
1

Coletânea Xaveriana

Rede Jesuíta
de Educação

COLÉGIO 
SÃO FRANCISCO XAVIER



 
 

Colégio São Francisco Xavier - Rede Jesuíta de Educação 
Rua Vicente da Costa, 39 - Ipiranga 

São Paulo - SP | CEP 04266-010 
11 3013-0320 | www.sanfra.g12.br

Irmão Marcos Epifanio Barbosa Lima, SJ 
Diretor Geral

Profº Reinaldo Correa de Aquino Junior 
Diretor Acadêmico

Rodrigo Guedes Fontes 
Diretor Administrativo e Financeiro

Simone Regina Viana 
Coordenadora do Ensino Fundamental II

Profª Fabiana Machado 
Professora de Língua Portuguesa 

 
Profª Magali Aparecida Bragado Micheletti 

Professora de Artes Plásticas 
 
 

Diagramação e Projeto Gráfico: Francisco David Rodrigues



3

Coletânea Xaveriana

Rede Jesuíta
de Educação

COLÉGIO 
SÃO FRANCISCO XAVIER

 

Sumário

Apresentação...............................................................................................................................5

Arte: Sofia Zanoni de Oliveira Pena - 7º ano A......................................................................6

O tão sonhado futuro: Gabriel Gomes Carvalhero – 8º ano C.............................................7

Arte: Ana Carolina Campos Vidal - 7º ano C.........................................................................8

A natureza faz muito por nós: Gustavo H. Xavier Carvalho - 8º ano ................................9

Arte: Ana Giulia Rossi Mariani - 7º ano B............................................................................10

Nosso dever com nosso lar: Júlia Kaori Hirota Honda - 8º ano B......................................11

Arte: Aurora Amado da Rocha Cruz - 7º ano A..................................................................12

Isso é tão fácil de dizer...: Lucas Garcia Bovo da Silva – 8º ano B.......................................13

Arte: Bruna Letícia Barreto Barbosa - 7º ano C...................................................................14

Jogar fora: Leonardo de Almeida Spinelli - 8º ano A...........................................................15

Arte: Gabriel Andrusaitis Sandron - 7º ano C......................................................................16

Ainda dá tempo: Luís Eduardo Abdala de Souza Ferreira – 8° ano C...............................17

Arte: Heitor Bortone Fermi - 7º ano C..................................................................................18

O futuro depende de nós: Maria Eduarda P. Geraldo - 8º ano A........................................19

Arte: Lívia de Oliveira Pires - 7º ano A.................................................................................20

Sou todos nós: Pedro Bicudo Bregion - 8º ano A.................................................................21

Arte: Luiza Melito Pereira - 7º ano B.....................................................................................22

Em busca da cura para o nosso planeta: Victoria de Oliveira M. – 8º ano C..........................23

Arte: Pedro Henrique Morette Procopio - 7º ano A............................................................24



 

 C694 
 Coletânea Xaveriana: Textos e imagens para refletir e tirar bom 
 proveito / seleção e organização professores de língua portuguesa 
 e artes plásticas. São Paulo, 2015.

    24 p. ; il.

 1. Literatura infantojuvenil 2. Poesia infanto-juvenil 
      
       CDD - 028.5

Ficha Catalográfica



5

Coletânea Xaveriana

Rede Jesuíta
de Educação

COLÉGIO 
SÃO FRANCISCO XAVIER

Apresentação

 
Com a criação da Rede Jesuíta de Educação, que atualmente é composta 
por 4 escolas materno-infantis, 1 escola técnica e 13 colégios, dentre eles 
o Colégio São Francisco Xavier-SP, foram sendo desenhados projetos e 
iniciativas de intercâmbio de experiências e saberes em nível nacional. Uma 
desses experiências foi o 1º Concurso de Redação e Arte da Rede Jesuíta 
de Educação (RJE), que envolveu diretamente estudantes e professores 
do 7º e do 8º ano de 2016. Sob o slogan “Que mundo queremos deixar às 
crianças que estão a crescer?, os estudantes da RJE  trataram nos trabalhos 
de uma temática de grande relevância que está conectada a importantes 
movimentos da Igreja Católica e da Companhia de Jesus no mundo, que tem 
motivado todos os jesuítas e colaboradores a somarem forças e criatividade 
na construção de uma consciência e um compromisso na busca de soluções 
para a crise ecológica que experimentamos e vai se intensificando.

