costumava usar o próprio rabo como ferramenta.

Conhece WOODY WOODPECKER?

Provavelmente não por este nome 

e sim por Pica-Pau!

O Pica-Pau foi criado em 1940. Em 

seus primeiros desenhos anima-

dos, aparece como um pássaro ag-

itado, porém, ao longo dos anos, o 

Pica-Pau sofreu diversas mudanças 

em seu visual, ganhando traços 

mais simpáticos, uma aparência 

mais refinada e um temperamento 

mais tranquilo.



Dicas de filmes
Para o final do ano de 2015 vão estrear 
filmes para crianças bem pequenas 
como, “Max Steel”, “Peter Pan”, “O Reino 
Gelado 2” e “Snoopy e Charlie Brown”, O 
filme. Para jovens teremos filmes como: 
“Star Wars VII” e “Deadpool”.

Seja qual for a idade, assistir a um filme é diversão na certa. Atualmente 
nem se fala, devido a grande tecnologia com efeitos especiais, grandes 
produções, grandes atores e diretores...

São muitos investimentos nesta maravilha que é o cinema. Os filmes 
quase sempre marcam a vida das pessoas, e te fazem viajar e se sentir 
em outros mundos, como nos filmes de Nárnia, dos dinossauros (Jurassic 
Park, Jurassic World), em filmes no espaço sideral (Star Wars, Star 
Trek), assim como tantos outros.

E essa arte, tão apreciada pelas pessoas, nunca fica fora de moda, pelo 
contrário, sempre há alguém para falar de determinado filme. E foi 
exatamente por isso que resolvemos escrever sobre esse tema e perguntar 
aos entrevistados o que têm a dizer sobre o mundo das telonas.

Além de entrevistar alunos da Escola da Ilha Novo Mundo, percorremos 
um shopping de Vitória para saber a opinião das pessoas de fora. A 
estudante Ana Carolina Pereira contou que seu filme favorito é Hobbit; 
já seu ator favorito é Leonardo DiCaprio; e o filme que marcou sua vida 
foi “High School Musical”: “eu adorava porque era muito contagiante”, 
explicou.

Já Mariana Valentim, 3º Ano, da Escola da Ilha, tem como filme favorito 
“Transformers 5 – Era da extinção”. Sua atriz favorita Zendaya, uma 
atriz da Disney. O filme que está esperando é “Batman vs Superman 
– A Origem da Justiça”. Um filme que marcou sua vida foi Malévola: 
“porque é legal”, justificou.

Isabela Souza, 4º Ano, disse que seu filme favorito é “Divergente” e sua 
atriz favorita Giovana Grigio. Ela está esperando inúmeros filmes, e o 
que marcou sua vida foi “Malévola”.

David Bonelli, 4º Ano, tem como 
filme favorito “Velozes e Furiosos 
7”, seu ator favorito é Paul Walker, 
que participa do filme que ele está 
esperando, “Velozes e Furiosos 8”. 
O filme que marcou sua vida foi 
“Até que a sorte nos Separe 2”, 
ele justificou com a seguinte frase: 
”porque é engraçado”.

Mateus Vezzoni, 6º Ano, não tem 
um filme favorito, pois gosta de 
muitos. Seu ator favorito é Adam 
Sandler. O filme que está esperando 
é “Star Wars VII – O Despertar 
da força”. O filme que marcou sua 
vida foi “Tarzan”, pois ele e a sua 
mãe assistiram várias vezes e os 
dois cantavam todas as músicas 
do filme.

Igor Gracelli, 6º Ano, tem como 
filme favorito “O Círculo de Fogo”. 
O melhor ator Vin Diesel. O filme 
que está esperando é “Era do Gelo 
5”; e o que marcou sua vida foi “Up 
– Altas aventuras”: “porque fala 
de uma história de aventura, mas 
também tem partes sentimentais 
e eu gosto de coisas sentimentais”, 
disse ele.

Alguns dos 
mais famosos 
do cinema  

“E.T o Extraterrestre” 
“Cantando na chuva”
“Forrest Gump: O contador 
de historias” 

“O Poderoso Chefão 1 e 2” 
“Star Wars – A saga”
“Senhor dos Anéis – A trilogia”
“O Hobbit – A trilogia”
“Transformers - A saga”

“Avatar”
“Titanic”

João Pedro Valentim 

e Gabriel Andrade. 

6º Ano SESSÃO 
PIPOCA
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PERIGO VIRTUAL
Vitor Boldrini, 9º ano.

É muito comum a ocorrência de crimes dentro de dispositivos eletrônicos ou na internet. A internet foi a primeira 
coisa que a humanidade criou que ela não entendia, e o maior experimento de anarquia já feito. Então é natural 
que os homens consigam um jeito de explorá-la para seus próprios interesses. E, enquanto os crimes se 
tornam cada vez mais comuns, as pessoas parecem estar mais rodeadas de equipamentos virtuais, e 
inventando mais formas de serem afetados.

