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ARRUMAÇÃO é uma forma de 
organizar qualquer coisa no universo 
Tipo o seu quarto, a escola, a sala de 

aula etc.

A l e x a n d r e e J o ã o  V i t o r    



Atividades Lúdicas são jogos e 
brincadeiras, relacionadas aos estudos, 
para entreter e divertir os alunos, que 
os ajuda a incentivar os estudos.

Na maioria das aulas os alunos 
são muito dispersos, e esses jogos 
podem chamar a atenção, estimular o 
desenvolvimento e desempenho do 
jovem.

Além de fortalecer amizades, 
com jogos e grupo. 

Ana Paula e Ana Carolina Cabral



CLUBES SÃO UM GRUPO DE PESSOAS 

QUE TEM UM OBJETIVO COMO POR EXEMPLO 

UM CLUBE DE JARDINAGEM. Os clubes 

seriam bons para o desenvolvimento da 

criatividade dos alunos do colégio 

Pedro II.

Esperamos que criem clubes de limpeza, 

jardinagem, desenho e outros.

José e Ana Carolina



Materiais são...
coisas que precisamos para nossos trabalhos e provas. Precisamos deles bons e inteiros,
exemplo: as cortiças da sala da 601 e da 602 estão estragadas e sua cobertura foi arrancada, as
paredes e mesas estão rabiscadas e manchadas de corretivo e as paredes estão rabiscadas.
Nossos materiais não servem apenas para escrita, servem para desenho, guardar nossos
materiais, pintar, fazer figuras geométricas e etc. Cuidar do nosso material é o mesmo que
cuidar da nossa escola.

O que eu espero dos materiais é o mesmo que espero da escola

melhor e mais bem cuidada .

Natalie e Angélica



Nossa  escola precisa de organização porque imagina só, você acaba de chegar em uma nova escola e 
quando chega em sua sala ela está cheia de cadeiras e mesas jogadas por todos os lados da sala, cheia 
de chiclete embaixo de mesas e uma gritaria muito grande! Eu não sei você, mas eu nunca gostaria de 
entrar em uma escola dessas... Agora, pense que você entrou numa escola bem organizada e só alguns 
defeitos que quase toda escola tem, mas que podem ser consertados, e é  por isso que precisamos de 
organização para sempre deixar nossa escola bonita e organizada!

Lucas e Arthur



Limpeza é: importante para uma escola para ter organização, para  deixar uma escola 

limpa  precisa: não deixar comida no chão, não deixar embalagem de comida, jogar papel no 

lixo, não escrever nos lugares que não pode e organizado porque com organização você pode ter 

limpeza. 

Que CPII queremos? Que tem limpeza, que as salas não esteja todas rabiscada e que não tenha 

lixo no chão.                                                                                          

Beatriz e Barbara 



Educação é algo que todos devemos ter: 
funcionários, alunos, professores, diretores etc.                                  
Para melhorar a sociedade, e para todos se 
entenderem melhor.

O que queremos para o CPII...

Esperamos, educação, limpeza, arrumação, 
alegria  e  etc.

Caio e Guilherme



Cooperação é quando
todos ajudam uns aos outros
em uma determinada situação.

Se todos cooperarem,
ajudando, arrumando,
respeitando, deixando limpa, a
escola ficará mais organizada.

Queremos assim o CPII,
e você? Para a gente, o colégio
terá uma nova aparência e
todos se sentirão bem.

Clarice e Rebeca



A quadra é um lugar de muitas 

brincadeiras e de praticar vários 

esportes ex: Futebol, Basquete etc...

Mas, em dias de chuva, não podemos 

usar por causa do encanamento fazendo 

nos alunos não praticar esportes o que 

faz nos ficarmos  tristes.

Daniel Muniz e Jorge Luis



A restauração é importante para o 

CPII, porque os alunos acabam não 

tratando a escola de uma maneira 

merecida e nem comportada.

Estela e Dora



Respeito é: respeitar os outros, como quando a professora esta falando mas 
você não fala junto .

No aprendizado tem haver respeito, sendo menina ou menino, sendo 
adulto ou criança, sendo negro ou branco, não importa, somos todos iguais.

Respeitar é fundamenta  para que a vida e o aprendizado para que no 
futuro as pessoas sejam mais assim com os outros pra termos um universo 
melhor 

Fernanda G. e Fernanda Sancho



Alegria é...

Ter amizades, fazer piadas, brincar, se 
divertir, rir, ter amor, paz, afeto, gratidão, e 

tudo que te faz feliz!!!

O que esperamos para o CPII...

Esperamos ter, organização, respeito com as 
pessoas, educação, limpeza, cooperação e  

Alegria!



Organização é:
Manter a escola organizada, sem livros jogados  por 
todos os lados, sem gente gritando pela sala, sem 
pessoas subindo em cima das mesas e das cadeiras, 
sem gente jogando lixo no chão da escola e das salas e 
sem pessoas correndo pelos corredores.

Stephanie e Júlia



Conhecimento é fundamental para 
todos e algo que todos tem, 
conhecimento é tudo, e a gente já 
nasce tendo. 
Sem conhecimento nada existiria, 
carros, prédios, tecnologia, nada. Nem 
mesmo a matemática, nem um tipo de 
estudo e a gente não ia sobreviver pois 
a gente não saberia nem comer direito.
Respirar é conhecimento, comer, 
andar... 
Na escola o conhecimento é 
fundamental, a escola serve para 
aprender e quando você aprende você 
passa à ter conhecimento de tal 
assunto.
É a base de tudo, tudo é conhecimento

-Luna e Sophia



Conservação é...

Cuidar dos materiais, alunos, funcionários e professores.
Isto nos ajudará a criar um ambiente escolar melhor e a ter uma melhor 

qualidade de ensino.
Além de economizar verba que poderá ser usada para contratar novos 

funcionários, construir  novos ambientes, e poder comprar o que infelizmente 
não pode ser mais CONSERVADO.

Tom e Maria 