 Apresentamos neste e-book os trabalhos escolhidos  por meio 
de uma Seleção Interna, no âmbito do Colégio São Francisco Xavier, que, 
posteriormente foram encaminhados para o segundo momento do Concurso 
(Seleção Externa) e votação aberta. De todos esses trabalhos dispostos neste 
e-book, 3 foram vencedores e estão no livro “Que mundo queremos deixar 
às crianças que estão a crescer?”, são eles: produção textual de Maria Eduarda 
Parrillo Geraldo e produção artística de Ana Carolina Campos Vidal. 

 Conforme afirmou o Pe. Mario Sündermann, SJ, Delegado para a 
Educação Básica da BRA, na apresentação do livro produzido com o material 
selecionado, “mais importante que definir os vencedores das produções 
textuais e escritas, foi aprofundar a nossa consciência e responsabilidade 
ambiental, pensando em soluções criativas e arrojadas para os desafios 
ambientais que assolam nossa casa comum. Esta é uma iniciativa a ser 
fortalecida nos próximos anos, no intuito de construir uma educação de 
excelência e aberta aos desafios do mundo e suas dimensões local e global”.

 Bom proveito do conteúdo aqui reproduzido!
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Sofia Zanoni de Oliveira Pena - 7º ano A
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O tão sonhado futuro

Aqui em Impactus o dia começou claro sem nuvens, com 
previsão de chuvas leves no final da tarde.

Como todos os dias, acordei cedo e fui para minha caminhada 
habitual por mais ou menos 50 minutos, no caminho de casa passei 
na horta para colher  verduras para o almoço.

Cheguei com muita fome e não demorei tomar meu café, pois 
as tarefas do dia são muitas, entre elas separar e armazenar o lixo 
orgânico e reciclável de toda a casa, arrumar as camas, ajudar na 
preparação do almoço, lavando as verduras e colocando a mesa.

Resolvi antecipar minha ida ao parque, pois havia previsão de 
chuva. Como sou responsável por cuidar de um canteiro no parque, 
não resisti, e, num cantinho que estava meio vazio, plantei um pé 
de manga e uma linda azaleia, imagine só daqui um tempo, poder 
comer, ali mesmo,  uma manga fresca recém colhida do pé e apreciar 
a beleza de uma flor tão linda como a azaleia.

Ao chegar em casa, tomei um banho, coloquei uma roupa 
fresca e fui ajudar com o jantar, minha tarefa especial da noite era 
descascar e picar as frutas da sobremesa, que saboreamos em 
família contando histórias e ensinando nossas crianças como cuidar 
e melhorar a vida e o meio ambiente em Impactus.

Boa noite...

Amanhã é um novo dia do tão sonhado futuro!!!

Gabriel Gomes Carvalhero – 8º ano C
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A natureza faz muito por nós

Nós, seres humanos, temos necessidades para a nossa 
sobrevivência e existência, mas é preciso respeitar o tempo da 
natureza e seus recursos. Atualmente vivemos exigindo da natureza 
muito mais dela do que ela pode nos dar, isso acontece porque 
somos influenciados culturalmente a sempre achar que precisamos 
mais do que realmente necessitamos, pois a cultura atual tende a ser 
consumista, nos fazendo acreditar que quanto mais temos, melhores 
somos e, se não aprendermos a controlar os recursos que a natureza 
nos oferece, poderemos prejudicar as gerações futuras, com falta de 
comida, água, oxigênio, entre outras coisas.

