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Os textos a seguir vão propor uma conversa real e descomplicada 
com você, leitor ou leitora, apresentando dicas, curiosidades e te 
conscientizando sobre assuntos que farão diferença na sua vida 
daqui para frente. 

Então, aproveite esse momento de leitura para aprender e se 
questionar, afinal, quando questionamos algo, abrimos portas para 
novas respostas, que nos levam a novas possibilidades.

Informe-se, questione-se e divirta-se. 
Boa leitura.
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RELACIO
NAMENTOS

ALERTA
TEXTÃO

Quando você começa a desbravar
experiências e a construir a sua personalidade, 
quase sempre entra em conflito com a sua 
criação, os valores e as normas familiares com
as quais conviveu pacificamente durante os 
anos da infância.

Desde o momento em que o adolescente
começa a formar sua opinião, sua visão de 
mundo e a ter suas preferências sem a
influência dos pais, uma série de mudanças 
comportamentais, sociais, físicas e 
estruturais acontecem.

Antes de tudo, é importante destacar que
existe uma diferença entre a fase da 
adolescência e a da puberdade, e saber disso 
ajuda muito a entender os períodos de
mudança física e a “bagunça” emocional que 
acontece agora, na sua cabeça. 

Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), a adolescência 
compreende a fase da vida entre os 13 e 18 
anos. Já a puberdade, compreende o período 
entre 12 e 16 anos, pois corresponde às 
mudanças que acontecem no corpo, durante a 
transição para a vida adulta. 

Em alguns casos, especialmente nas meninas,
a puberdade começa mais cedo. A partir dos 
10 ou 11 anos, a primeira menstruação pode 
ocorrer, por conta das alterações hormonais –
e isso é absolutamente normal – porém, o
olhar atento dos pais e o acompanhamento de 
um médico, se necessário, pode tornar essa 
etapa ainda mais natural.

Bom, mas além das mudanças físicas, 
como a aparência, o cabelo, as espinhas, 
a voz e tudo aquilo que mexe com 
a autoestima de qualquer pessoa, o 
adolescente é obrigado a lidar com essa 
guerra hormonal, que acaba
se refletindo em seu humor, nas atitudes e 
no seu convívio com as pessoas ao redor.

Esse processo pode gerar um desgaste 
emocional muito grande para o jovem, 
pois além da confusão sentimental, ainda 
tem
toda uma carga afetiva que ele carrega
desde a infância e que começa a se
reformular e se adaptar a essa 
nova vida cheia de dúvidas, medos, 
questionamentos e anseios.

Alguns acessos de raiva, discussões e 
atitudes rebeldes passam a acontecer 
em casa, na escola ou com os amigos e, 
apesar de serem normais nesse período, 
é
importante saber ponderar, dialogar e 
compreender as situações e as pessoas. 

Isso faz parte do processo de 
maturidade.
 
E, para finalizar, vai uma dica prática para 
passar pela adolescência o mais de boa 
possível e, ainda, ser um filho, sobrinha, 
neto ou aluna excepcional: pratique a 
empatia! 

Desculpa te decepcionar, mas é assim 
mesmo que acontece, só que dá para viver 
uma experiência mais tranquila

“Ah, toda vez esse papo 
de que adolescência é um 
período conturbado...”

PROJETO JOVEM CÂMARA  // RELACIONAMENTOS
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RELACIONAMENTO 

RELACIONAMENTO
ABUSIVO É . . .

RELACIONAMENTO
SAUDÁVEL É . . .

EMOCIONAL

AUTOESTIMA

PRIVACIDADE

EMOCIONAL

AUTOESTIMA

PRIVACIDADE

NÃO É AMOR
ABUSIVO

E quando o coração começa a bater mais forte por 
uma pessoa especial? Vocês se conhecem,
acontece uma aproximação, um like no Instagram, 
aquela mensagem de boa noite no Zap. Aí vem o 
primeiro encontro, o primeiro beijo, o primeiro
ciúme, a primeira roupa que ele não deixa você
usar... 

Opa, opa, tem algo errado por aí.

Quando um namoro passa a condicionar uma das 
partes a fazer apenas o que a outra quer ou gosta, 
excluindo suas escolhas e seus direitos
individuais, a coisa começa a desandar para um 
relacionamento abusivo. 

Engana-se quem acha que um relacionamento 
abusivo envolve apenas a violência física, já que,
na maioria dos casos, começa de forma
silenciosa, em pequenos gestos que se
confundem os sentimentos.  

Que tal aprender mais sobre o tema e, assim, 
identificar se você ou algum amigo está sofrendo 
ou até reproduzindo o comportamento de um 
relacionamento abusivo? Se liga nestes sinais: 

Causar sofrimento, fazer ameaças e
chantagens emocionais, deixando a violência 
psicológica virar rotina na vida do casal;

Controlar a aparência e o estilo do namorado ou namorada. 
Reclamar ou ofender o outro por conta do peso ou até 
mesmo dos cuidados com o corpo;

Bisbilhotar o celular da namorada ou do namorado,
invadir a privacidade nas redes sociais, impedir 
que ele ou ela tenha contato com amigos e usar o
ciúme como ferramenta de controle.

Quando as duas partes se entendem e se ajudam 
mutuamente nos momentos de fragilidade emocional, 
estresse e desavenças. O casal floresce o seu amor ao
se apoiar; 

Quando o casal elogia, ama e até valoriza os defeitos
que ambos têm, aceitando seus corpos com cuidado
e respeito;

Quando há confiança, respeito e privacidade. A vida a dois 
não é necessariamente uma vida só e, por isso, para se ter 
um relacionamento saudável, o indivíduo precisa ter a sua 
privacidade respeitada e conservada;
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Nos anos 90 e durante boa parte da década 
de 2000, essa era uma típica capa de revista 
destinada às adolescentes. 

É claro que a realidade era outra, mas observe 
como os títulos ditavam os costumes e as
atitudes das meninas, o que gerava uma grande 
pressão para que elas vivessem como as
garotas da capa.

Ainda bem que o tempo passa 
e a gente evolui, né? 

Hoje, a aceitação, o empoderamento e a
igualdade se mostram presentes nas ideias que
as adolescentes consomem, compartilham e
criam. Afinal, a internet chegou e está sendo
usada pelas próprias garotas como meio de
transformação.