Cerca de 100 milhões de pessoas utilizam a internet no Brasil, e 45% delas usam redes sociais diariamente. 
Não é grande surpresa que segundo o Bitdefender, a cada 15 segundos um brasileiro é vítima de fraudes com 
documentos roubados ou informações furtadas na rede. Mais de 28 milhões de pessoas foram vítimas de 
cybercrimes, o que custou ao país cerca de R$ 16 bilhões em 2012. Além de criar novas formas de enganar 
as pessoas, existem também quem use meios virtuais para infiltrar em equipamentos para seus benefícios.

Mas quão longe eles podem chegar? O quanto nós deixarmos. Carros automáticos que conseguem te guiar 
via computador parecem uma maravilha, mas existe a possibilidade de conseguir entrar nos dispositivos 
desses carros, e controlá-los sem que o motorista possa fazer nada. Seria o crime perfeito, já que não teria 
como comprovar o que aconteceu, se seria um assassinato ou falha do motorista.

Barnaby Jack, hacker que ficou famoso por hackear caixas eletrônicos, trabalhava em encontrar falhas de 
segurança em dispositivos, em que poderia acessá-los. O marca-passo, inventado em 1958, necessário para 
muitas pessoas hoje em dia sobreviverem com problemas cardíacos. Porém, os médicos não podiam saber 
bem o que acontecia com esses aparelhos depois que colocados dentro do corpo de uma pessoa, já que não 
se tinham outra maneira de se obter informações além de abrir o corpo novamente e olhar. Mas hoje em dia, 
com a tecnologia moderna, é possível interagir e controlar os mecanismos com tecnologia wireless, dando 
informações preciosas aos médicos e potencialmente salvando vidas. Mas, por outro lado, o dispositivo fica 
vulnerável a invasões. Jack conseguiu criar um sistema que conseguia fazer com que um marca-passo pudesse 
ser hackeado e colocado para explodir em uma voltagem de 830 volts. 

Outro dispositivo que se tornou vulnerável graças à tecnologia wireless são as bombas de insulina, que 
ajudam pessoas com diabetes. Jack conseguiu desenvolver uma antena que iria afetar esses mecanismos, 
provocando uma injeção letal de insulina no pâncreas, e a tecnologia necessária para fazer essa antena só 
tem ficado cada vez mais barata.

Mas se você é perfeitamente saudável, deve estar seguro de ataques, certo? Em 1981, a União Soviética 
pretendia roubar uma tecnologia de controle de gás dos Estados Unidos, e quando o plano foi descoberto, a 
CIA propositalmente colocou falhas no programa para que ele parasse de funcionar em certo ponto, criando 
pressão ao ponto de quebrar partes do gasoduto. O que era para ser alguns furos em um tubo na Sibéria, 

acabou em uma explosão de um 
quarto de uma bomba nuclear, 
encobrido e negado pela União 
Soviética.

Voltando a atualidade, se possuindo 
de um sistema parecido, o vírus Stuxnet 
consegue controlar máquinas em 
linhas de montagem, centrífugas 
de material nuclear e até atrações 
de parques de diversões. É mais 
conhecido pelo ataque de usinas 
nucleares no Irã, forçando eles 
a rodarem fora de controle. Se 
usado em um país com amplo uso 
e extremamente dependente de 
energia nuclear como a França 
(75% da energia), tem-se o país 
em estado de escuridão. Não só 
porque seu país não usa a energia 
nuclear que estaria a salvo. Afinal, 
todo gerador sempre tem uma 
máquina.

As palavras de Jack resumem 
tudo: “sempre que um dispositivo 
pode ser acessado remotamente, 
sempre há potencial para abuso”. 
E nós estamos cada vez mais 
nos cercando dessas tecnologias, 
cada vez mais ficando vulneráveis 
a ataques. E quanto mais a tecnologia 
avança, mais nos tornamos reféns 
dela.

Em caso de compras pela internet, desconfie dos preços abaixo do mercado;
Evite divulgar dados bancários ao utilizar computadores de lan-house;
Evite compartilhar rede de internet, sobretudo, rede wireless;
Crie senhas fortes com associações de números e letras;
Não divulgue dados como endereço ou local de trabalho;
Utilize programa de antivírus atualizado no seu computador.

A Polícia Civil do Espírito Santo divulgou 
que o Estado registra, em média, mil 
casos de crimes eletrônicos por ano. 
Os crimes que lideram a lista são contra 
a honra, que inclui calúnia, injúria e 
difamação. Em seguida, aparecem os 
crimes contra o patrimônio, que são 
furtos de dados bancários, senhas e 
cartão de crédito. Em terceiro lugar, 
estão os estelionatos.

Dicas para evitar crimes eletrônicos:



História
# Pokémon é a criação do 
programador japonês Satoshi 
Tajiri e seu amigo, o desenhista e 
designer Ken Sugimori;
# Após seus primeiros jogos, vários 
outros foram produzidos, num 
total de 43, e a série se expandiu 
para vários mangás, um jogo de 
cartas oficial, um anime, hoje em 
sua 12ª temporada, e 12 filmes já 
lançados;

# A origem de toda a série 
são os videogames feitos para 
os consoles da Nintendo. As 
características principais dos 
jogos de Pokémon são a 
necessidade de colecionar 
diferentes monstros, a opção 
de escolher quais farão parte 
do grupo do jogador e como 
serão treinados;
# Com mais de 620 episódios 
exibidos no Japão, o anime de 
Pokémon é o quinto desenho 
animado há mais tempo em 
exibição nos Estados Unidos.

