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Páscoa: muito além de um feriado
Escrito por: Matheus Ferreira

A páscoa, uma das datas mais esperadas do ano, principalmente quando se é criança. Passar pela tortura
da madrugada de sábado para domingo, ansioso para saber se o coelho deixou alguma coisa, e quando
finalmente amanhece, vasculhar a casa atrás de ovos de chocolate. Bons tempos que se passaram.
Mas afinal, o que é essa tal de Páscoa, porque é considerado um dia tão importante (sendo que ocorre
sempre no domingo e domingo já é um dia de não fazer nada de útil). Pois bem, nessa reportagem descubra
mais sobre a Páscoa, e fique surpreso (ou não) em saber sobre a estranha mudança de posição no calendário
litúrgico (você já deve ter percebido que a Páscoa muda de data todo ano) e as comemorações dessa data na
antiguidade.
PÁSCOA E SEUS DIVERSOS SIGNIFICADOS
Você já deve ter ouvido falar da Páscoa como uma festa judaica para comemorar a fuga do Egito
(episódio relatado no livro de Êxodo, na Bíblia). Mas uma coisa que é surpresa e não é, é o fato de existirem
entre os povos antigos que habitavam a Europa, principalmente a região do mediterrâneo, uma festa em que
era comemorado o fim do inverno e o início da primavera, o que era de extrema importância para esses
povos, um sinal de que sobreviveriam, podendo retomar a agricultura, interrompida pelo terrível e cruel
inverno europeu. Outros povos (os nórdicos por exemplo) tinham também festividades no mesmo período,
em que marcava a passagem de uma idade de trevas para uma idade de luz. A questão é que independente do
povo e do contexto a finalidade era comemorar a passagem de algo importante, de um período ruim para um
melhor.
A Páscoa mudou (ou ganhou) de significado lá por 30 ou 33 d.C. quando Jesus de Nazaré foi crucificado
pelos romanos e três dias depois ressuscitou. A partir daí, seus seguidores (surgiu uma religião chamada
Cristianismo e se você nunca ouviu falar, provavelmente você vive numa caverna longe da civilização) tem
a Páscoa como a comemoração/lembrete da morte e ressureição.

“A Última Ceia”, Leonardo da Vinci.

A ESTRANHA MUDANÇA DE POSIÇÃO NO CALENDÁRIO
Ao contrário de datas como o Natal, que tem uma data fixa do calendário (no caso do exemplo, dia 25 de
dezembro), a Páscoa segue o calendário lunissolar, que se baseia nas mudanças das fases da lua como
contagem do tempo e a mudança de estações de ano, sendo que a data varia entre 22 de março e 25 de abril.
Mas porque não tem uma data fixa? Na composição do calendário litúrgico, a páscoa é definida pela
quinta-feira, entre 22 de março e 25 de abril que tiver lua cheia, pois quando ocorreu a santa ceia, Jesus e os
apóstolos estavam comemorando o ano novo judaico, que sempre se inicia com uma lua cheia.

Fases da lua.

COELHO DA PÁSCOA E OS OVOS
Com certeza a primeira coisa que vem na mente da maioria quando o assunto é Páscoa sem dúvida
alguma é o coelho (e não, ele não bota ovos). Antes de tudo, que fique claro o fato do coelho não ter relação
alguma com o cristianismo. Existem várias histórias de como ele foi inserido na crença popular, mas o mais
correto de se dizer é a sua presença nas festividades de povos germânicos, incluindo o equivalente à Páscoa.
O coelho e os ovos de Páscoa estão ligados diretamente a uma deusa germânica que representava a
fertilidade, o nascimento de uma nova vida. Era comum entregar a crianças ovos decorados, sendo que
também foi nesse período onde apareceram as primeiras caças aos ovos de páscoa, em que eram espalhados
pelo campo vários ovos decorados e as crianças iam procurar.
Na Idade Média, o culto a essa deusa foi trocado pela ressurreição de Jesus Cristo (até porque ninguém
gostaria de ser queimado numa fogueira). O mito moderno do tal coelho surgiu aqui não América, através de
imigrantes alemães para lá de 1700, e com o passar do tempo teve o destino da maioria das datas
comemorativas: se tornar uma data comercial.