Está na hora de começar a conciliar as nossas reais 
necessidades com as da natureza para que haja preservação da 
qualidade de vida das gerações futuras. Temos que conscientizar a 
nossa geração, os jovens e crianças, e também incentivá-los a alertar 
suas famílias, pois todos nós somos influenciados pelas pessoas que 
gostamos e com quem convivemos.

É importante que todos saibam que tudo o que compramos, 
vestimos, comemos, vem de algum recurso da natureza. Precisamos 
consumir isso num tempo em que a natureza consiga se restabelecer. 
Precisamos questionar nossos hábitos atuais e ensinar a todos 
que os maiores valores não estão nas coisas materiais. Assim, 
aprenderemos a cuidar uns dos outros e cuidar também de nosso 
planeta. A natureza já faz muito por nós. Está na hora de fazermos 
por ela também.  

 Gustavo Henrique Xavier Carvalho - 8º ano C



10

Coletânea Xaveriana

Rede Jesuíta
de Educação

COLÉGIO 
SÃO FRANCISCO XAVIER

Ana Giulia Rossi Mariani - 7º ano B



11

Coletânea Xaveriana

Rede Jesuíta
de Educação

COLÉGIO 
SÃO FRANCISCO XAVIER

Precisamos salvar o mundo

porque é o nosso lar.

De que forma proceder?

Isso eu vou explicar.

Deus nos deu o mundo

e  dele devemos cuidar,

para que no futuro

as pessoas tenham onde morar. 

O mundo está sendo destruído,

precisamos tomar providências 

e é com sua ajuda

que conseguiremos melhorar a natureza.

Tudo isso começa

com a conscientização,

que se inicia na escola

e com uma boa educação.

Não é só dever do professor

ensinar o que é sustentável.

Cabe também a família,

ter uma atitude mais responsável.

Cidadania ecológica

e transformação pessoal

são pequenos atos

para evitar o mal ambiental.

Fazer coleta seletiva, 

andar a pé,

não desperdiçar água

e não consumir tudo o que se quer.

Assim, no planeta 

boas condições teremos 

para o desenvolvimento das diversas 
formas de vida 

e dos nossos pequenos que estão 
crescendo.

Com a sua ajuda,

vamos melhorar a Terra.

Economizar os recursos naturais

e evitar uma grande guerra.

Júlia Kaori Hirota Honda

8º ano B

Nosso dever com nosso lar
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Isso é tão fácil de dizer...

Fazer ou não fazer...

Sustentabilidade é o seu dever!

Senão como as crianças

irão viver?

Elas são o futuro,

como delas se pode tirar tudo?

Isso é tão fácil de dizer,

é só ver o que as pessoas estão a fazer.

Nós produzimos poluição

que só causa destruição.

As árvores, a vegetação

só há devastação...

Que tal pensar diferente,

uma mudança que seria permanente.

Reutilizar água para lavar o quintal

essa é uma ideia de quem tem consciência ambiental.

Reduzir, reciclar e reutilizar,

é tudo uma questão de se acostumar.

Essa é a chance de mudar.

Todos devem agir e não só falar.

Lucas Garcia Bovo da Silva – 8º ano B 
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Bruna Letícia Barreto Barbosa - 7º ano C
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Jogar fora

A humanidade vem usando os recursos naturais há milênios, 
no início, de maneira sustentável, ou seja, retirando da natureza 
somente o que consumia, após a Revolução Industrial, com o aumento 
da população e a necessidade maior de consumo dos alimentos 
e produtos manufaturados ocorreu um processo de mudança no 
comportamento do homem e da sociedade.

Priorizou-se o ter, sem preocupação com as consequências 
como desmatamento de grandes áreas dando lugar a cidades, 
poluição e individualismo. O homem chegou a uma encruzilhada, ou 
muda de atitude ou destrói a si e ao planeta.