Pokémania
Pokémon: 
sucesso por 
aqui!
No final da década de 90, estreou 
no Brasil o desenho animado que 
virou febre entre as crianças e jovens 
de todo o mundo: o Pokémon. Na 
época, o anime japonês foi o 
responsável por alavancar a 
audiência na televisão.

## Interativa ##
1) Em que cidade Ash vivia 
antes de sair em sua jornada?
a) Kanto
b) Jolteon
c) Pallet
d) Cilénio

2) Qual é o nome do líder do 
ginásio de pedra da primeira tem-
porada?
a) Brock
b) Gastly
c) Cilénio
d) Sudowoodo

3) Qual é o nome do profes-
sor que estudava os Pokémons na 
primeira temporada?
a) Carvalho
b) Pierre
c) Cilénio
d) Nikolai

 4) Qual desses é um Pokémon?
a) Squirtle
b) Cilénio
c) Valdemort
d) Crispy

Respostas:    1) C    2) A    3) A    4)A
    
Confira o resultado!
Se acertou nenhuma resposta: você é 
um Magicarp.
Se acertou uma: você é um Metapod ou 
um Kakuna.
Se acertou duas: você é um Seedot.
Se acertou: três você é um Psyduck.
Se acertou todas: você é Aegislash.

Fonte:http://pokemon-best-world.webnode.com.pt/universo-pokemon/historia%20e%20cria%C3%A7%C3%A3o/

Você conhece Pokémon? Na verdade é difícil encontrar alguém da nossa idade que nunca tenha ouvido 
falar desses seres que tiveram como primeiro público os adultos na década de 80.

Apesar do sucesso mundial, nos primeiros meses a franquia de jogos não foi tão bem sucedida, mas 
decolou no final de seu primeiro ano de venda.

Para quem não conhece esses seres, Pokémons são espécies de monstros que são capturados pelos 
treinadores Pokémons (personagens principais). Os mais conhecidos são: pikachu, bulbasauro, 
charmander, squirtle. Eles aparecem em desenhos, jogos e mangás.

Na Escola da Ilha Novo Mundo os personagens fazem sucesso. João Vitor Massariol, 11 anos, 7° Ano, 
disse que conhece Pokémon, seu preferido é o squirtle e o lendário que ele mais gosta é o dialga. Na 
primeira vez que jogou disse que escolheu o squirtle como seu Pokémon inicial, mas o primeiro que ele 
conheceu foi o arcanine e que prefere muito mais o jogo.

Também entrevistamos outro aluno do 7°Ano, o Lucas Torezani, 12 anos. Seu Pokémon preferido é 
Mudkip: “porque é forte e é de água, eu gosto muito”, contou Lucas que completou ao dizer que seu 
lendário preferido é Articuno e que conheceu a franquia por meio de seu irmão.

Perguntamos sobre o assunto também para pessoas fora da escola e com mais de 20 anos, já que os 
Pokémons fazem sucesso há mais de 10 anos. Em entrevista ao nosso jornal, João Paulo Delarmelina, 
explicou que seu Pokémon preferido é o bulbasauro e o lendário lugia; e que o primeiro que ouviu falar 
foi o pikachu. Ele também falou que conheceu a franquia pelo desenho e que prefere o anime.

Jean Lubiana, 25 anos, também gosta do pikachu porque é forte nas batalhas, e o lendário é o Mewtwo. 
Que jogou Pokémon yellow no gameboy e escolheu como inicial o Squirtle.

Guilherme Costa , 7º Ano

Pedro Zaneti, 7º Ano
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Para você que vive no mundo atual, 
há uma grande chance de ter visto 
um filme de super-herói e, se não, 
apenas ter ouvido falar. E se tem 
algum conhecimento mínimo do 
assunto, talvez já reconheça o 
grupo que tem feito o maior sucesso 
nesse ramo: a Marvel (também 
conhecida pela empresa que a 
comanda, Walt Disney). Homem 
de Ferro, Capitão América, Thor, 
Os Vingadores, todas séries de 
filmes com enorme sucesso de 
bilheteria. Para se ter uma ideia 
Os Vingadores é o 3° filme em 
bilheteria de todos os tempos, Os 
Vingadores: Era de Ultron, o 4°, e 
Homem de Ferro 3, o 8° .

Um grande motivo de a Marvel ter 
tido o sucesso que tem nos cinemas 
é, talvez, ao chamado Universo 
Cinemático Marvel. Isso significa 
que todos os filmes e séries 
produzidos pela Marvel vivem no 
mesmo universo, os personagens 
são interpretados pelos mesmos 
atores e as histórias, se possível, 
podem se interligar entre si. Existe 
até uma série de televisão voltada 
inteiramente para isso, a Agentes 
da Shield, que lida com a orga-
nização secreta de super-heróis, 
a Shield, além de Agente Carter, 
lida com uma versão passada 
da agência. O fato de tudo estar 
conectado (ou, pelo menos, coexistindo) 

dá um motivo para assistir as 
várias produções da empresa, que, 
além do mais, são muitas em quantidade.

