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Retribuição é quando alguém te faz alguma coisa boa ou ruim e você devolve 
para a pessoa. A retribuição as vezes é usada como um agradecimento, quando 
alguém te faz algo bom e você retribui com algum presente por exemplo. Afinal, 
“tudo que você faz, um dia volta para você”

Amanda e Isadora 

Nós queremos um CPII que os alunos retribuam todos os bons atos e esforços que as 
famílias e funcionários fazem por eles, respeitando as normas da escola e 
contribuindo para que essa escola seja um ambiente mais confortável, limpo e 
melhor.



Educação é uma coisa que precisamos ter todos os dias, com amigos, colegas, professores,
nossos próprios pais, e ate pessoas que nos não conhecemos. Nos precisamos usar essa palavra
todos os dias da nossa vida, pois ela é muito importante, pra nos e pra outras pessoas que andam
com a gente, podemos usar ela de varias formas uma delas é quando você estra saindo de casa e
da bom dia para o porteiro ou pessoas que você encontra na rua ou em qualquer lugar. Nossa
escola precisa disso todos os dias pois muitas pessoas da escola tratam o outro como se fosse
uma pessoa qualquer ou se não conhecesse a pessoa, então se nos alunos melhorasse isso nossa
escola iria ficar melhor.

Ana Vitoria e Isabel 
603



Amor, o que e amor?
Amor e uma emoção ou sentimento que leva a pessoa a 

desejar o bem da outra.

Nós esperamos tanto no Brasil quanto no colégio que 
todos sejam amorosos uns com os outros.

Nicolas, Angelo e Arthur



SOCIALIZAÇÃO É:
Socialização é se socializar é sair do seu canto, 

experimentar, deixar a timidez de lado, é fazer amigos e 
não ficar sempre sozinho, é ser mais feliz, é ter sempre 
com quem conversar e contar para tudo o que precisar.

QUE CPII QUEREMOS?
Queremos para o CPII uma melhor socialização entre os 

alunos, que façam novos amigos e que não fiquem 
somente em seus grupos ou em seus cantos.

Gabriella Iser e Antonio 



O comprometimento é fazer tarefas e deveres no tempo 
certo . Acreditamos que se todos nós nos comprometermos 
com os nossos afazeres, o mundo será melhor.
Eu acho que no CP2 os funcionários precisam ter 
comprometimento com o seu horário e os alunos com seu 
uniforme se não a escola se tornará uma bagunça. Lucas e Arthur Barbosa



União é:
É uma ação de se unir, ação de combinar esforços e de pensamentos: a união faz a força.

O que pensamos:
Achamos que a união é necessária para haver uma melhor convivência, entre alunos, funcionários e 
professores.
A escola precisa ficar mais unida para lidar com situações de racismo, machismo, preconceito...
Para a união acontecer é necessário haver respeito, amizade e tolerância.

Arthur Paiva e Carlos 
Turma : 603



Na sua origem em latim, a palavra respeito significa “olhar outra vez”.
Por isso, respeito também pode ser uma forma de venerar, respeitar, deferir e
considerar.

Para nós, respeito é aceitar e compreender as diferenças. Respeitar
professores, funcionários, alunos, espaços públicos, pessoas desconhecidas e
conhecidas...

O “CPII que queremos’’ é um colégio com mais respeito por todos que o
frequentam!

Beatriz Bueno e Beatriz Farias



Organização é sempre estar antenado na matéria ou no que está 
fazendo. Ela é precisa para que você nunca esteja atrasado no que está 
fazendo.

Para você se organizar basta dedicar um pouco do seu tempo livre 
para ver se tudo que fez esta no local correto, que você esta, saber se esta tudo 
no seu respectivo lugar, ou até mesmo se você sabe de tudo que você está 
fazendo.

Então é isso, organização sempre vai ser importante na sua vida... 
Confia em mim! .__.

Lucca e Caio



Clubes, local de uma sociedade ou agremiação, dotado 
de instalações para a prática de esportes e de recreação 
(jogos, conversão, dança etc.) de seus associados.

Nós esperamos que o Pedrão tenha mais clubes, respeito 
e campeonatos para que tenha mais amizade 

Daniel e Matheus



A colaboração escolar é algo essencial para convivermos em harmonia.

Colaboração é ajudar e participar com união. A partir dela, conseguimos nos unir,
compartilhar e progredir nas nossas ideias e projetos. E no projeto “Que CPII queremos” a
colaboração e outras palavras com grande significados, fazem a diferença. Os cuidados com o
local, fazem preservar o ambiente didático. Por isso, essa palavra faz parte das coisas
importantes na escola.

A colaboração é essencial e tem grande participação no projeto “Que CPII queremos?”, pois 
faz parte da convivência entre todos os integrantes do Campus. Colaborar, também é ajudar 
uns aos outros com objetivo de um melhor desempenho de todos. Afinal, para um CPII melhor 
todos devem se unir e participar para a melhora e progresso do colégio. 

Feito por: Denise Morgana e Maria Luiza.



Ter cuidado com as coisas e com os outros é muito 
importante para viver bem. O significado de cuidado é: 
Atenção; em que há cautela, prudência; Preocupação; 
atenção maior em relação a algo: ele necessita de cuidados.

Devemos ter cuidado com a nossa escola, casa, com 
o meio ambiente, com a saúde, com os objetos dos outros, 
entre outros. 

Nomes: Gabriela Marques e Júlia Villela. Turma: 603



amizade
O que é?

A amizade é um sentimento forte, quando 
somos bem próximos de outra pessoa como 
um amigo de escola, de trabalho... Etc.                  
Temos que valorizar nossas antigas e fazer   
novas.   

Que CPll Queremos?

Queremos um colégio com muitas amizades 
sendo assim cria uma “família”. Temos que 
se unir para deixar este colégio um lugar 
melhor do que já é. 

Giovanna e José



Paz é um  sentimento   de  conforto  que  todos  nos  
queremos   em nossas vidas . Nos queremos uma 
escola com paz que todos não façam coisas ruins com 
as pessoas  e que todos sejam amigos.

João Gabriel e Gabriel Farias



Brincadeiras

Brincadeiras são coisas que em 
determinadas horas são legais, 
mas em outras horas não.

Pierre Claudino
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