Será esse o coelho?

Dicas de vestibular

Geografia
Os alimentos Transgênicos, que bicho é esse?
Tema contemporâneo, sendo muito discutido e
com grande presença nas provas de
vestibulares.
A agricultura é uma das principais atividades
humanas, senão a principal, pois ela é a
responsável por alimentar milhões de pessoas no
mundo.
É
responsável
também
pelas
transformações
no
espaço
geográfico.
Primeiramente era praticada às margens dos rios
para deles aproveitar a água. Em seguida o
aumento da produção se deu, e graças às técnicas
que foram se aprimorando, hoje temos uma
verdadeira revolução no campo: técnicas agrícolas,
máquinas, seleção de sementes, uso de fertilizantes,
técnicos e engenheiros agrícolas que acompanham
todas as fases, o preparo do solo, o plantio, e a
colheita. E, por último temos a transgenia, você
sabe o que é isso?
Bom, produtos transgênicos são resultantes de
técnicas introduzidas no campo, capazes de alterar
e modificar geneticamente um alimento, onde na
natureza não seriam produzidos naturalmente.

No caso da disciplina de História, inserida
na prova de Ciências Humanas e suas
Tecnologias, apresentamos abaixo um exemplo
de questão do Enem de 2012:

História
Aliar a intepretação textual com a capacidade de
articular os conteúdos disciplinares é uma das
principais dicas a serem dadas para o Enem.
Há uma preocupação maior com a avaliação da
capacidade de raciocínio e o estabelecimento de
relações entre as distintas áreas do conhecimento
por parte dos estudantes. Nesse ponto, há um claro
distanciamento das avaliações que pretendem
avaliar o mero conteúdo acumulado pelo aluno ao
longo dos três anos do Ensino Médio.
Por esse motivo é que existe uma preocupação na
elaboração da prova, que leva em consideração a
capacidade do aluno no Domínio da
Linguagem (DL), seja no que se refere à norma
culta da Língua Portuguesa, quanto à sua relação
com outros tipos de linguagem, seja a linguagem
matemática ou a linguagem iconográfica, referentes
às imagens.

Perceba o candidato que a questão pretende
avaliar a capacidade do aluno em interpretar a
charge, no caso a figura do rei sem suas
vestimentas

e

com

elas.

O

objetivo

é relacionar essa imagem com
um conteúdo referente à construção do poder
político durante a Idade Moderna, expresso na
norma culta da Língua Portuguesa. Essa questão
une a linguagem escrita, tradicional, com uma
leitura iconográfica, a fim de avaliar o domínio
de um conteúdo histórico ligado à concentração
do poder político no Absolutismo.

Redação
Dicas para ter sucesso na Redação do Enem
A maioria dos alunos não sabe, mas a prova de redação deve ser a primeira coisa a se fazer!! Como
assim?!? Isso mesmo, você deve iniciar sua prova do Enem pela redação, acompanhe como proceder
neste dia:
1º - Leia com atenção o tema proposto, a pessoa solicitada (1ª ou 3ª) e o tipo de texto pedido
(dissertativo, opinativo, resumo, carta etc.);
2º- Anote todas as ideias que vem a sua mente relacionada àquele assunto;
3º - Agora sim você inicia sua escrita, somente após terminar o levantamento de dados. Ao terminar a
elaboração do rascunho deixe o texto “descansar” antes de passar a limpo, volte para as questões de
marcar x e quando chegar à metade da prova volte para a redação, leia novamente, corrija os erros e
passe a limpo.
Por que assim? Porque se você deixar a redação para o final da prova já estará exausto e não terá um
bom desempenho e se fizer tudo no início não terá tempo para deixar seu texto “descansar” antes de
passar a limpo e, assim não irá ver todos os erros que seu texto apresenta.