Só citando os filmes que vão entrar em 
cartaz, se têm Capitão América: Guerra 
Civil, Doutor Estranho, Guardiões 
da Galáxia 2, Thor: Ragnarok, 
Os Vingadores: Guerra Infinita 
(parte I e II), Pantera Negra, Capitã 
Marvel, Inumanos e um Homem 
Aranha ainda sem título. Além de 
filmes, se pode esperar as séries 
originais da Netflix Jessica Jones, 
Luke Cage, Punho de Ferro e Os 
Defensores, uma minissérie centrada 
nas personagens das séries 
agora mencionadas e da série 
Demolidor, já lançada. Finalmente, 
apesar de serem produzidas não 
pelos Estúdios Marvel, mas pela 
Fox, serão lançados com personagens 
da família os filmes Quarteto 
Fantástico, Deadpool, X-Men: 
Apocalipse, Gambit, Quarteto 
Fantástico 2 e um terceiro Wolverine.

Mas é claro que, com a atual máquina 
fantástica de imprimir dinheiro da 
Disney, a empresa rival Warner 
Bros, que produz os filmes da DC 
Comics, não vai ficar às moscas. 
Tudo leva a crer que esta irá copiar 
o Universo Cinemático Marvel para 
seus filmes, além da pretensão de 
lançar sua própria série em massa de 
filmes. Para comparar, os filmes 

que irão lançar são Batman vs 
Superman: A Origem da Justiça, 
Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha, 
Liga da Justiça parte 1, The Flash, 
Aquaman, Shazam, Ciborgue e 
Lanterna Verde. No que a DC falta em 
filmes, visto que a Marvel começou 
antes, ela pelo menos ganha em 
séries. Além das atuais séries Arrow, 
Flash, Gotham, e a cancelada 
Constantine, irão ser lançadas as 
séries Lúcifer, Supergirl, Titãs, (os 

mesmos Titãs dos Jovens Titãs) 
Super Choque e Krypton, dedicadas 
ao mundo de super-heróis. Porém, 
existe uma estranha balcanização 
de estúdios: The Flash e Arrow são 
produzidas pela CW, canal dividido 
entre a Warner e a CBS, Gotham 
e Lúcifer são propriedade da Fox, 
Titãs, da TNT, Supergirl, da CBS, 
Krypton, da Syfy e Super Choque, 
será produzido em um novo estúdio 
digital da Warner. Isso nos leva a 

Quando a Sony resolveu 
lançar o filme A Entrevista, 
filme satirizando o ditador 
norte-coreano Kim Jong-Um 
e sua fictícia morte no filme, 
tiveram várias polêmicas. 
Uma delas foi um vazamento 
de vários e-mails da Sony, 
possivelmente resultado de 
hackers contratados pelo 
Líder Supremo. Aqui estão 

A Sony e o Brasil
algumas das informações vazadas:

- Os brasileiros gostam de vilões. 
A empresa se certifica que o 
foco esteja nos vilões, e não em 
relações amorosas.

 “O que estamos fazendo para focar 
em vilões? Confirmamos a ida de 
Jamie -(ator que interpreta Electro 
em O Espetacular Homem-Aranha 2)
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Super-heróis 
nas telonas

Vitor Tossato, 9º Ano



OS INCRÍVEIS 2
Depois de vários anos, finalmente a 
notícia chega: Os Incríveis terá um novo 
filme. Pouca informação se tem ao redor 
do filme Os Incríveis 2, mas só o fato 
de ser confirmado já é um motivo para 
deixar os fãs animados. A animação contará 
com o mesmo criador do primeiro filme, 
Brad Bird, o mesmo criador de Missão 
Impossível – Protocolo Fantasma e 
Tommorowland – Um Lugar Onde Nada 
é Impossível.

uma pergunta importante: o que 
faz parte do universo cinemático 
da DC, e o que não faz?

Como o ator do Flash na série 
não é o mesmo que vai aparecer 
nos filmes, é praticamente confirmado 
que a série The Flash não vai 
participar do universo. E as outras? 
É difícil acreditar que os produtores 
percam a oportunidade de 
incluí-las em um empreendimento tão 

grande, principalmente considerando que várias dessas 
séries tiveram relativo sucesso. O Universo Cinemático 
Marvel teve como início Homem de Ferro, um filme de 
sucesso, e depois cada novo avanço foi planejado 
previamente, de forma em que tudo leva aos seus projetos 
grandiosos de integração.

Não se pode culpar a DC por não ter começado antes, 
ocupada com a sua bem sucedida e ganhadora de um 
prêmio Oscar a série de filmes do Batman, que virou 
um incrível sucesso. Aliás, essa mesma série aclamada 
é o berço de seus problemas sem se preocupar com 

continuidade, a DC faz seus próprios filmes a 
sua maneira, acabando em contratos encerrados, 
narrativas finalizadas e atores suicidas. Além 
disso, qualquer tentativa de realizar algo relacionado 
ao homem-morcego será comparada com as 
obras cinematográficas de sucesso, em especial 
Batman: O Cavaleiro das Trevas, a mais bem 
sucedida.