PROJETO JOVEM CÂMARA  // RESPEITO
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Você acha que o mundo está chato?
Sei lá, parece que não dá mais para falar nada que a gente sempre falou, 
porque hoje tudo é preconceito, é ofensivo, é errado... 

Lembra-se dos anos 90 ou 2000, daqueles programas de TV, das piadas 
contadas entre os amigos, dos apelidos que ninguém ligava naquela época? 
Era tudo brincadeira, não era maldade. Então, o que foi que mudou e deixou o 
mundo assim tão chato, tão politicamente correto?  

Coloque-se no lugar de alguém que sente na pele o que é lidar 
com qualquer tipo de preconceito. Seja a discriminação racial, a 
intolerância religiosa, o preconceito quanto à orientação sexual ou 
até mesmo as piadas “bobas” sobre o corpo, o sotaque ou qualquer 
outro aspecto que faz parte de sua vida.  
 
Agora, imagine que, ao reclamar e reivindicar por respeito, ao invés 
de ser ouvida, a sua fala é silenciada, a sua dor é desconsiderada e 
as palavras que te machucam, agora, ganham uma proporção muito 
maior através da internet. 

Pois é, pensando desta forma, conseguimos entender que o mundo 
não está chato, talvez, ele esteja mudando e evoluindo para um lugar 
melhor para todas as pessoas, né? 

Por que insistir em reproduzir discursos que machucam as pessoas 
se podemos valorizar as diferenças e fazer com que o mundo deixe 
de ser chato para certos grupos de pessoas? 

Façamos com que as pessoas sintam orgulho de suas origens, de 
sua cor de pele, de sua sexualidade, de seus desafios e conquistas, 
assim como nós sentimos das nossas.

Na busca por essa resposta, vamos
a uma reflexão.

Já pensou como o mundo deve ser bem chato 
para quem passa por isso?

Pense nisso e ajude a construir um mundo 
mais legal para todo mundo.

O MUNDO TÁ CHATO... 

SERÁ?
PROJETO JOVEM CÂMARA  // RESPEITO
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Quem nunca colocou um apelido no 
colega de sala, fez aquela piadinha 
com alguma característica do irmão 
ou zoou a forma que o vizinho anda, 
conversa ou ri?

Pois é, dizem por aí que a zoeira 
não tem limites, mas deveria ter.

Às vezes, uma simples
brincadeira machuca e ofende a
quem ela é direcionada,
principalmente se feita repetidas
vezes, por uma pessoa ou por
um grupo. Isso não é bem uma 
brincadeira, isso é bullying. 

O termo tem origem na palavra
inglesa bully, que significa 
brigão ou valentão, tipo aqueles 
personagens de filmes de escolas 
norte-americanas que fazem 
várias crueldades com os
colegas, sabe?

Uma pesquisa realizada pelo Instituto 
Ipsos, em 2018, apontou o Brasil como 
o 2º país que mais pratica bullying no 
mundo, sendo a internet o principal 
meio de propagação, uma vez que as 
redes sociais facilitam, incentivam e 
expõem as ofensas.

Vale lembrar que, mesmo tendo origem 
no mundo real, como numa sala de 
aula, por exemplo, o cyberbullying
pode atingir uma proporção muito
maior nas redes. 

Em casos mais extremos, o bullying pode
causar ansiedade e depressão, levando até ao 
suicídio. Essa consequência alarmante tem 
feito com que a sociedade olhe com atenção 
para os jovens e para a forma com que eles se 
comunicam na internet.

Diante desse cenário, a Unicef iniciou uma 
campanha, com o apoio da ONG SaferNet, 
que promove o uso da internet de forma mais 
cidadã, num espaço de respeito, diálogo e
empatia. Mas cada um pode fazer a sua parte!

Você já parou para pensar que certas palavras 
podem impactar negativamente a vida delas? 
Tem certeza que aquele apelido inocente que
você colocou no seu colega – e que todo mundo 
está usando – não o deixou chateado? 

Tratar as pessoas com respeito é um dever de 
todos, assim como combater situações de
bullying online, nas ruas, nas escolas, na família
e em qualquer ambiente.

Você sabia que desde 2018 a Lei 13.663, 
que determina o combate ao bullying em 
ambientes educacionais, está em vigor?

Além disso, em 2015, a Lei 13.185, que 
institui o programa de combate ao bullying, 
também foi aprovada. Fique de olho! 

Sabe-se que o bullying é muito
prejudicial para a autoestima dos 
adolescentes e desencadeia uma
série de problemas mentais e
emocionais, prejudicando o 
desenvolvimento social de quem
sofre com as “brincadeiras”. 

Começa com um comentário
ofensivo sobre uma foto ou em uma 
discussão boba nas caixas de
comentários da internet, e acaba 
terminando em palavrões, discurso
de ódio e preconceito.  

E apesar de parecerem apenas 
personagens de filme, essas
pessoas são reais, ou melhor, são 
virtuais. Os perfis de bully estão
por aí no Facebook, no Twitter, no 
Instagram e em várias páginas da 
internet, e, neste caso, esse é o 
Cyberbullying. 

VAMOS SER MELHORES
NA INTERNET?

PROJETO JOVEM CÂMARA  // RESPEITO
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A educação é o caminho,
não é ponto de partida, 
muito menos de chegada, 
e nem se anda sozinho.

A educação abre portas 
e fura bolhas, 
muda vidas com lápis, 
ideias e folhas.

Educar é amar em letras, 
sorrir em histórias, 
falar em números, 
viajar em memórias. 

Quem por aqui anda,
deixa pegadas de instrução,
aos próximos que caírem
na estrada a caminho
da educação.

valorização
   da educação

VAI PRESTAR O
ENEM ESSE ANO? 

O Exame Nacional do Ensino Médio
é reconhecido mundialmente por ser 
um dos principais e mais democráticos
meios de acesso ao ensino superior,
que dá ao jovem a oportunidade de
conquistar a sonhada vaga na faculdade. 

E em meio à competição pelas vagas 
oferecidas em todo país, muitos
estudantes acabam cedendo ao
nervosismo e deixam de explorar o seu 
verdadeiro potencial na hora da prova
ou até mesmo no período de estudos.

Todo mundo que tá no
ensino médio já ouviu ou
fez essa pergunta, né? 