Escrito por:
Stephany Graboski

Imagem fotografada por: Stephany Graboski.

Existe um grande número de pessoas inconsequentes que, por um motivo sem sentido, acabam por
abandonar seus animais de estimação. Os motivos podem ser vários, desde “porque ele cresceu demais”, ou
até mesmos porque fez suas necessidades no lugar errado.
Por conta dessas situações e várias outras, temos uma grande quantidade de animais abandonados
nas ruas, praças, parques e terminais. Acredite se quiser, mas animais de raça são abandonados em grande
escala, e geralmente são filhotes.
Um cão ou gato abandonado vive em torno de dois anos na rua. Ou seja, nesse período o peludo irá

passar por inúmeras situações que colocarão a vida dele em risco.

Imagem por: Stephany Graboski.

Não se esqueça de que, quando for adotar ou até mesmo comprar um animal, ele vai precisar de
cuidados, tratamento, treinamento, amor, carinho, vai crescer, precisará ser levado para passear, ter uma vida
saudável, tranquila e equilibrada. Nunca adote ou compre por impulso, pois muitas vezes você não está
preparado para cuidar de uma vida.

Lembre-se, um animal não é um objeto que pode ser jogado fora a qualquer momento. Nas ruas ele
pode sofrer agressões, ser atropelado, passar frio, fome, sede. A pessoa que abandonar um animal estará
cometendo crime de maus tratos, previstos em lei, além de contribuir prejudicialmente no aumento da
população de animais que vivem nas ruas.
Caso você presencie algum ato de violência ou abandono de animais, denuncie a polícia, que é
obrigada a atender a chamada.

Imagem por: Stephany Graboski.

Últimos acontecimentos
Escrito por: Luís Gustavo Gourgel.

Recentemente, os alunos do CTC puderam participar do projeto recentemente iniciado, “O que eu
quero ser quando crescer”.
O projeto consiste em uma aula iterativa onde qualquer aluno pode participar. Dentro do projeto são
exercitadas e avaliadas questões como a famosa, timidez, fala em público, compartilhamento de
informações, entre outras, tendo como finalidade ajudar o aluno a descobrir o seu Eu. Pois é uma
atividade bastante cooperativa, onde há sempre um feedback por parte dos alunos, ajudando no seu
progresso pessoal, e no desenvolvimento tanto académico quanto social.
Então agora deixando de conceituar vamos contar sobre as experiências.
Como por parte dos alunos do Ensino Médio houve interesse, tivemos êxito em criar nossa primeira
aula. Com nosso grande Tutor Maycon Pivovar, que através de suas experiências pôde mostrar-nos
alguns conceitos que leva consigo, e como nós podemos usá-los em prática para ultrapassar as diversas
dificuldades, as quais cercam-nos nessa grande jornada, iniciada com a pergunta: "O que eu quero ser
quando crescer?
Lá também aprendemos que essa jornada por vezes possa ser complicada, mas que com as
ferramentas certas é possível uma boa preparação para termos êxito naquilo que quisermos. Os alunos
participantes têm total apoio da turma, fortalecendo o espírito de união nos encontros. Os quais
terminam com uma reflexão atual de nós mesmos e nossas metas para o amanhã.

Escrito por: Beatriz Amanda F.
de Abreu

Suicídio

O alto índice de suicídio e depressão no Brasil
“Um dos temas mais agravantes e crescentes no Brasil, é a questão do suicídio, onde de acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS), diz que: O Brasil é o oitavo país que mais comete suicídio, e que, só
perde para homicídios e acidentes de trânsito. ”
Suicídio ou autocídio, é o ato intencional de matar a si mesmo, sendo causado 90% por transtornos
mentais e/ou psicológico, como Depressão e Bipolaridade. A esquizofrenia, o uso de drogas e o alcoolismo
também são caminhos que levam uma pessoa a tirar a própria vida.