Além disso,  começar seu novo grande 
empreendimento com Homem de Aço não é a 
ideia mais atrativa possível, um filme que não 
conseguiu ser tão forte quanto seu herói. Por 
comparação, a Marvel começou com Homem de 
Ferro, um filme que, mesmo com a diferença de 
uma palavra, manteve-se mais firme que a versão 
do Super-Homem, transformando Tony Stark em 
uma febre.

Enquanto vários problemas, possíveis ou bem 
reais, rodeiam o começo dessa nova saga, 
existem também várias fontes de otimismo. 
Batman VS Superman tem uma grande chance 
de bombar, Esquadrão Suicida, apesar do Coringa 
horrendo, Jared Leto é um ótimo ator, e nem é o 
personagem principal, e em relação aos outros 
filmes, é impossível formar qualquer opinião, de 
tão afastados do presente.

A DC pode fazer um mundo tão bom quanto o da 
Marvel, ou até melhor. Ou pode fazer a versão 
cinematográfica do valão de Vila Velha. Nada 
é certo nesse caso. Com tanta gente falando 
tanta coisa, falando de atores, de fidelidade 
aos personagens dos quadrinhos, de modos de 
narrativa, falam até de uma possível bolha no 
mercado, fica difícil formar uma opinião concreta. 
A única coisa que se tem certeza, é de que nesse 
ramo, se tem muita coisa ainda por vir.

- para o Brasil? Estamos certos 
que nosso trailer não é muito 
romântico para o Brasil? Disseram 
que eles não gostam muito de beijos, 
romance...” 

“Brasileiros querem mais tex-
tura e camadas no univer-
so do Homem-Aranha. Múl-
tiplos inimigos e a noção do 
Homem-Aranha assumindo a 
responsabilidade são muito im-
portantes para a comunicação.” 

- Os brasileiros não gostam do Capitão 
América. “Os brasileiros claramente preferem 
o Homem-Aranha ao Capitão América, que 
eles gostam, mas acham entediante por ser 
um pouco careta e piegas”.

-Existe uma clara insatisfação com as intervenções 
do governo brasileiro.

“Dilma Rousseff quer tirar o controle da internet 
do comando americano (...). Gostaria de achar 
uma analogia, mas só me veio à cabeça a 
ascensão dos bolcheviques -(revolucionários 
comunistas russos)-”.
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Uma viagem para contar
Viajar sempre é muito divertido, além de ganhar experiência, conhecemos 
outras culturas, outros modos de vida, pessoas diferentes de outros 
países e entendemos melhor o mundo. Histórias de viagens, quase todo 
mundo tem, não é mesmo? E foi para isso que resolvemos fazer esta 
matéria, para conhecê-las.

Nós (Alexandre e Renan) fomos a um shopping em Vitória para escutar 
essas histórias. Uma das que encontramos foi dentro de uma livraria, 
onde havia um senhor chamado Osimar, que nos contou que a melhor 
viagem foi para Montevidéu, no Uruguai.

“Achei legal porque o povo trata bem os turistas e é uma cidade limpa”. 
Ele tem 79 anos, mora em Santa Catarina, e veio para o Espírito Santo 
não para uma viagem de turismo, mas por um motivo que ninguém gosta 
de vivenciar, de doença. “Estou no ES devido ao tratamento do meu 
filho, que está com câncer”, contou.

Também entrevistamos outras pessoas como o Luís, que viajou para a 
Itália e disse: “É um tipo de cultura diferente, parece que as pessoas 
têm uma educação maior, fora a culinária que é excelente”. Ele tem 51 
anos.

Ainda na livraria, conversamos com Erik Roberto, 19 anos, que viajou 
para o Rio de Janeiro. Nem sempre o que chama a atenção de uma 
pessoa durante um passeio é exatamente os pontos turísticos, muitas 
vezes são as atrações do lugar. Foi o que aconteceu com Erik, que 
gostou muito do Rio por causa de um show que participou na plateia.

Também falamos com a galera da escola, como Vitor Pagani, do 3º 
Ano, Alvaro Tommasi Alves, 2º Ano, e Luis Fernando Pipa, 5º Ano.

O Vitor contou que viajou para Búzios (RJ): “gostei de lá porque tinha 
boas ondas para surfar”. Ele tem 8 anos. O Alvaro, 7 anos, viajou para 
Miami (EUA) e disse assim: “é legal. No hotel havia uma piscina grande 
com cachoeira, era massa, mas ardia o olho”. Já Luis Fernando pegou 
um cruzeiro e falou que: “era divertido, também fui para Salvador e 
gostei”.

Os ‘mais mais’
O país mais visitado do mundo é a França. Em 2013 a cidade recebeu 
cerca de 84,7 milhões de visitantes segundo a Organização Mundial 
de Turismo. 

O segundo país mais visitado do mundo é os EUA. As cidades mais 
visitadas são Nova York, Chicago, Miami e Orlando.

