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 No momento em que o país vive a maior 

polarização no campo político da sua história, surge 

algo que, provavelmente, irá amenizar esse clima de 

discórdia e nos lembrará de que somos todos 

brasileiros: A Copa do Mundo 2022.
 O Brasil já possui um lugar consagrado na 

história das copas, pois segue isolado na liderança no 

número de conquistas. Começou em 1958, na Suécia, 

quando Pelé foi apresentado ao mundo com apenas 17 

anos. Em seguida, veio o bicampeonato em 1962. 

Mesmo com uma contusão do “Rei do futebol” no início 

do torneio, Garrincha e cia levantaram a taça no Chile. 

Em 1970, no México, a seleção brasileira encantou o 

mundo e trouxe o tri com um time considerado por 

muitos o melhor de todos os tempos. Depois de 24 anos 

sem triunfar, a seleção venceu a copa de 1994 nos 

Estados Unidos com um show da dupla Bebeto e 

Romário. Finalmente, o quinto título veio em 2002, no 

Japão e na Coreia do Sul, com Ronaldo Fenômeno se 

consagrando ainda mais com dois gols na final contra a 

Alemanha.
 Diferentemente das edições anteriores, a Copa 

deste ano ocorrerá pela primeira vez no Oriente Médio 

e também, devido às altas temperaturas do meio do 

ano, a bola vai rolar no mês de novembro, época de um 

clima mais ameno na região. Há grandes expectativas 

para realização desse evento, pois existem promessas 

que os recursos tecnológicos usados nas transmissões 

jamais foram vistos, vamos esperar e conferir.
 Apesar de a maioria dos brasileiros ser amantes 

do futebol, pode-se perceber que, neste ano, as 

celebrações estão meio diferentes, pois não vemos as 

ruas enfeitadas e aquela euforia na véspera já não existe 

mais. Provavelmente, a decepção das últimas copas e a 

dicotomia provocada pelas eleições são responsáveis 

pela baixa adesão à torcida pela seleção canarinho.
 Entretanto, nem sempre foi assim. Em outros 

tempos, as ruas e praças eram pintadas de verde 

amarelo e a espera pelos jogos transformavam-se em 

verdadeiros eventos que reuniam toda a vizinhança. 

É com um sentimento nostálgico que recordamos das 

reuniões em família em frente à TV para torcer e vibrar 

com os jogos da nossa seleção. Diante dessas 

mudanças de comportamento em tempos de Copa do 

Mundo, há uma tradição que se mantém viva e ainda 

atrai pessoas de todas as idades, a coleção de 

figurinhas. Quem nunca entrou em êxtase quando 

conseguiu aquele cromo que faltava para completar o 

seu álbum? É um momento único, uma conquista tão 

importante quanto o desempenho do time em uma 

partida. 
Não importa o time do coração, durante a Copa do 

Mundo, todos torcem para um só time. No momento 

do gol,  vascaínos abraçam f lamenguistas, 

palmeirenses vibram juntos com corintianos, não 

importa, o que vale é comemorar a vitória da seleção. 

Então, vamos reunir a família e os amigos para 

torcermos pelo Brasil, afinal, já são 20 anos desde o 

último título mundial. Chegou o momento de vestir 

aquela camisa da sorte, de preparar as cornetas e de 

vibrarmos muito para ver o Brasil campeão...
“Pra frente Brasil! Vamos rumo ao hexa!!!!”

Prof. Nei Xavier

(https://ge.globo.com/futebol/copa-do-mundo/2022/)

A taça do mundo é nossa! 

Novembro 2022 
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Ziraldo 

O consagrado autor, caricaturista, desenhista e 
cartunista Ziraldo nasceu no interior de Minas Gerais na 
cidade de Caratinga. Com a mesma maestria de sempre, 
ele chegou aos 90 anos no último 24 de outubro. Sua 
brilhante carreira é marcada por obras e personagens que 
estarão para sempre na história da literatura brasileira.

 Sua carreira iniciou-se com apenas 17 anos em 
1949. Já naquela época, Ziraldo colaborava como 
desenhista e ilustrador para algumas revistas de Belo 
Horizonte. Mais tarde, de suas mãos, nasceu a primeira 
revista em quadrinhos escrita por um só autor no Brasil, 
“A turma do Pererê”. A obra foi inspirada no folclore 
brasileiro e já demonstrava o potencial do autor para o 
segmento infanto-juvenil.