Uma transformação pessoal deve ser iniciada desde as 
primeiras fases da educação. Escola e família devem trabalhar para 
incentivar nas crianças o cuidado com o meio ambiente e assim o 
cuidado com o seu semelhante também.  Não poluir o ar, rios, mares, 
descartar e reciclar o lixo de forma adequada, evitar a poluição sonora 
e visual, erradicar agrotóxicos na agricultura deve ser a regra.

Quando se joga uma garrafinha na rua, uma empresa despeja 
poluentes no rio, o lixo é descartado sem tratamento, quando se 
coloca móveis que não se quer mais nas esquinas ou mesmo quando 
o material de construção é despejado num terreno baldio, enfim, 
quando se joga o lixo fora....fora onde? Não existe fora! O fora é o 
nosso planeta Terra, a nossa casa!

A humanidade necessita de uma mudança de hábitos, 
crenças, atitudes ou estará jogando fora a existência saudável dos 
que estão por vir.

Leonardo de Almeida Spinelli  - 8º ano A
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Ainda dá tempo

Nunca se falou tanto em meio ambiente e sustentabilidade. O 
mundo vive atualmente graves mudanças climáticas que ocasionam 
as crises como a falta no fornecimento de água devido à falta de 
chuva e da destruição das nascentes e do solo agrícola, e se não 
fizermos nada para mudar, o planeta será alterado de tal forma que a 
vida como a conhecemos deixará de existir.

A população necessita ter novos hábitos para trazer a solução 
definitiva ou, pelo menos, encontrar um ponto de equilíbrio que 
diminua a destruição que vivemos nos dias atuais.

Todas as pessoas devem assumir o dever de cuidar do 
planeta com pequenas ações diárias, adotando práticas que 
garantam a sustentabilidade como destinar corretamente os resíduos 
domésticos, os despejos de esgoto nos rios, controlar a poluição do 
ar pelos veículos e fábricas.

Nós temos a obrigação de proteger os rios e mares, o plantio 
de árvores, a reciclagem de lixo, a coleta seletiva, o aproveitamento 
de partes descartadas dos alimentos, a preservação das florestas e 
dos animais.

O mais importante de tudo é educar e fazer com que o cidadão 
comum entenda que tudo o que ele faz ou fará, gerará um impacto 
no meio ambiente que o cerca. E que só com práticas e ações que 
visem à sustentabilidade, estará garantindo uma vida melhor e mais 
satisfatória, para ela mesma, e para as gerações futuras.

Afinal, não é tarde demais para ajudar quem sempre nos 
ajudou a estar vivos nessa terra, a natureza.

Luís Eduardo Abdala de Souza Ferreira – 8° ano C
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Heitor Bortone Fermi - 7º ano C
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Será que tudo está bom como está?
Será que o que estamos vivendo é um sinal?
Será que sabemos as consequências 
que nossos atos terão no final?
Será que abrimos espaço para supérfluos
e esquecemos do principal?

O que você faz para o mundo?
Age com bondade e competência?
Pensa nos outros
e realiza atitudes com consciência?
Ou não tem cuidado, nem compaixão, 
e só liga para a aparência?

A sociedade em que vivemos hoje,

nos ensina a comprar tudo que há na 
nossa frente,
é só ligar a televisão e acessar a internet,
que o bombardeio é iminente.
Desse modo, 
vamos destruindo pouco a pouco o 
meio ambiente.

O consumo exagerado,
faz com que florestas sejam devastadas,
aumente a poluição
e as pessoas sejam afetadas.
Além de promover o desperdício, 
e mais adversidades serem geradas.

Causamos muita poluição, 
quando de carro andamos.
E a falta de água acontece,
porque nós desperdiçamos.

Para transformar materiais indesejados, 
por que não reciclar?
Para dar novos usos a objetos antigos,
por que não reutilizar?
Para reduzir o consumo exagerado,
por que não repensar?