Em 2018, mais de 5,5 milhões de
pessoas realizaram as provas nos
dias 4 e 11 de novembro, edição que, 
inclusive, bateu um recorde positivo
com a menor taxa de ausência desde
2009. Para se ter uma ideia, é como
se toda a população da Dinamarca 
estivesse fazendo a prova.

Visto que o ENEM se tornou uma das 
maiores avaliações do Brasil, é justo
que o nervosismo bata e que a
pressão pela concorrência por uma
vaga apareça, mas o que não pode 
acontecer é deixar que essa tensão
tire o foco do candidato.
Se você está pensando em realizar a
prova, neste ou em outro ano, mas
não está sabendo como se preparar
e aproveitar, segue uma lista de dicas
que podem auxiliar o seu processo
de aprendizagem.

Que o Estatuto da Criança e do 
Adolescente tem um capítulo inteiro 
dedicado à sua educação?
É o Capítulo IV, dos artigos 53 ao 
59,que especifica todos os direitos 
do estudante. Vale a pena
dar uma olhada! 

PROJETO JOVEM CÂMARA  //  EDUCAÇÃO
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COMPLEMENTE OS ESTUDOS EM CASA

REDAÇÃO É TREINO

CRIE SEU CRONOGRAMA DE ESTUDOS 

ESTUDE PARA APRENDER, NÃO PARA PASSAR

TUDO ANOTADO?
BORA ESTUDAR!

CRIE UMA ROTINA DE ESTUDOS

FAÇA SIMULADOS

INFORME-SE BEM AO LONGO DO ANO

É de extrema importância que o conteúdo aprendido em aula 
seja reforçado em casa ou em qualquer ambiente de estudo 
que o aluno tenha fora da escola. Complementar as matérias 
do dia, fazer os exercícios ou combinar um grupo de estudos 
com os amigos ajuda muito a fixar o conteúdo. 

Essa é uma das etapas mais importantes do ENEM.
A redação pode elevar sua nota e, quem sabe, ser decisiva para 
conquistar uma vaga na faculdade. Treinar redação é uma
atividade enriquecedora, pois além de afiar o seu poder 
argumentativo, a escrita e o vocabulário, a interpretação de texto – 
necessária em toda prova – também ficará em dia. Leia redações 
com boas notas e estude as suas estruturas. 

Criar uma tabelinha de estudos, com matérias, dias e horários
para estudar é a chave do sucesso de uma boa rotina do
candidato. Identifique seus pontos a melhorar, os temas que 
costumam cair no ENEM, as matérias que precisam de mais ou 
menos atenção, os livros exigidos e, assim, estabeleça metas! 
Também vale dar mais atenção e estudar com dedicação os 
conteúdos mais difíceis. 

Por fim, é importante ter em mente que
o melhor estudante é aquele que
entende o conteúdo, mesmo não se 
lembrando de todos os detalhes, datas
e fórmulas.

Entender as matérias é mais funcional, 
pois durante a leitura dos enunciados, o 
cérebro tende a raciocinar para resolver 
as questões e não para lembrar das 
informações decoradas. O estilo 
“decoreba” é arriscadíssimo em provas 
como o ENEM, ainda mais quando o 
nervosismo bate e aquele “branco” 
resolve apagar todo o conteúdo do seu 
“pen-drive biológico”.

Estudar é uma atividade que 
requer dedicação, tempo e 
concentração, por isso, é 
importante que o aluno encare
essa atividade com prazer, e não 
como uma obrigação. 

Aproveitar o tempo em sala de 
aula também é outra ferramenta 
importante. Tire dúvidas com seus 
professores, proponha atividades 
e temas para serem discutidos em 
aula, como a leitura e as correções 
de exercícios do ENEM, monte 
grupos de estudo, de reforço e de 
literatura com os amigos.

Ter uma periodicidade contínua de aprendizagem, ou seja, 
criar uma rotina de estudos, é parte importante dessa fase. 
Sabemos que é difícil começar, mas com a prática diária, 
alguns hábitos tornam-se aliados, como, por exemplo, a leitura.  

Fazer simulados e consultar as provas do ENEM dos anos 
anteriores é fundamental para se preparar para a edição em 
vigor. Ao estudar esse conteúdo, o candidato se familiariza
com o estilo de prova e o tamanho das questões, diminuindo a 
ansiedade e as surpresas no dia do exame. 
Leia as provas anteriores.

Jornais, revistas, filmes, documentários, programas de entrevistas, 
artigos, atualidades. Ao invés de correr com resumos na semana de 
prova, atualize o seu conhecimento diariamente. Leia as principais 
notícias do Brasil e do mundo, já que muitos dos temas atuais caem 
na prova. Ah, e cuidado com as fake news! 

PROJETO JOVEM CÂMARA  //  EDUCAÇÃO
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É nesta fase que a carreira se inicia, que os acertos e os
erros no trabalho nos ajudam a moldar o nosso profissionalismo 
e que passamos a ter o primeiro acesso mensal a uma graninha 
que, em alguns casos, vai
embora sem nos darmos conta.

É natural que os primeiros salários de um adolescente
sejam destinados à realização de alguns desejos, como,
por exemplo, comprar um celular novo, aquele tênis pra
dar um rolê, um look novinho pra sair com o crush... Pois 
é, as opções são muitas, mas a grana, nem tanto.

Além dos gastos próprios, existem as despesas básicas
de casa: comida, água, aluguel e energia que
comprometem boa parte das rendas familiares. Por isso, quanto 
mais gente colaborando, fica melhor para todo
mundo. 
 
Ainda que o salário dos jovens seja menor, se
comparado à renda dos pais, por exemplo, é importante 
aprender a valorizar o próprio dinheiro, sabendo
destiná-lo a projetos que realmente farão diferença em
sua vida ou na de sua família. 

Seja aplicando um valor mensal na poupança, investindo
na própria educação ou ajudando nas melhorias de casa,
é possível fazer um bom uso do suado dinheiro e ainda
tirar uns trocados para se divertir.

O que não vale é inverter a ordem, ok? 

Controlar os gastos de acordo com o que se 
ganha – ou com uma parcela dos ganhos, o
que é mais recomendado – é um ponto 
importante para ser considerado quando a vida 
financeira começa.

Gerir bem o próprio dinheiro significa mais do 
que economizar, é saber quando, como e com
o que se pode e se deve gastar. Nem todo 
mundo tem condições de viver poupando
grana, isso é um fato, porém, é fundamental
ter consciência de que os rendimentos
precisam cobrir as necessidades primordiais, 
antes de qualquer gasto supérfluo.
 