** A viagem mais incrível foi 
para Cancun, porque havia muitos 
parques de diversão. Havia 
também belas praias, com 
águas transparentes e o hotel 
era espetacular com restau-
rantes ótimos. No México era 
Dia das Crianças quando cheguei 
lá (abril). Fomos para uma 
boate que havia várias pessoas 
caracterizadas de personagens 
famosos - como Homem Aranha 
e Michael Jackson - foi superdivertido. 

(Renan)

** Eu recomendo viajar para lugares 
frios como Santiago, no Chile, 
porque lá é muito diferente daqui, 
há muita diversão para a família 
em geral. Para as crianças há um 
parque de diversão chamado Kidzania, 
onde podem brincar até de 
trabalhar, como produzir refrigerante 
de verdade,  ser  bombeiro , 
construtor de prédio; dá para se 
divertir bastante. Para os adultos, 
há um local onde é possível 
ver todo processo de produção do 
vinho com ótimo restaurante. 

(Alexandre)

Dicas de... 
Renan e Alexandre!

...

Alexandre Alves, 6º Ano

Renan Pagani, 6º Ano

Jornal da Escola da Ilha Novo Mundo | Produção dos Alunos 
Voz da Escola



# A origem de toda a série 
são os videogames feitos para 
os consoles da Nintendo. As 
características principais dos 
jogos de Pokémon são a 
necessidade de colecionar 
diferentes monstros, a opção 
de escolher quais farão parte 
do grupo do jogador e como 
serão treinados;
# Com mais de 620 episódios 
exibidos no Japão, o anime de 
Pokémon é o quinto desenho 
animado há mais tempo em 
exibição nos Estados Unidos.

Você conhece a história 
da maquiagem?
Surgiu no Egito Antigo, por volta de 3000 anos antes de Cristo. 
Considerada uma arte pela civilização egípcia, a maquiagem se originou 
com o kohl, que é um pigmento preto ainda hoje usado como sombra, 
isto é, para sublinhar o contorno dos olhos e escurecer cílios e 
sobrancelhas. Esse e outros antepassados da maquiagem também 
seriam desenvolvidos milênios mais tarde na Europa, tanto na Grécia 
como na Roma antigas, onde embelezavam não apenas as mulheres, 
mas igualmente os homens.

O uso desses produtos foi praticamente abandonado durante toda a 
Idade Média, o pensamento religioso falou mais alto que a vaidade. 
A maquiagem só ressurgiria com força a partir do século XV, quando 
a Itália e a França se tornaram os principais fabricantes de produtos 
de beleza.

Nessa época, o uso de maquiagem era privilégio de reis, que apreciavam 
principalmente o pó-de-arroz e pomadas coloridas que serviam 
para pintar os lábios. Somente no século XVIII é que tais artefatos 
começaram a se popularizar, mesmo não sendo bem aceitos em todos 
os países. Hoje é mania mundial.

Maquiagens que existem 
desde a Antiguidade
Sombra
A mais antiga das maquiagens era usada pelos egípcios milênios 
antes de Cristo, conhecida como kohl. 

Rouge
Na Grécia Antiga surgiu o primeiro antepassado do rouge. As mulheres 
já utilizavam matérias-primas como gordura e tinta vermelha para 
produzir esse tipo de efeito corado nas faces. A tintura era obtida de 
raízes vegetais.

Baton
Também na Roma Antiga, as mulheres misturavam ingredientes 
como papa de cevada, chifre de veado moído, mel e salitre para produzir 
pastas à base de gordura que eram aplicadas nos lábios, como um 
batom primitivo. Mas, nessa época, isso servia mais para proteger 
os lábios do ressecamento do que para embelezá-los.

O que faz 
diferença?

Hoje em dia, basicamente todas as meninas não conseguem sair 
de casa sem maquiagem, mesmo que seja só um rímel! Afinal de 
contas, já sabemos que a make faz toda a diferença! Para saber os 
pontos positivos e negativos desse uso exagerado e cada vez mais 
cedo, entrevistei uma dermatologista. E também uma atriz capixaba 
que é fera em maquiagem.

 A dermatologista Rebeca Ruppert explicou que não há uma 
idade exata que pode ou não usar. “Criança muito pequena não 
recomendo, mas a partir de 6 anos, por exemplo, que utilize com 
marcas testadas dermatologicamente para não haver efeito negativo”, 
disse.

A médica contou ainda que aquelas maquiagens vendidas em lojas 
de brinquedo não são indicadas. “Maquiagem de criança não são 
boas, não recomendadas. Esses produtos contêm impurezas e podem 
causar alergias, irritações, e se forem muito oleosos podem causar 
acne”. 

Sobre as tendências, ela explicou que são os produtos de marcas 
com qualidade que tratam a pele. “A tendência das maquiagens é 
de ficarem mais hipoalergênicas (livres de substâncias que possam 
causar alguma reação alérgica), uma maquiagem mais leve que não 
aumente a oleosidade, mais aprimorada. Hoje há maquiagens 
antienvelhecimento e maquiagens associadas a cremes de tratamento”.

