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MELHOR significa 
para nós, que tudo 
pode melhorar e que 
nada é impossível, e é 
isso que esperamos 
para o CPII!!!

Alice e Letícia



Paz é o contrário de guerra e briga.
Paz é a calma e a harmonia que um ser
humano pode ter.
Paz é o que todos nós precisamos na vida.
E às vezes temos que parar e pensar: “eu
não quero mais briga, eu quero paz!”
Paz é conviver com a harmonia, a alegria
e a calma...
Sem se esquecer das diferenças! Para ter
paz, temos que aceitar as diferenças que
todos nós temos!
E esse é o melhor jeito de viver, com paz!
Por isso que o QUE CPII QUEREMOS é
simplesmente PAZ!

Ana Clara Fernandes e Júlia Martins



Para nós a educação é respeitar 

o próximo para ser respeitado. 

Ela é totalmente fundamental 

não só no colégio como no nosso 

cotidiano.  

Rafael Dantas, Joel e Bernardo Bonifácio



Limpeza é quando respeitamos o nosso meio-ambiente, ou seja
sem poluição nas ruas, nas escolas, recipientes públicos etc.

O que queremos para o CPII em relação a limpeza?
Queremos que nenhum aluno jogue lixo no chão, pois isso é uma
falta de respeito com a escola, também queremos que ninguém
suje nosso banheiro com brincadeiras de mau gosto, pois o
ambiente é de todos e estamos sendo afetados constantemente
com esse tipo de coisa.

Leonardo Rosa e Bernardo  Krueger



Convivência é o que esperamos para o nosso CPII, porque todo mundo no Colégio tem 
que se respeitar e conviver uns com os outros. Nesse Colégio sempre vai ter alguns 
problemas mas a convivência não pode faltar no nosso CPII porque se não fosse isso todos 
ficariam calados sem falar uns com os outros e não teria aula  

Bernardo M.G e Bruno 602



Igualdade para nós é um ambiente onde todos respeitem um 

ao outro, e que todos tenham os mesmos direitos e opiniões e 

todos possam se expressar e que não tenha descriminação

por estilo, cor, preferencia social ou classe social.

O  Pedro II que queremos para o futuro é um Pedro II sem 

descriminação livre de preconceito e com igualdade a cima 

de tudo.

João Vitor e Caio Turma



Diversão é quando você deixa de 
lado o ontem ou o passado e 
começa a viver o hoje, o presente, 
diversão é quando você esquece 
tudo de ruim e pensa no momento 
em que está vivendo, aquele 
momento que você só quer saber de 
se DIVERTIR, então diversão é O 
melhor jeito de se divertir, mas 
também não significa que uma 
pessoa não seja responsável, mas a 
pessoa que se diverte pode ser 
muito responsável. 

Érika e Rafael Henrik



Harmonia para nós é outra forma de
interagir com outras pessoas e conhece-las
melhor. Também é outra forma de chegar
na paz. O CPII que queremos terá
harmonia, porque há pessoas no colégio
que não respeitam isso, é isso que
precisamos...HARMONIA.

Felipe e Rafael Costa



Companherismo é ser um bom amigo e não praticar bullyng, 
respeitar as diferenças, tornar as pessoas que são desrespeitadas, 
respeitadas e as pessoas que praticam isso pararem e entenderem 
a situação do outro.
Para nós ser um bom companheiro é a chave para uma escola 
melhor.

Gabriel e Matheus 



Evolução para nós, significa que ainda Precisamos
melhorar não só nós mesmos Como a sociedade de
nosso país, por isso Que estudamos, trabalhamos e
nos esforçamos, para em algum dia melhorarmos O
mundo.

Nós esperamos que no CPII a evolução aconteça
Através de nós e dos demais para melhorar nosso
Colégio e nosso país. Esperamos evoluir através De
mais educação, respeito pelo nosso espaço e
Para o próximo, e mais estudos para ficarmos Mais
politizados e melhorarmos nosso colégio.

Guilherme e Marcos



Organização é  em geral nos 

colégios, um ano letivo certo, salas 

limpas,  e um colégio organizado. 

Podemos parar de sujar, de fazer 

bagunças, respeitar ao próximo e 

praticar a igualdade.

LÍVIA, Mª EDUARDA E Mª 
PÉROLA 



DETERMINAÇÃO é o ato de não desistir apesar dos 
desafios. Para alcançar seus objetivos, precisamos de 
DETERMINAÇÃO, se não, desistiremos com qualquer 
problema.

Para ter um CPII melhor, precisamos de 
DETERMINAÇÃO, para não desistir. Os seres humanos 
necessitam de mais DETERMINAÇÃO, pois, se não, não 
concluiremos nossos desafios.

Precisamos nos unir e ter muita DETERMINAÇÃO, para 
termos um CPII melhor.

LUCA e MANUELA



É quando você respeita as diferenças dos outros, sem julgar ou 
ter qualquer tipo de preconceito.

O que queremos para o CPII

Esperamos que todos possam ser respeitados e também 
respeitem todos os defeitos e qualidades do próximo

Luiza e Melissa



Diversidade é o que queremos para 

o CPII.

Mas o que é diversidade?

Diversidade é ser diferente da 

maioria, ter seu próprio jeito de ser, 

vamos supor, seu modo de viver, 

sua raça, sua aparência, ETC... 

Queremos que o CPII tenha mais 

diversidade sem discriminação.

Tales e Pedro