Muitos adultos ainda não aprenderam essa
lição até hoje e passam por grandes 
instabilidades financeiras. Mesmo que a 
inadimplência não aconteça por mal, 
imprevistos e gastos inesperados acontecem – 
e aí aquela fatura vencida tem que ficar para o 
próximo mês. 

De qualquer forma, é preciso ter em
mente que as dívidas trazem sérios
problemas quando se acumulam,
podendo haver até a negativação do
nome junto aos órgãos de cobrança.
Ninguém merece, né? 

Então, caso você esteja administrando
os seus trocados pela primeira vez, para
fugir dessa realidade, ou melhor, para
nem conhecê-la, fica a dica: o controle
de gastos é para a vida toda e para
todos os bolsos.

Seu dinheiro tem mais valor do que
se imagina, use-o com consciência.  

Conquistar o primeiro emprego
é um grande passo na vida de
qualquer pessoa

PRIMEIRO EMPREGO,
PRIMEIRO SALÁRIO,
PRIMEIROS BOLETOS... 

GASTOS X GANHOS 

PROJETO JOVEM CÂMARA  // FINANÇAS
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GRATIDÃO

COMPREENSÃO

PERDÃO

CIDADANIA

EMPATIA

CONSCIÊNCIA POLÍTICA

HONESTIDADE

DISCIPLINA

Usar a #gratidão no Insta é legal, mas praticar a gratidão no 
dia a dia é essencial. A gratidão é um princípio motivador, que 
inspira a sociedade a cooperar com o próximo, o que vai muito 
além da retribuição de um favor, por exemplo. Ser grato é uma 
atividade enriquecedora.

Entender as pessoas tem se tornado um exercício cada vez 
mais difícil nos dias atuais, principalmente nas redes sociais, 
onde a vontade de sempre se ter razão tomou conta. Neste 
cenário, a compreensão se faz necessária para entender não 
só o discurso, mas as situações, as vivências, os privilégios e 
os desafios de cada um, sempre com respeito e com empatia.  

Aprender a perdoar nem sempre é uma tarefa fácil, porém, 
essa atitude é o que move o ser humano em suas relações, 
tanto com os outros, quanto consigo mesmo. Então, carregar 
mágoa pra quê, se perdoar nos faz evoluir, pessoal e 
emocionalmente? 

A cidadania se afirma na cooperação e na compreensão dos 
direitos e dos deveres de cada um, em pequenas e grandes 
atitudes do cotidiano. Dar lugar aos idosos no ônibus, respeitar as 
filas e as vagas para portadores de necessidades especiais, zelar 
pelo patrimônio público e não jogar lixo na rua são atitudes que 
garantem o funcionamento da sociedade. Já pensou em como 
seria uma cidade sem o exercício da cidadania? 

Ter empatia é ter o poder de se colocar no lugar do outro, 
entendendo as dores e as conquistas das pessoas, dentro de 
suas distinções sociais. Praticar a empatia é um exercício que 
engrandece qualquer pessoa. Se dizem por aí que “empatia” é a 
palavra do século, então, por que não ser a atitude também?  

Nunca antes na vida do brasileiro a política se fez tão presente, e 
isso é importantíssimo! Conhecer sobre política, entender como 
a sociedade funciona e desenvolver uma participação ativa nos 
temas de interesse público, como ir às sessões da Câmara, por 
exemplo, pode fazer muita diferença em sua vida e na vida da sua 
comunidade. 
As sessões da Câmara de Varginha acontecem às
segundas e quartas, a partir das 18h!

A honestidade é um valor primordial para o relacionamento 
humano, afinal, ter confiança na palavra e nas atitudes de 
quem se ama é o básico para se estabelecer qualquer
vivência social. 

A disciplina não é bem um valor, mas uma atitude que só
traz benefícios a quem a pratica. Para se dar bem em
algum projeto, nos estudos ou até mesmo numa atividade 
física, a disciplina é uma grande aliada, que precisa ser 
trabalhada diariamente para atuar em favor de quem está 
focado num objetivo. 

PROJETO JOVEM CÂMARA  //  VALORES
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Baseado na história real de William Kamkwamba, o 
filme conta seus desafios e suas superações quando 
garoto, no Malawi, um dos países mais pobres da 
África. Autodidata e muito dedicado, o personagem, 
vivido pelo ator Maxwell Simba, desenvolve um 
método para criar energia eólica e irrigar as colheitas 
da comunidade, garantindo a sobrevivência de uma 
população faminta, em uma terra seca e sem
recursos. 

Com o olhar do diretor Chiwetel Ejiofor, o filme nos 
ensina sobre a importância dos estudos, dos direitos 
humanos, da cidadania e da ecologia, mesmo nos 
ambientes mais desprovidos e extremos do planeta. 
Disponível na Netflix.

Cantar e conversar com a juventude política e socialmente ativa é
a principal característica dos novos artistas que estão 
transformando a MPB. Seja disponibilizando as suas músicas 
nas plataformas digitais, no Youtube ou para download gratuito, 
cantores como o paraense Jaloo, o mineiro Bemti, a carioca 
Mahmundi ou o capixaba Silva, ganham os palcos do país, 
cantando para públicos de 2 ou 3 mil pessoas ou para as
multidões dos grandes festivais. A nova cara da música brasileira
é plural, colorida e diversa. Não deixe de ouvir.

Pelo olhar do jornalista e cinéfilo Max Valarezo, o canal 
EntrePlanos disponibiliza um conteúdo semanal, analisando 
os maiores clássicos do cinema, desde os consagrados aos 
mais atuais. O rico conteúdo ensina bastante sobre técnicas, 
roteiro, estética e história do cinema, além de fazer análises da 
narrativa dos filmes, discutindo a filosofia por trás das cenas mais 
emblemáticas da sétima arte etc. Corre pra dar o play!

Seus pais com certeza já ouviram falar da Coleção Vagalume, e talvez 
até tenham um volume dando bobeira na sua casa e você nem sabe. 
Originalmente lançada a partir de 1973, essa grande coleção de histórias
de autores brasileiros fez a cabeça da galera naquela época. As
publicações continham uma rica mistura de romance policial, aventura e 
ficção científica, propondo uma leitura envolvente, rápida e muito
proveitosa. Entre os sucessos, destacam-se os memoráveis “O
Escaravelho do Diabo”, “A Turma da Rua 15”, “A Vida Secreta de Jonas”, 
entre muitas outras. Vale a pena pesquisar nas bibliotecas! 