Plante árvores,
tome atitudes positivas,
utilize transporte público,
tenha ações mais efetivas.
A teoria é importante,
mas a prática é mais significativa.

Deus nos presenteou,
com sua criação.
Devemos cuidar dela,
com muito zelo e preocupação.
Vamos realizar pequenas atitudes
e mudar o rumo do futuro da nação.

Maria Eduarda Parrillo Geraldo
8º ano A

O futuro depende de nós
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Lívia de Oliveira Pires - 7º ano A
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Sou todos nós

Estou aqui, tenho vários caminhos na minha frente, mas 
dentre todos, a minha consciência me questiona sobre qual o melhor 
a seguir. O que estamos fazendo com o mundo em que vivemos? É 
tanta destruição que estamos vendo? Até quando seremos assim, 
destruidores sem humanidade,  desrespeitando o que temos ao 
nosso redor? 

O ser humano, promoveu o desenvolvimento para o seu 
conforto. Desde o descobrimento do fogo pelo homem, na idade 
das cavernas, as ações do homem ocasionaram mudanças no meio 
ambiente, e em consequência, a diminuição da disponibilidade dos 
recursos naturais. 

Quando um leito de um rio é desviado para construção de 
uma hidrelétrica, quando há desmatamento das florestas, quando o 
descarte de lixo é feito de maneira inadequada, quando se consome 
mais do que se necessita, quando se utiliza agrotóxicos, quando se 
utiliza água de maneira inadequada,  destrói-se ecossistemas e com 
isso a capacidade natural do planeta fica cada vez mais reduzida 
dificultando a sobrevivência da raça humana e também de outras 
formas de vida.

A minha pergunta é: quem sou eu? A minha consciência me 
responde: Sou a humanidade, sou todos nós. E o que devo fazer 
diante de tamanho caos? Escolher um novo caminho de reflexão e 
ação,  um novo caminho que  respeite o nosso planeta e seus  recursos 
naturais, o caminho da sustentabilidade que supra as necessidades 
de hoje sem comprometer o futuro de amanhã.

Pedro Bicudo Bregion - 8º ano A
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Luiza Melito Pereira - 7º ano B
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Em busca da cura para o nosso planeta

 O futuro do planeta depende de todos. O mundo está ferido e 
é preciso cuidar para que ele se cure. 

 Diariamente vemos pessoas cometendo danos ao meio 
ambiente, desde jogar papel de bala na rua até o descarte de lixo em 
local inapropriado, causando a contaminação dos solos e das águas, 
como também a utilização da água de maneira indiscriminada e o 
consumo exagerado. Será que as pessoas têm consciência do que 
estão causando para si e para as futuras gerações?

 Felizmente, hoje em dia, desde cedo a educação sobre meio 
ambiente tenta conscientizar as crianças para que cresçam com 
outro comportamento. Porém, não apenas as crianças precisam 
aprender, os adultos também necessitam de uma reeducação 
e conscientização ecológica, e isso é um desafio. Todos têm a 
responsabilidade de cuidar e preservar o planeta, ainda mais que a 
maioria desses problemas é causada pelo ser humano que não sabe 
utilizar e preservar os recursos naturais de maneira correta.

 Com o futuro, todos precisam se preocupar, se a sociedade 
não tomar uma iniciativa logo, não haverá recursos naturais no 
mundo para sobrevivência de nenhuma forma de vida, para isso é 
urgente que se mude de hábitos como, reduzir o consumo de água e 
de energia, separar o lixo, dar carona, reciclar ao invés de descartar, 
são essas providências que ajudarão na cura do planeta. 

 A humanidade precisa ter sensibilidade ecológica, consciência 
da gravidade das crises globais ambiental, cultural e econômica, e 
adquirir novos hábitos para que se tenha um planeta saudável para 
as próximas gerações.

Victoria de Oliveira Michelacci – 8º ano C
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Pedro Henrique Morette Procopio - 7º ano A
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