 Na década de 60, Ziraldo fez parte da fundação 
do jornal 'O Pasquim” que, de maneira bem humorada, 
fazia críticas ao regime político da época. Seu primeiro 
livro infantil, Flicts, também foi lançado nesse período 
no ano de 1969. O escritor também, ao lado de alguns 
amigos, fundou a “Banda de Ipanema”, um importante 
bloco de carnaval muito famoso que está na ativa até 
os dias de hoje.

 O Menino Maluquinho, um dos personagens 
mais icônicos de Ziraldo, foi criado em 1980. As 
peripécias de um garoto que anda com uma panela na 
cabeça como se fosse um chapéu fazem parte do 
imaginário infantil e servem como base de atividades 
pedagógicas em várias escolas do país. A obra agradou 
tanto que já foi adaptada para o teatro e para o cinema 
mantendo o mesmo sucesso de público e de crítica.

 O Mestre Ziraldo continua em atividade como 
escritor e segue fazendo palestras e eventos literários 
pelo país. Sem dúvidas, a relevância da sua obra o coloca 
no patamar dos maiores nomes da nossa literatura.

Prof. Nei Xavier

 
Palavra o autorCom a

(https://www.todamateria.com.br/ziraldo)

Aqui se sabe
Aqui se escreve

Novembro 2022

Depois de muita expectativa e de muita ansiedade, 
chegamos à culminância no nosso XXXV Concurso 
Maria Helena Xavier Fernandes. No último dia 23 de 
setembro, no auditório do Colégio ECO, os futuros 
escritores receberam os seus certificados e troféus em 
um evento que também reuniu alguns talentos na área da 
música. Ficamos muito felizes com o resultado e, mais 
uma vez, felicitamos os vencendores e agradecemos a 
todos que colaboraram para a realização do 
nosso projeto. 
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Aconteceu na 

Concurso Maria Helena Xavier Fernandes

Depois de um difícil processo seletivo, chegamos à 

culminância de mais um concurso literário “Maria 

Helena Xavier Fernandes”, em uma tarde muito 

agradável, conhecemos os vencedores da nossa 35º 

edição. Foram premiados os três primeiros colocados de 

cada grupo e também uma menção honrosa às melhores 

redações selecionadas. Alguns dos textos premiados 

estão publicados nesta edição, vale a pena conferir.

Feira de Especialidades - 2022

No último dia 22 de outubro, aconteceu a Feira de 
Especialidades da ECO. Com supervisão dos professores, 
as turmas apresentaram trabalhos em diversas áreas de 
conhecimento promovendo uma grande interação com 
os visitantes e enriquecendo ainda a conquista do saber 
com atividades fora da sala de aula. 

Parabéns a todos os alunos e Mestres!

Olimpíadas ECO - 2022

No mês de setembro, os Professores de Educação 
Física promoveram as Olimpíadas ECO. Os nossos 
futuros atletas mostraram muita habilidade e garra 
numa disputa acirrada em várias modalidades 
esportivas. 

José Eduardo Lyra - T.52
Júlia Feydit - T.71
Isabella Cruz - T. 61
Maria Eduarda Mandarim -T.91
Nicolle Monteiro - T.91
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“RESERVA” do Grajaú

A área onde hoje está inserido o Parque Estadual 
do Grajaú pertencia a Companhia Brasileira de Imóveis e 
Construções (CBIC), essa empresa foi fundada em 1911 
pelo empresário, engenheiro, arquiteto e urbanista 
Antônio Eugênio Richard Júnior.

O Engenheiro Richard foi o responsável pelo 
planejamento do charmoso bairro do Grajaú, que, com 
suas calçadas largas e a grande quantidade de árvores, 
proporciona um clima mais fresco e agradável aos 
moradores e frequentadores do bairro. Nascido no 
estado do Maranhão, o engenheiro nomeou o bairro 
carioca com o mesmo nome da sua cidade natal Grajaú.

Em 1971, para pagar uma dívida, foi doada para o 
antigo Estado da Guanabara uma área do bairro com 
aproximadamente 55 hectares. Após alguns anos sem 
uso planejado e com algumas ocupações irregulares, 
moradores do bairro, com o apoio do Lions Clube do 
Grajaú, propuseram a criação de uma área de proteção 
ambiental.