O QUE 
VOCÊ NÃO PODE

 DEIXAR DE ...

O MENINO QUE
DESCOBRIU O VENTO

MÚSICA E DIVERSIDADE
ANDAM JUNTAS

QUE TAL APRENDER SOBRE
CINEMA NO YOUTUBE?

COLEÇÃO VAGALUME
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Sabia que existe um mundo além do Face, do
Insta e do Zap? Pois é, o hábito de usar as redes 
com muita frequência acaba nos privando de 
outros aplicativos geniais e que podem fazer muita 
diferença em nossas vidas.
   
Confira a seleção que fizemos e baixe 
gratuitamente o seu app favorito na Google
Play ou Apple Store. 

Com dezenas de desafios de memória, raciocínio lógico, 
matemática e solução de problemas, o Lumosity mexe com 
as suas habilidades cognitivas e acadêmicas, o que é muito 
bom para treinar a mente para outras tarefas e atividades. 
Com um visual bem colorido e de fácil entendimento, o 
aplicativo pode ser uma ótima companhia para matar o 
tempo numa fila, no ônibus ou nos momentos de descanso 
das redes sociais. 

Aprender um novo idioma pode ser uma tarefa bem fácil e 
acessível com o Duolingo. Em seu plano gratuito, o 
aplicativo permite que o aluno aprenda até seis idiomas, 
com atividades diárias, que ativam as principais habilidades 
no aprendizado de uma língua estrangeira: leitura, escrita, 
audição e fala. Você pode aprender inglês, francês, 
esperanto, alemão, italiano e espanhol com um pouquinho
de estudo todos os dias. Assim, o conteúdo fica na cabeça e 
os novos idiomas na ponta da língua. 

O TED tem o objetivo de disseminar ideias através de talks 
(conversas), nos campos de tecnologia, entretenimento e 
design. Mas as palestras e conferências vão muito além 
disso. O conteúdo do TED abraça tópicos sobre igualdade, 
diversidade, direitos humanos e atualidades, contando 
histórias de pessoas que mudaram as suas comunidades. No 
app, você pode assistir a diversas talks de acordo com o tema 
que você curtir. Ah, e boa parte delas é legendada. 

Cansou dos filtros do Instagram e quer dar aquele up nas 
suas fotos? O PicsArt é tudo que você precisa. Esse app 
oferece uma quantidade enorme de recursos e ferramentas 
para editar, colar, montar, corrigir e fazer o que você quiser 
com as suas fotos. Apesar de ocupar um pouco mais da 
memória do celular, o PicsArt é um verdadeiro photoshop de 
bolso que vale a pena baixar. 

Desenvolvido por uma ONG que trabalha pelo desenvolvimento 
da saúde mental, o 5 Minutos, Eu Medito é uma boa para você 
que quer relaxar! Sua função principal é oferecer cuidados
através de exercícios de meditação. Como o nome diz, o 
aplicativo tem meditações diárias que duram cinco minutos e, 
conforme você vai evoluindo, pode aumentar para as sessões
de até 30 minutos. A narração das meditações é em espanhol, 
mas é possível escolher a opção apenas com música. 

E depois de usar tantos apps novos, que tal dar um tempinho? 
O Forest é um aplicativo que te ajuda a controlar o uso de celular e 
é muito útil para quem anda meio viciado nas redes sociais.
O diferencial do Forest é que ele vai cuidando de uma árvore
virtual enquanto você fica fora do celular. Quanto mais tempo sem 
abrir a tela, mais a árvore cresce. E sabe o que é mais legal nisso? 
Os desenvolvedores têm uma parceria com a organização Trees 
for the Future, que já plantou mais de 300 mil árvores pelo mundo, 
com o apoio do aplicativo.

LUMOSITY | ACADEMIA PARA O CÉREBRO!

TED  | CONVERSAS QUE INSPIRAM.

PICSART  | SEU ESTÚDIO DE FOTOGRAFIA. 

5 MINUTOS, EU MEDITO  | PARA
APRENDER A RELAXAR. 

FOREST   | DESCANSAR DO CELULAR É UMA 
ATITUDE ECOLÓGICA. DUOLINGO | PEQUENOS EXERCÍCIOS 

PARA GRANDES RESULTADOS.
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DynaTAC 8000x, produzido pela 
Motorola, foi o primeiro telefone 
móvel do mercado.
Pesando 800 gr e com 33 cm, o 
aparelho continha agenda para 30 
contatos e a sua bateria durava só 
uma horinha.

Aí veio o MicroTAC 9800X, 
da mesma empresa, com 
metade do peso e 11 cm 
menor. 
Esse celular apresentou 
a novidade do flip e foi 
bastante popular na época. 

Foram-se 7 anos sem 
grandes novidades no 
mercado, até que o
Nokia 9000 chegou com
o acesso à internet. 
Porém, se hoje isso é o 
básico de qualquer 
celular, na época foi algo 
desnecessário, já que a 
conexão era precária.  

No começo da década, o 
mercado das telecomunicações 
estava aquecido e uma das 
novidades foi o Nokia, com uma 
tela LCD de quatro mil cores.

Pois é, foram anos de estudos, investimentos,
acertos e fracassos do mercado que 
transformou o celular “tijolão” num utilitário 
portátil, acessível e universal.

Você tem noção de quantas
 evoluções o seu celular precisou 
passar para que hoje você possa

 postar aquela selfie no Insta?

Então, acompanhe a linha 
do tempo e aproveita pra 
compartilhar nos stories 

O novo século começou com
uma das evoluções mais 
significativas para os celulares: 
a câmera! O japonês J-SH04 
oferecia “incríveis” 0,1 megapixel 
para registrar seus momentos. 

A tecnologia GSM chega ao Brasil.
O Global System for Mobile 
Communications estreou no mercado 
brasileiro oferecendo ligações mais 
baratas, maior cobertura do sinal e 
acesso mais rápido à internet. 

A inteligência artificial sai dos filmes de 
ficção e começa a fazer parte do nosso
dia a dia. Siri, assistente pessoal da 
Apple, é a primeira de sua categoria. 
Pouco tempo depois, Samsung, Google 
e Amazon lançaram suas versões, que 
interagem e auxiliam as pessoas
durante as atividades.