A atriz Gabriela Freitas, que também trabalha em uma loja de 
maquiagem em um shopping, disse: “gosto de maquiagem, faz 
diferença, valoriza, esconde imperfeições. Nas lojas o que as mulheres 
mais procuram é o corretivo, para esconder olheiras, imperfeições 
e o baton também faz sucesso. Na maquiagem uma coisa puxa a 
outra, não dá pra usar uma coisa só, mas o mais importante para 
mim é corretivo ou blush, mas é muito pessoal”.

Dica da Mel:
**Como deixar seus cílios maiores: primeiro passe o rímel de volume,
Em seguida passe o rímel de alongar, mas fique girando o pincel 
enquanto passa. Assim, eles ficarão enormes.

**Como fazer um baton matte: passe um hidratante labial e espere secar,
Depois passe o baton escolhido e também espere secar,
Passe pó ou base em pó com um fino pincel no meio dos lábios, e 
espalhe e espere secar e pronto. É só conferir!

Mel Peixoto, 6º Ano
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A mudança 
dos vampiros

Vampiros

Existiram muitas lendas de bruxas, vampiros e lobisomens que mudaram 
com o passar do tempo. Nessa matéria vamos mostrar com detalhes as 
mudanças da história especificamente dos vampiros, tendo como base a 
diferença entre drácula e crepúsculo.

Vamos começar a entender sobre vampiros. Essa lenda é antiga. 
A essência do vampiro como um monstro sugador de energia 
vital foi uma das primeiras manifestações culturais diante do 
desconhecido: as doenças, de acordo com o site 
“Muito Interessante”.

O vampiro surgiu da ideia de seres que se alimentavam da energia dos 
vivos, deixando-os naquele estado torpe até, talvez, levando à morte. 
Sendo o sangue o símbolo da vida, muitas acreditavam que os seres se 
alimentavam dele.

A concepção do vampiro atual foi o famoso livro Drácula, de Bram Stoker, 
lançado em 1897. Inspirado no crudelíssimo príncipe Vlad Tepes Dracul, 
que governou a Valáquia (atual Romênia) na metade do século XV, o 
escritor misturou fatos históricos com várias crenças populares (tanto 
que, no livro, o vampiro vira lobo), aterrorizou gerações e perpetuou a 
imagem do vampiro nobre, sedutor e misterioso.

As diversas manifestações que se seguiram foram creditando outras 
características ao monstro até ele virar o que é hoje: o personagem 
mais popular em livros, filmes, seriados e jogos.

Porém, aquele personagem de vampiro assustador, sanguinário 
e maldoso, nos últimos anos, foi drasticamente mudado, 
tornando-se sedutor, para um público mais jovem e 
feminino, exemplificando Crepúsculo.

Pesquisa
Depois de pesquisar muito sobre vampiros, bruxas e 
lobisomens achamos uma matéria de uma jovem que fez uma 
monografia no curso de Letras da Universidade Federal de 
Goiás sobre a diferença entre os vampiros do drácula e do 
crepúsculo, exatamente o que eu procurava para este texto 
que você lê.

Antes de ler o estudo da universitária, já havia 
percebido que os vampiros de filmes antigos eram 
muito mais maldosos e sanguinários e temiam todo 
tipo de luz e os do crepúsculo eram bondosos e brilhavam 
na luz do sol.



A obra “Drácula” foi escrita por Bram Stoker. É um dos principais livros de vampiros de toda história. Já Stephenie Meyer, escreveu “Crepúsculo”, com 
uma nova face, desfazendo alguns mitos. Ambas as obras descrevem os vampiros como um ser extremamente forte, de pele fria e pálida e dentes 
afiados. Porém, essas mesmas 

características fazem do vampiro de Stoker um ser horrível e do de Meyer 
um ser perfeito.

Edward, o principal vampiro de Crepúsculo, por sua vez, pode sair durante 
o dia, desde que não seja um dia ensolarado. Em contato com o sol, sua 
pele brilha.

Há ainda muitas outras diferenças entre os personagens das duas obras, 
porém, já percebemos o quanto as visões sobre um único personagem 
podem mudar ao longo do tempo. 

DRÁCULA X CREPÚSCULO

LENDAS
Os Lobisomens

Drácula:

Crepúsculo:

VAMPIRO BRASILEIRO
As Bruxas

É difícil apontar a primeira referência do mundo aos lobisomens. Um dos 
mais antigos escritos conhecidos “A Epopeia de Gilgamesh” é um candi-
dato provável. Nele, Gilgamesh recusa-se a ser amante da deusa Ishtar 
por causa do comportamento cruel dela com os seus pretendentes an-
teriores. Ishtar transforma um pastor de ovelhas, em um lobo, fazendo-o 
inimigo de seus amigos, de suas ovelhas e até mesmo de seus próprios 
cães.

O vampiro é descrito como um ser de aparência aterrorizante, sem 
nenhum traço de beleza sobrenatural;
Stoker nos traz a visão do vampiro como um monstro a ser combatido;
Vampiros que possuem como prioridade, alimentarem-se do sangue 
de humanos;
Drácula, na maioria das vezes, descansa no período diurno, pois tem 
sua força diminuída, nesse período, e concentra suas ações no perío-
do noturno.