A Reserva Florestal do Grajaú foi inaugurada no 
dia da árvore do ano de 1978 e permaneceu com esse 
nome até outubro de 2002, onde foi renomeada por meio 
do decreto estadual nº 32.017 como Parque Estadual do 
Grajaú (PEG). A mudança ocorreu para atender o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 
instituído pela lei federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000. 
Essa lei alterou a categoria de diversas áreas protegidas 
em todo o Brasil.

do professorA VOZ
O Parque Estadual do Grajaú é uma unidade de 

conservação de proteção integral e foi administrado 
pelo Instituto Estadual de Florestas por muitos anos, 
mas hoje é administrado pela prefeitura da cidade do Rio 
de Janeiro. Seu objetivo é a preservação de ecossistemas 
naturais, possibilitando a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de atividades de 
educação e interpretação ambiental, de recreação em 
contato com a natureza e de turismo ecológico.

Apesar desse objetivo relacionado a atividades de 
lazer e turismo, vale lembrar que o PEG abriga um 
importante fragmento associado à Mata Atlântica e seu 
principal objetivo é a preservação do ecossistema. Por 
isso, existem regras importantes como não coletar 
nenhum organismo vivo, não introduzir nenhum 
animal ou planta nem mesmo é permitido a entrada de 
animais domésticos no interior do Parque.

Segundo estudos realizados no ano de 2020, 
foram identificadas no parque 86 espécies de plantas, 
divididas em 41 famílias incluindo algumas espécies 
ameaçadas de extinção como o Jequitibá-rosa e o 
Jacarandá. Em relação à fauna, foram contabilizadas 45 
espécies de anfíbios, 45 de répteis, 87 espécies de aves, 16 
espécies de mamíferos nativos têm potencial de ocorrer, 
além de outras classes de animais.

A identificação dos moradores com a Reserva é 
mais importante do que a nomenclatura oficial, desde 
sua criação a participação popular foi fundamental para 
que hoje o parque esteja desempenhando a função de 
preservação da biodiversidade além da sua função como 
área de lazer e contemplação da natureza para toda a 
comunidade.

Professor Felipe Queiroz

THEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO – 
Visita

 Um dos prédios mais bonitos da nossa cidade, o 
Theatro Municipal foi inaugurado no início do século 
passado e é uma das mais importantes casas de 
espetáculo do Brasil. Com capacidade para mais de 1700 
pessoas, artistas do mundo inteiro e grandes nomes da 
arte brasileira já se apresentaram em seu palco.

 Com uma arquitetura inspirada nos teatros 
parisienses, a imponente construção abriga um grande 
acervo de obras de arte de renomados artistas 
brasileiros, fazendo com que o próprio teatro seja uma 
enorme obra de arte. Por isso, com duração de cerca de 
45 minutos, é promovida, de quarta a sábado, uma visita 
guiada para apreciar todas as suas dependências com 
explicações e várias histórias sobre o Theatro Municipal. 
Os ingressos custam 20 reais.

CASA DA CIÊNCIA

Uma ótima opção de lazer e de conhecimento é a 
visitação a Casa da Ciência. O local é mantido pela 
Faculdade Federal do Rio de Janeiro e conta com um 
acervo muito interessante. Atualmente, estão em 
exibição a “Exposição virtual do Alzheimer” e “Pelos 
caminhos do SUS”, além de muitas outras atividades que 
certamente irão aguçar ainda mais o seu interesse pelo 
mundo científico.

 A Casa da Ciência fica em Botafogo e funciona 
todos os dias com exceção das segundas-feiras, o melhor 
é que a entrada é gratuita. Confira maiores informações 
no site www.casadacencia.ufrj.br.

O que rola na
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Ler é chato, eu posso provar

Crianças e jovens afirmam com frequência que 
ler é chato e isso deixa responsáveis e docentes 
preocupados. Por que isso acontece? O que torna 
crianças e jovens desmotivados para a leitura literária? 
Será que é a obrigatoriedade em realizar leituras 
distantes de seus interesses ou o acesso à tecnologia? 
Será que a mediação literária, realizada pelos pais e 
professores, de fato desperta os futuros leitores para 
compreensão de variadas possibilidades ou a apresenta 
como um dever a ser cumprido? As indagações 
anteriores são abarcadas de significados, contudo, nessa 
reflexão explicitarei alguns contributos da literatura 
para o desenvolvimento de aprendizagens e da 
cidadania. Convido futuros leitores e mediadores 
literários a um diálogo, um diálogo em que a literatura 
possa deixar marcas positivas, porque “para ser leitor 
literário não basta gostar de ler ou saber analisar e 
decodificar um texto, é preciso senti-lo e ser contagiado 
com ele” (Mello et al., 2021). 