Depois de tanta evolução, chegou a
hora de se modernizar. 
Celulares se tornaram extensões da
vida humana, possibilitando uma
gama de atividades nunca vista antes. 
Câmeras HD, apps para saúde,
diversão e trabalho e telas cada
vez maiores. 

Telas dobráveis, múltiplas câmeras, 
conexão com eletrodomésticos e 
pagamentos via celular. A evolução 
tecnológica não para! Agora, os 
smartphones já ocupam os bolsos e 
o tempo de mais de 138 milhões de 
brasileiros, segundo o IBGE (2016). 

Neste período, a tecnologia avançou muito 
rápido. Câmeras com melhores resoluções 
e funções, conteúdo para internet móvel, 
mais espaço para armazenar fotos, vídeos 
e músicas. A partir daqui o uso do celular 
tornou-se global. 

Um dos anos mais importantes para 
a tecnologia móvel: a Apple lança o 
smartphone iPhone 2G. O sucesso 
foi imediato e impactou a indústria da 
comunicação com o sistema
operacional iOS, o lançamento dos 
aplicativos e a tela touch. 

A concorrência não perdeu tempo e logo ele 
veio, o Android. O modelo T-Mobile G1 foi o 
primeiro a receber o sistema, que de lá pra cá 
teve dezenas de versões, presentes em
milhões de smartphones em todo mundo.

Recentemente, algumas marcas 
apostaram no relançamento de
celulares com teclado, flip e sistemas
operacionais mais simples.

Apesar de parecer só uma moda retrô, o 
motivo era diminuir o tempo que as
pessoas passam olhando pra telinha. 

VOCÊ
SABIA?
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Vai chegando uma idade na vida da gente que a vontade de mudar o 
mundo começa a ganhar mais força. Não é só a pele, a altura, o nariz e 
a voz que mudam, não. O ideal de justiça e de liberdade também. Isso 
significa que a sua forma de se ver e de se posicionar na sociedade e 
em família passam a ser guiados, principalmente, pelos princípios de 
coletividade e de respeito, com um olhar mais crítico.

É justamente neste momento que você passa a entender o seu papel
e a sua atuação na vida política da sua comunidade, da sua cidade e
até mesmo do seu país. E, quem diria, isso é fazer política!

Mas fique ligado!
É importante que você seja orientado a 
construir os seus próprios conceitos e 
princípios sobre política, o que pode 
acontecer na escola, no ambiente familiar
ou na Câmara do Legislativo de
Varginha, que conta com diversos
programas de educação para a
cidadania.

Num mundo tão conectado como o
nosso, as informações circulam
facilmente pelos meios de comunicação
e redes sociais.

Por isso é tão importante saber o que
de fato é real ou fake news, blz? 

E a escola pode se tornar, cada vez mais,
um espaço para o diálogo e o debate
dessas ideias.

Sim, porque política não é rivalidade, polarização ou discussão em
grupos de família nas redes sociais. Política não é feita só para os
políticos, não. É um exercício cívico fundamental para a construção
e para a evolução do processo democrático de uma nação, por parte
de todos.

E é bem bacana, viu?! 

Participar da vida política permite que você aprenda a estabelecer relações 
coletivas não só para o seu bem-estar, mas para toda uma comunidade.
Ou seja, fazer política é conhecer melhor o funcionamento e a organização 
do seu bairro, da sua cidade e do que pode ou não ser resolvido pelos 
poderes Legislativo e Executivo.

A participação popular também permite que se conheça e melhor entenda 
quais os seus direitos, os da sua família e os da sua comunidade regidos 
pela Constituição brasileira e pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, documento internacional que o Brasil assina. Sabendo e 
melhor entendendo tudo isso, você e os seus amigos poderão reivindicar, 
fiscalizar e, principalmente, atuar.

POLÍTICA NÃO
É RIVALIDADE
É UNIÃO
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Todos os dias, a gente faz política.

Muitas vezes, essa prática é tão espontânea e natural que
nem percebemos que a fazemos. Isso significa que
sempre que identificamos algo que possa ser melhorado
em nossas vidas, estamos fazendo política. Na prática,
seja na família, na escola ou no bairro, defender um ponto
de vista e buscar soluções para um problema, individual
ou coletivo, é sim participar politicamente, é ser um
cidadão atuante. 

Ainda se tem uma ideia de que política é uma coisa de
palanque, complicada, maçante e que não pertence à
nossa vida cotidiana. De jeito nenhum!

E para desconstruir essa ideia e te mostrar como é 
gratificante participar do dia a dia da comunidade, a 
Câmara Municipal de Varginha te convida a
transformar a nossa cidade fazendo política. São 
iniciativas, ações e projetos que podem te transformar
em agente multiplicador, com voz e atitude. 

Conheça os projetos de Educação Política da Escola do 
Legislativo da nossa Câmara Municipal e saiba o que 
tem sido feito para contribuir na formação de jovens
ainda mais conscientes e atuantes.

Que tal aprender, de um jeito leve e diferente, como funciona e se
aplica a Constituição Federal (1988), conhecendo pra valer os seus 
direitos e os seus deveres enquanto cidadão brasileiro? Quem
participa do projeto Nasce um Cidadão, aprende como o nosso país 
deve ser administrado e participa das edições do Câmara Mirim, em 
Brasília, visitando o Congresso Nacional. 

Esse projeto é voltado para quem cursa o Ensino Médio ou Superior
e o seu objetivo é bem bacana: abrir um espaço para os jovens na 
Câmara, para que eles aprendam e discutam sobre o direcionamento
e a aplicabilidade das políticas públicas, que beneficiam a cidade, o 
estado e o país. 

Na Escola do Legislativo, alunos do 6º ao 9º ano de Varginha
participam de competições que testam os seus conhecimentos sobre
a Constituição Federal. Na etapa regional, os estudantes que se 
destacam representam a nossa cidade em competições nacionais,
que são realizadas no Distrito Federal. 

O Câmara nas Escolas é a oportunidade dos estudantes conhecerem 
os vereadores dentro do ambiente escolar e aproveitarem para tirar 
suas dúvidas sobre como uma Câmara funciona.