Mas por que isso acontece e por que com tanta frequência?
O motivo pelo qual alguém comete o suicídio, é simplesmente o de querer desistir de tudo, onde é o jeito
mais fácil, para quem está sofrendo extremamente em sua vida, é quando a pedra no caminho tem um peso
maior do que a de querer enfrenta-lo. Esse é o foco da história da série “Os 13 porquês” (13 reasons why),
onde uma adolescente chamada Hannah Baker, comete suicídio e grava fitas contando todas as razões que
fizeram ela a se matar.
Os motivos para desistir são vários, pois em toda nossa vida vamos ter problemas, sendo eles emocionais,
financeiros, social, e até uma doença.
E é por isso que se torna um transtorno mental, porque o problema para a pessoa chega a ser tão grande,
tão intenso, que nem ela consegue achar uma solução, o que leva ela a se depreciar e a se afundar, não
enxergando uma solução.
Muitas vezes também, por conta de pressão de pais, chefes de trabalho, etc. leva as pessoas,
principalmente jovens, pensar que é impossível viver. E essa pressão da vida, que nos faz crescer, e ver
como o mundo funciona, para muitos, é grande demais, é sufocante e agonizante, e por isso vem
aumentando o número de pessoas que acham que o melhor meio para acabar com tudo isso, é se matando.
Mas temos sempre que lembrar de como nossa vida é única e preciosa, que nós fazemos nosso futuro, e
que sempre podemos superar e seguir em frente. E para quem não consegue passar por isso, buscar ajuda
psicológica é a um ótimo recurso e solução.
A psicóloga Mônica El Bayeh diz que a psicoterapia oferece ferramentas para a superação de problemas
que, durante uma crise, parecem não ter solução:
“— Sempre teremos 13 razões para sofrer, mas teremos muito mais bons motivos para viver. É
importante aprender a escolher lutar pela vida, pelo que há de bom.”

Conheça o K-Pop
Escrito por: Maria Antônia Santos

O K-Pop (Música pop sul coreana) vem se destacando cada vez mais na indústria musical mundial.
Muitas empresas Sul Coreanas investem muito em jovens que possuem algum talento musical ou para
dança, eles entram bem jovens nessas empresas, e treinam pesado durante várias horas diárias, eles são
conhecidos como "trainees" e são chamados assim até debutarem em algum grupo.
Cada integrante tem uma ou mais "funções" no grupo, as principais são:
° Vocalista (principal, de apoio)
° Dançarinos
° Rappers
° Visual
Todas as funções são importantes para o grupo, mas algumas são subestimadas, tanto por alguns 'fãs' e até
mesmo as empresas.
Alguns grupos que fizeram e fazem muito sucesso atualmente:
Super Junior

Formado inicialmente por treze integrantes o Super Junior se destaca pela música, coreografia e número de
integrantes. Entre seus maiores sucessos estão: "Sorry, Sorry", "Bonamana" e "Mamacita".
Big Bang

É um dos maiores grupos da atualidade e é formado por cinco integrantes (atualmente, um deles esta
servindo o exército coreano).
Entre seus maiores sucessos estão: "Fantastic Baby", "Bad Boy", "Monster" e "Haru Haru".

SHINee

O grupo possui cinco integrantes e chama atenção por suas coreografias sincronizadas e bem elaboradas.
Entre seus maiores sucessos estão: "Stand By Me", "Ring Ding Dong" e "Lúcifer".
BTS ou Bangtan Boys

O grupo é formado por sete integrantes e vem se destacando muito na indústria musical, entre seus maiores
sucessos estão: "Danger", "We Are Bullertproof", "Blood, Sweat and Tears", "Spring Day" e "Not Today".

Comunicado
Como havia sido dito na edição anterior, o PIC Jr. teria como foco em sua pesquisa o
desenvolvimento, cultura e isolamento de microrganismos decompositores, para acelerar a degradação
de resíduos despejados no ambiente. Contudo, após analisar a viabilidade de seu desenvolvimento
constatou-se que seria difícil obter um resultado rápido, levando em conta a complexidade do assunto,
então foi decidido que os alunos farão outro projeto. O novo foco de pesquisa é a analise de
destiladores solares para coleta, purificação e reaproveitamento de água que serão construídos pelos
inscritos no projeto.
Para maiores informações, consultar o Aluno Jonathan, Supervisor do Laboratório. O próximo
encontro irá acontecer no dia 26/04.