Antes da literatura escrita, o ato de contar 
histórias e passar mensagens e lições através delas, já 
estava presente nas sociedades, é um meio de 
reconhecer o passado, identificar aspectos culturais, 
psíquicos e relacionais que se apresentam na evolução 
humana no decorrer da linha temporal. Por isso, é 
necessário criar espaços para que crianças e jovens 
possam pensar sobre as leituras, observar o texto 
literário como um instrumento a ser explorado e 
sentido.

A leitura pode favorecer um espaço íntimo, onde 
o leitor pode pensar em suas vivências e nas experiências 
dos personagens apresentados em textos em diferentes 
épocas e contextos, como também, pode incentivar o 
diálogo quando são realizadas em conjunto. Os clubes 
de leitura, debates, projetos e rodas literárias são 
espaços em que o futuro leitor pode desenvolver a 

habilidade de pensar através do texto, de perceber 
elementos presentes nele, de observar, entender outras 
interpretações de uma mesma situação e de identificar 
um assunto ou estilo que o sensibilize. 

O estímulo à leitura literária deve ter foco em 
oferecer possiblidades para o leitor. No âmbito de 
leituras compartilhadas, faz-se necessário que a escolha 
da obra ou texto seja feita em conjunto, que todas as 
“vozes” sejam valorizadas e que o futuro leitor possa 
pensar: O que ler? Para que ler? Por que ler? Quando as 
respostas para as perguntas anteriores são sintetizadas 
pelas afirmações: Porque a escola mandou. Porque está 
no currículo. Porque serei avaliado em um exame. O que 
acontece com esse leitor iniciante? 

Normalmente, esse leitor iniciante afirma que 
ler é chato, isso acontece porque não são apresentados a 
temáticas e gêneros literários diversos, de maneira que 
possa pensar nas suas relações pessoais, com o Outro e 
com diferentes contextos sociais. Ele percebe o ato de ler 
como uma ação a ser cumprida para originar outra ação, 
a avaliação. Em muitos contextos educativos, ainda se 
aplica um questionário de interpretação do livro, e isso 
“engessa” o processo criativo e perceptivo do leitor, ele se 
sente pressionado e não consegue perceber os 
elementos presentes nas histórias. Diante disso, como 
os ambientes educativos e familiares podem estimular a 
leitura literária? 

Um caminho é a promoção da mediação da 
leitura, ela pode ocorrer de maneiras diferentes em cada 
faixa etária, o mediador literário é aquele que negocia a 
obra a ser trabalhada, apresenta textos variados, 
incentiva novas leituras, conduz rodas de partilha, 
promove projetos, fomenta diálogos e reflexões a partir 
de diferentes óticas. (Melo et al., 2021) 

A literatura é uma ferramenta importante para o 
desenvolvimento de habilidades e aprendizagens, e os 
leitores iniciantes devem ser incentivados com 
diferentes estratégias e ações, lembre-se que “para 
transmitir amor pela leitura, e em particular pela leitura 
literária, é preciso tê-lo experimentado” (Petit, 2013, 
p.62). Ela é “chata” quando é apresentada como um 
dever a ser cumprido e o aprendente não percebe o seu 
propósito. 

Eu posso provar que a leitura é chata, isso 
acontece porque ainda não foi surpreendido por uma 
história escrita, ainda não foi tocado por um texto 
literário, todavia, não desista, há muitos livros lindos a 
sua espera, tente encontrá-los, irá descobrir um mundo 
surpreendente e significativo. 

Diante disso, leia, leia por prazer, leia de 
diferentes formas e em diferentes lugares, tente 
descobrir um gênero ou estilo literário que aprecie, que 
lhe diga algo importante, que dialogue com as suas 
experiências ou com o que deseja vivenciar, tenho 
certeza que ,depois que se tornar um leitor literário, verá 
a leitura como um “um mundo de oportunidades”.

Professora Stefania de Brito Matos de 
Oliveira