Aqui, você tem voz e espaço. Então, para começar a 
participar de política com a nossa galera, a gente sugere 
o seguinte: tente identificar quais os assuntos que te 
envolvem mais e o que te mobilizaria a pensar em 
iniciativas para fazer a diferença. Informe-se na sua escola 
e conte com a Câmara para começar a participar. Os 
nossos canais de informação são: 

NASCE UM CIDADÃO

ESCOLA DO
LEGISLATIVO

PARLAMENTO JOVEM

GINCANA DO SABER

CÂMARA NAS ESCOLAS

ANIMOU-SE?

PROJETO JOVEM CÂMARA  //  POLÍTICA



32 33

Nascida na periferia de São Paulo, de família humilde e 
intimamente ligada à cultura negra e ao rap, Mc Soffia começou 
a fazer as suas primeiras rimas aos sete anos de idade. 
Participava de feiras culturais na escola, onde, infelizmente, 
conheceu a triste face do racismo.

Aos 12 anos, crescendo na cena do rap e ganhando 
visibilidade nas redes sociais, a cantora lançou “Menina 
Pretinha”, uma música que exalta a cor, os traços e o cabelo 
dela e de milhões de meninas negras, que viram na artista uma 
grande inspiração de autoestima e de representatividade. Em 
2016, participou da abertura das Olimpíadas do Rio, ao lado
de sua ídolo Karol Conka. Hoje, aos 15 anos, Mc Soffia segue
a sua carreira, rumo ao lançamento do primeiro álbum. 

A Rio-92 foi uma conferência mundial pelo meio ambiente 
que trouxe, naquele ano, diversos líderes ao Brasil. Mas 
foi em meio aos presidentes e representantes de Estado, 
que uma menina de 12 anos entrou para a história e ficou 
conhecida como “a menina que calou o mundo”.

Em um discurso de cinco minutos, Severn fez duras
críticas e chamou a atenção de líderes políticos quanto as 
suas atitudes e promessas frente ao aquecimento global,
aos direitos humanos e ao consumismo, temas que já
eram discutidos na época. A ativista ambiental, que iniciou 
a sua carreira na Organização das Crianças para o Meio 
Ambiente (ECO), tem hoje 39 anos e continua lutando
pelo planeta, dando palestras e escrevendo sobre o tema.  

Em 2005, aos 11 anos, um jovem do Complexo 
do Alemão, no Rio de Janeiro, criou o Voz da 
Comunidade, um jornal local e comunitário com 
uma tiragem inicial de 100 exemplares ao mês. 
Mal sabia ele que, cinco anos mais tarde, o seu 
projeto se tornaria referência nacional sobre as 
ocupações das forças armadas nas
comunidades cariocas. 

Tudo começou no Twitter, quando, do dia para a
noite, o perfil do jornal passou de 180 para 15 mil 
seguidores. Dali para frente, o projeto cresceu e
ainda hoje é uma grande fonte de informação, não
só para a comunidade, mas para todo o Brasil. 
Atualmente, aos 24 anos, o comunicador continua 
o seu trabalho e foi listado entre os 100 negros 
mais influentes do mundo.

Conhecida por ser um símbolo na luta pelos direitos humanos e 
pelo acesso de mulheres à educação, a paquistanesa de 21
anos é a pessoa mais jovem da história a receber um Prêmio 
Nobel. A adolescente ficou mundialmente conhecida quando 
escrevia um blog, em 2009, para a BBC Inglesa, relatando a 
opressão que o talibã exercia sobre a região em que ela vivia –
o que impactava diretamente na educação das meninas.

Em 2012, dentro da van escolar, Malala foi vítima de um
atentado, levando três tiros que a deixaram em estado grave e 
inconsciente. Ao sair do hospital, após três meses de
recuperação, a jovem foi convidada a discursar em diversos 
eventos globais e recebeu muitas honrarias. 

MC SOFFIA

SEVERN CULLIS-SUZUKI

RENE SILVA 

MALALA YOUSAFZAI
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Quando a gente fala que o acesso à informação é fundamental
para o amadurecimento do poder de escolha e de autonomia do
cidadão e da cidadã, é porque realmente faz a diferença.
Principalmente quando o assunto é saúde sexual e reprodutiva
dos jovens. 

Sem a orientação certa, a exposição a doenças infecciosas e o
risco de uma gravidez precoce aumentam. Por isso que a
educação sexual, sem preconceito, contribui para a redução de
números alarmantes quando se trata da vida sexual de adolescentes. 

Quanto às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), no
Brasil, esses índices não param de crescer. Sífilis, HIV/AIDS,
clamídia, gonorreia e herpes genital compõem o quadro de
infecções registradas – e todas elas, é sempre bom lembrar,
podem ser evitadas com o uso de preservativos.

Por incrível que pareça, a AIDS continua a crescer. De acordo
com o Ministério da Saúde, de 2006 a 2015, o número de casos
de AIDS aumentou 40% em todo o país entre os jovens
brasileiros de 15 a 24 anos. Os pesquisadores atribuem esse
aumento ao fato de os jovens de hoje terem mais parceiros e não
se protegerem.
      
Além de doenças infecciosas seríssimas, o risco de gravidez
precoce também pode acontecer. E esse assunto é tão sério
quanto as doenças. Quando uma adolescente engravida
precocemente, a possibilidade de abandonar os estudos é muito
maior, já que a dedicação ao bebê passa a ser quase que exclusiva.

A evasão escolar, principalmente para jovens
mães de baixa renda, compromete todo o futuro 
dessas meninas. Com um bebê, a maioria delas
não consegue se dedicar à qualificação
profissional, o que dificulta a sua colocação no 
mercado de trabalho, ou seja, tornar-se mãe na 
adolescência também afeta as escolhas
profissionais no futuro.

Hoje, no Brasil, ao menos 35% das jovens que 
abandonaram a escola fizeram isso porque 
engravidaram. Uma pesquisa recente revela que
414 mil meninas, de 15 a 17 anos, tem pelo
menos um filho, e mais de 309 mil jovens mães
estão fora da sala de aula.  

Esses dados alarmantes revelam um 
panorama bem complexo da nossa 
sociedade: o tema “sexo protegido” 
continua sendo um tabu entre
educadores, familiares e adolescentes. 

A abordagem séria e didática sobre os 
métodos que previnem tanto a
gravidez precoce e indesejada como
as doenças sexualmente
transmissíveis pode ajudar a definir o
futuro de muita gente, principalmente
das meninas.

Por isso, quanto mais informação
você tiver, mais se protege.  