Poesia Fotografada
Imagens por: Stephany Graboski

E ao lado um pássaro voando;
E ao cimo um sol de tom dourado;
E ao lado o tempo vai parando;
E ao fundo um rio corre apressado;
E ao lado um sol alaranjando;
E ao cimo um céu já bem estrelado;
E ao lado um corpo já quedando;
E ao fundo o teu corpo suado.

Do céu cinzento a chuva em fios longos coa...
Molha-se parque. Vê, que alegria na terra!
Toada de paisagem bebe a água da chuva boa
E uma bruma sutil entre as árvores erra.
Bom tempo! Quando chove é que é bom tempo...
Sinto
Que meu coração, qualquer coisa desperta.
Qualquer coisa... Talvez um sofrimento extinto.

Talvez mesmo outra vida, uma outra vida
incerta...
Escutando o bater da chuva nos telhados
Tenho um desejo triste, um desejo doente
De viver só, viver entre livros amados,
Numa cidade que imagino vagamente...
Olho, desencantado, as águas da baía:
No mar, que a chuva torna um pouco mais
distante,
Vem fugindo uma vela em demanda no cais.
E de um pontinho muito apagado, lá adiante,
Uma fumaça diz adeus... “não volto mais!...”
Olho de novo o parque. Entre as árvores erra
Abruma leve que as envolve e acaricia...
A bruma tem volúpia longa e fria...
Como que a bruma é o gesto amoroso da terra,
Um gesto mole de desejo e nostalgia,
Para a folhagem sob o aguaceiro macia...
(Escrito por Ribeiro Couto)

Não percebi a chegada do outono.
Mas eu sentia que estava
embarcando numa nova estação:
todas as arvores que (não) plantei

de repente estavam nuas.
E eu caminhava num tapete de folhas e flores.
Os caminhos também se estreitavam e tive uma
sucessão de trocas.
E assim, como toda pessoa que tem um coração
pulsando, fiquei assustada demais com as
mudanças.
Mas agora já consigo perceber beleza na nudez de
cada uma das minhas árvores prediletas.
Elas apenas estão trocando de roupa enquanto eu
troco de pele, tamanha cumplicidade.
(Escrito por: Maria de Queiroz)

“Venham, venham! Venham todos!”
Não deixe de assistir

O Auto da Barca do inferno
Junho de 2017*

*Sujeito a alteração.

Redação dourada
Inteligência emocional
Em meio a todos os conflitos armados que ocorrem no mundo, é possível afirmar que
os que mais sofrem são as crianças e os adolescentes, seja pelos traumas psicológicos e
físicos, seja pela perda da infância e da educação.
Devido à divergência política e religião, há no mundo diversos conflitos. Um bom
exemplo é a religião da Síria, que é alvo de intervencionismo de grandes nações como a
Rússia e os Estados Unidos. Segundo a UNICEF, após cinco anos de conflitos no país, cerca
de 8,4 milhões de crianças são afetadas pela guerra.
Essas crianças são vítimas de violência sexual, são usadas pelos militantes como
escravas, mensageiras e até mesmo soldados. O trauma não vem apenas dos que vivem a
guerra, mas também aquelas que são forçadas a se refugiar em outros países – quase 1,2
milhões, segundo a mesma instituição.
Felizmente, há organização que atuam para auxiliar esses jovens afetados. A “ Save The
Children ’’ que atua desde 1.919 – trabalha com um sistema de apadrinhamento de crianças,
onde você paga certa quantia de dinheiro para mantê-las em seu país de origem.
O Informativo CTC parabeniza o aluno Afonso Henrique kingeski, do 3º ano (E.M.) pela redação.