Todos os vampiros são descritos como possuidores de uma beleza 
extrema, capaz de hipnotizar qualquer ser humano;
Vampiro mais humanizado, apesar de suas características sobre-
naturais;
Na obra de Meyer, encontramos alguns vampiros que se alimentam 
somente de sangue de animais por não quererem machucar um ser 
humano;

No Brasil também podemos encontrar alguns mitos relacionados aos 
vampiros.

É a existência do “Cupendipe”, indígena de asas que os Apinajés diz-
iam existir no Alto Tocantins. Segundo a mitologia indígena, ele pos-
suía asas como o morcego e saía de sua gruta apenas durante a noite 
para matar as pessoas com um machado, porém, não é caracterizado 
por sugar o sangue de suas vítimas.

Em Manaus, existem relatos da “Vampira do Amazonas” que atacava 
as pessoas
sugando o sangue de suas jugulares e deixando a marca de dentes 
nas suas vítimas. Após atacá-los, segundo a lenda, a vampira corria 

Eram pessoas acusadas de fazer feitiços e usar poderes sobrenaturais, 
supostamente obtidos em rituais satânicos e pactos com demônios. Ao 
contrário do que muita gente imagina, a maior parte dos casos de perse-
guições contra bruxas, queimadas em fogueiras coletivas, não aconteceu 
na Idade Média, mas no início do período moderno, do final do século 14 
ao começo do século 18. Existe muito exagero sobre o assunto, que só 
começou a ser pesquisado na década de 1970. “Idéias falsas sobre as 
bruxas persistem até hoje. Jamais existiu qualquer culto de bruxas, envol-
vendo deusas, demônios ou deuses ancestrais, e as pessoas suspeitas de 
serem bruxas nunca tiveram conexão com religiões pagãs antigas”, afirma 
o historiador Jeffrey Burton Russell, da Universidade da Califórnia, nos 
Estados Unidos.
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Quase todo mundo sabe que o 
futebol brasileiro é uma grande 
fonte de jogadores que abastece 
os gramados principalmente da 
Europa e da Ásia. Se um jogador 
de futebol brasileiro pudesse ser 
negociado na Bolsa Mercantil de 
Chicago, seria um investimento dos 
mais concorridos: a “mercadoria” está 
rendendo mais que o ouro. Mas 
será que jogadores, sobretudo 
da Seleção Brasileira, realmente 
merecem salários surreais?

Engrenagem
Não só no Brasil como no restante do mundo, os jogadores de 
futebol são hoje parte de uma engrenagem que move bilhões 
de dólares por ano e emprega milhões de pessoas ao redor do 
mundo. Com mais de 242 milhões de praticantes, o futebol é 
um dos mais poderosos grupos dentro daquilo que o mercado 
chama de “segmento de massas”. Justamente por isso, 
tornou-se um negócio global multibilionário.

Sobre isso, o professor Marcelo disse que: “alguns salários são 
absurdos, comparando com de outros profissionais. E que o futebol 
mudou muito nos últimos anos, ficou mais profissional e mais 
feio o jogo. Há 40 anos, o jogador tinha uma maior identificação 
com  o clube. Hoje em dia não existe isso”.

Diante desse quadro, os torcedores sonham com a volta do 
futebol de Pelé, Garrincha, que não tinham a metade da fortuna, 
a metade da profissionalização, dos recursos de treinamento, 
mas sentiam orgulho por vestir a camisa de seu clube.

O que fomos obrigados a assistir na última Copa do Mundo nos mostrou o contrário. A nação brasileira foi 
massacrada dentro do próprio gramado. O país inteiro ficou de luto e chorou. Aqueles jogadores com salários 
exorbitantes, treinados para vencer, que tinham tudo pro sucesso fizeram feio, e a pergunta que ninguém 
conseguiu responder até agora está muda: quem errou? O que aconteceu com o futebol brasileiro, um dos 
mais famosos deste planeta?

Para o professor da oficina de futsal da Escola da Ilha Novo Mundo Marcelo XXX   os contratos milionários 
são: “evoluções naturais do esporte, como um grande negócio. Que atrai a atenção de milhões de pessoas. 
O ponto positivo, a profissionalização. E o ponto negativo a diminuição do amor dos jogadores pelo esporte”.
Os jogadores de hoje podem até estarem no ranking dos melhores da história, mas o que eles ganham de dez 
a zero é no quesito salário. Com o maior salário está o astro Cristiano Ronaldo também conhecido como CR7, 
ele gera só de patrocínios 282 milhões por ano e 50% fica com o clube Real Madrid. O clube ganha por dia 
vendendo camisas com o número do craque simplesmente R$ 780.000 ou R$ 3.000 a cada cinco minutos.
Sobre os times do Brasil, há uma grande diferença, enquanto os europeus pagam grandes salários, aqui 
existem jogadores que passam meses sem receber, como por exemplo, o time do Botafogo. 

Guilherme Costa, 7º ano