E não deveria, né?!
Vamos combinar! 
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 Além de não ser a hora certa para você, adolescente,
consumir bebidas alcoólicas, elas ainda podem trazer uma
série de complicações para a sua saúde. Sabe-se que a
ingestão de álcool compromete o sistema nervoso central de
qualquer idade, porém, na adolescência, as vias neurais
ainda estão em formação e, assim, tornam-se mais
suscetíveis aos danos causados pelo álcool, entre eles, a
dependência. Isso pode comprometer, e muito, a qualidade de
vida durante a vida adulta, principalmente, na terceira idade. 

Se o álcool prejudica o sistema nervoso central, imagine as 
drogas ilícitas? Pois é, os danos para a saúde de quem usa 
qualquer tipo de droga são inúmeros e variam bastante entre os 
elementos químicos contidos em cada tipo de droga. 

O próprio cigarro, por exemplo, por mais simples que pareça, 
contém pelo menos 5 mil substâncias tóxicas ao corpo, causa 
dependência e gera complicações para o pulmão e o coração, 
comprometendo a saúde e a beleza da pele, dos dentes e, em 
casos mais graves, podendo causar câncer. Já outras drogas, 
que causam prazer imediato, como o crack e a cocaína, 
comprometem a saúde física e mental em um tempo muito 
mais rápido. Não vale a pena colocar a saúde em risco por 
segundos de prazer.  

Já reparou que quanto mais parado o corpo fica mais
parado o corpo quer ficar? Têm dias que parece que só
de ir à escola e voltar a pé já é um sacrifício, e aí, praticar 
qualquer outro tipo de atividade fica fora de cogitação,
né? Mas saiba que o hábito de ficar parado demais é
perigoso e pode trazer grandes problemas no futuro. 

Quanto mais cedo uma pessoa começa a se exercitar de
forma saudável (ao menos 1 hora todos os dias), mais
fácil é a manutenção da saúde e do corpo ao longo da
vida adulta. Quando a prática de atividades físicas se
torna um hábito, fazê-las fica muito mais prazeroso e 
gratificante. Comece com pequenas caminhadas, depois
tente correr, praticar algum esporte em grupo, ou
matricular-se numa academia. Mas lembre-se: saúde
vem antes da estética, ok? 

Para ter um carro funcionando bem, o combustível tem
que ser da melhor qualidade, né? Com o nosso corpo é
a mesma coisa. É importante que, desde cedo, as
pessoas equilibrem sua rotina alimentar, consumindo
mais frutas, legumes, verduras e grãos do que qualquer
outra coisa. Além de saudável, uma alimentação mais
verde e colorida pode custar mais barato e trazer
benefícios ao funcionamento do corpo, evitando, por
exemplo, a baixa imunidade, que facilita o caminho
para qualquer tipo de doença. Que tipo de combustível
você ingere todos os dias? Você tira proveito das suas 
refeições para obter mais qualidade de vida além de
saciar a fome? Pense nisso! 

BEBIDAS ALCOÓLICAS

SEDENTARISMO

ALIMENTAÇÃO
DROGAS

Saúde
Quanto mais cedo você
cuidar da sua, melhor...
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Você se lembra de como era a vida 
antes das redes sociais? 

Mas será que essas obrigações
digitais não estão indo longe demais? Que tal nos 

conectarmos com
o que realmente
importa? 

O que você fazia no tempo livre? Com quem e como 
conversava? Você tinha que fazer uma selfie todo dia? 

Pois é, nem faz tanto tempo assim, mas parece que foi em 
outra vida que a gente não tinha tanta dependência da internet, 
dos celulares e das redes. 

Hoje, para tudo que fazemos, sempre tem uma extensão 
digital: vai a algum lugar diferente? Tem que postar foto! Tá 
vendo um filme legal? Tem que publicar no Face! Vai jantar 
naquele restaurante bacana? Opa, não se esqueça de fazer o 
check-in. Encontrou os amigos no rolê? Aquela selfie não pode 
faltar. Deixar de responder a família no Zap? Nem pensar...

É inegável que as redes sociais se tornaram ferramentas
úteis e acessíveis de comunicação. Mas a forma com
que muitas pessoas interagem através delas pode ser 
prejudicial, tanto para elas como para o público que as 
acompanha.

Pregar um estilo de vida que não se vive, mostrar uma 
felicidade que não se sente, seja através de bens
materiais ou até escondendo aquele “defeitinho” do
corpo nas fotos. Todo mundo arruma uma forma de se
sabotar em busca da aprovação alheia. 

Para a ciência, os likes são 
mais que reações. Eles já 
funcionam como recompensas 
artificiais que, assim como os 
prazeres reais – praticar uma 
atividade física ou comer seu 
prato favorito –, liberam os 
hormônios que satisfazem o 
nosso cérebro. E é aqui que os 
problemas começam.

Além de nos ocupar mais do 
que deveria, a vida em filtros 
traz grandes problemas para a 
nossa saúde mental. Estudos 
realizados pela University 
College London, em 2019, 
apontaram que boa parte dos 
jovens ingleses que usam as 
redes sociais por 3 horas ou 
mais, todos os dias, sofrem 
de ansiedade e depressão, 
especialmente as meninas. 

Os gatilhos que despertam as 
complicações são inúmeros, 
desde a quantidade de 
propagandas e de conteúdo 
que o cérebro não está 
preparado para assimilar, até 
os (des)estímulos que mexem 
com nosso estilo de vida e 
autoestima, por exemplo. 

Quem nunca sentiu aquela 
insatisfação com o próprio 
corpo, com o trabalho ou 
com o estilo de vida, mas não 
sabe ao certo de onde essa 
infelicidade vem? Será que 
isso não tem ligação com o 
consumo de conteúdo de 
“pessoas perfeitas”, sendo 
felizes o tempo todo, exibindo 
uma vida que você nem sabe 
se elas têm? 
Nem tudo que aparece nas 
redes é real. Para falar a 
verdade, quase nada é real. 
Portanto, é legal observar e 
refletir sobre as informações 
que recebemos diariamente 
nas redes e perceber se elas 
nos fazem bem ou mal ao 
longo do tempo. 

O uso saudável das redes 
sociais pode fazer uma 
enorme diferença em nossa 
qualidade de vida. 

Redes Sociais
As obrigações digitais estão

custando a nossa saúde mental
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