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Honestidade é a palavra que indica a qualidade de ser verdadeiro: não mentir, não
fraudar, não enganar, entre outros exemplos de honestidade.
Esperamos para o Colégio Pedro II que os alunos e todas as pessoas que trabalham
no colégio que sejam honestos mesmo que não goste de algo mas, respeite os
outros mesmo que, seja o inspetor, o professor ou a professora, a diretora, as
pessoas da limpeza e, até mesmo os alunos.

Ana Beatriz e Thyffani



Igualdade é tratar as pessoas da mesma forma 
que você gostaria de ser tratado, não desprezar 
alguém por algum tipo de diferença, seja na 
cor, na opinião, na sua sexualidade, nas suas 
escolhas entre outras questões.

Nós esperamos que o CPII demonstre igualdade 
entre as pessoas que vivem no colégio e fora 
dele, pois nós todos temos direitos iguais que 
nos torna indiferentes um dos outros. A nossa 
sociedade necessita disso em nosso dia a dia, 
nosso cotidiano. 

Ana Júlia e Helena 



Paz é algo civilizado, calmo e tranquilo.
queremos Paz entre os alunos não queremos

um colégio com brigas de estudantes Por conta de
suas diferenças. chegamos esse ano no Pedrão
então não queremos essa situação. Por isso
faremos de tudo Para que não haja Problemas e
confusões.

Ana Luiza Auad e Vitória Pereira   



Por que respeito?
Pois o respeito é fundamental para que alcancemos nossos sonhos

e objetivos, e para melhorar cada vez mais o desenvolvimento do
ensino dos colégios.

Nós esperamos do colégio CPII respeito pois se tivermos
respeito não terá desentendimentos tanto com os professores
como com os alunos e as diversas pessoas, o respeito fará com que
as diferenças acabem, e também com que as salas de aula tenham
paz e tranquilidade para que os alunos consigam aprender o
conteúdo dado em sala.

Anna Clara Ribeiro e Juliana Paiva



Segurança é uma forma de proteger as pessoas 
dos perigos do mundo. Todo mundo merece 
segurança, não importa a diferença social, da cor, 
da religião ou sexo. Sem essa segurança, podemos 
nos ferir gravemente, com riscos até de morte.

Queremos para nosso CPII um pouco mais de 
segurança. Nossa cidade está muito violenta e nos 
precisamos dessa proteção. Porteiros são necessários 
para segurança de todos! Vamos lutar pelo Pedro II 
que nos queremos!

Beatriz Amarante e Beatriz Ferreira



Gratidão é um reconhecimento de uma pessoa
por alguém que prestou um benefício, um auxilio,
um favor ou um agradecimento.

Eu espero que todos nós possamos pensar nas
pessoas que limpão a nossa sujeira, alguns desses
exemplos são as moças da limpeza, que depois que
todos nós saímos da escola, elas ficam limpando a
nossa sala pra que nós possamos estudar em um
ambiente limpo.

Gratidão

Breno e Luiz Felipe



UNIÃO: É um grupo de pessoas que estão juntas e se ajudam quando precisam. 
Se unem para fazer coisas que uma pessoa não conseguiria fazer sozinha, ajudando o 
próximo e nunca deixam o outro para traz.

Cauã e Dylan



Limpeza é quando pessoas se esforçam para concluir seu trabalho limpando ou arrumando o lugar, limpeza
é deixar o lugar higienizado e limpo, como por exemplo, a nossa casa, o nosso colégio, etc. Por isso não
devemos sujar e ainda ajudar o lugar limpando e não sujando.

Nós esperamos que que p CPII demonstre limpeza em todo o colégio e fora dele porque nossa escola
precisa ficar limpa para estudarmos melhor, e ser uma escola melhor, e para isso precisamos todo dia ajudar
ou até limpar e manter a limpeza em no colégio.

Luca e Daniel



Determinação uma pessoa ou alguma coisa vão ate o final para comceguiren o que querem
Espero que Pedro segundo tenha mais dertemiação na segurança e mais diversão

Gilberto



Amizade é se unir e respeitar uma pessoa mesmo com suas diferenças e hábitos. Ser amigo é se aproximar,  
conviver e ajudar nos momentos bons e ruins também. É ser leal, fiel, não falar mal pelas costas, não 
mentir, não fazer bulling  e etc...
Quando você é um amigo, ganhará mais respeito, mais risadas, conversas, e muitos outros .
‘’Ser amigo não é falar vai em frente, e sim, dizer eu vou junto’’            

Giulia, Juliana e Natalie



Confiança é  você poder contar com alguém  que você possa 
confiar como um melhor amigo, ou com seus familiares bem 

próximos de você, quando desabafar um segredo desabafe com 
alguém que você possa confiar ou quando você está 

apaixonado você conta pra sua mãe e seu pai não falarem 
para ninguém. 

confiança

Matheus e Guilherme 



esPorte e Para nós uma forma de melhorar nosso
bem estar, Perde Peso, melhorar nossa forma,
ajudar nas habilidades.
também é uma forma de diversão Para nós

Passarmos o temPo, fazer comPetições (como a coPa
do mundo 2018) e tomar decisões (exemPlo: com
comPetições), fazer amizades (exemPlo: seu amigo
está jogando com o outro amigo dele e você vai
jogar com eles e vira amigos).

guilherme  sousa e matheus soares



BIBLIOTECA: é um local em que lemos livros, lá é um local onde
podemos ficar quietos e ler um livro de boa, é um lugar onde você
tem uma infinidade de livros para aproveitar. Você pode ler um
romance, uma fantasia ou uma aventura épica tudo, isso em um só
lugar, a biblioteca. <3

Eu espero que CPII tenha uma biblioteca onde tenhamos
muitos livros e respeito por quem estiver lendo (se puder ter um
computador eu agradeço). XD

ESCRITO POR: OTTO E HUGO
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