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União é ficar junto com sua 

família, seus amigos. Unidos, 

juntar suas forças. Nós esperamos 

que a união

faça que nos respeitarmos mais.

Gabriel e Dyego



Gratidão é...

ser grato pelo que temos, ser grato pela nossa vida, pelos

nossos amigos, pela nossa família, pelas oportunidades que

temos, por o que nos dão. O mais legal da gratidão é

distribui-la para aquelas pessoas que as vezes não estão

nos seus melhores dias e torna-las felizes.

GABRIELA E 
LUIS HENRIQUE



Amizade é... Ser companheiro, amigo e sempre ajudar
nas piores horas e também ajudar para formar os
melhores momentos da vida.

Nos esperamos que a amizade transforme o nosso
colégio

Henrique A. e Valter D.



Igualdade é:
Que todas as pessoas respeitem um ao outro.

Que não haja qualquer tipo de preconceito religioso, 
gênero, raça, financeira ou de qualquer outra coisa , pois

apesar de sermos  diferentes todos somos iguais.

Que ninguém seja deixado de lado por qualquer diferença ou
deficiência. 

O amor é a melhor maneira de demonstrar que não há 
diferença entre nós. 

Mariana e Hosana



Cuidado é preservar as coisas ao seu redor, cuidar do patrimônio publico, cuidar de tudo que você usa,

porque outras pessoas usarão também. O cuidado envolve respeito, amor, organização, carinho, 

responsabilidade.

Quando temos cuidados com as coisas, elas duram mais tempo, e podemos usar mais ainda as coisas que a 

gente gosta.

Cuidado não é apenas com coisas, mas também com pessoas, cuidar do próximo, também envolve, respeito, 

amor, carinho.

O que eu espero que aconteça de cuidado no CPII, é que as pessoas cuidem do material e do patrimônio do 

nosso colégio,

para que ele seja conservado por um bom tempo, e que todos possam desfrutar desses materiais, como a 

primeira pessoa que usou.

Como diz aquele velho ditado... “Quem ama cuida”. 

Isabel Chapiro



Preservação é;
um jeito de cuidar de algo como por 
exemplo; objeto, lugar e etc...

Nós  queremos que o próximo cuide da 
escola como nós cuidamos, Não jogue lixo 
no chão, não quebre ou perca materiais . 
Também podemos preservar coisas que 
nunca queremos que acabe como por 
exemplo; amizades , lembranças e etc...

MARIA EDUARDA E ISADORA BRUM



AMOR É QUANDO DUAS PESSOAS SE AMAM 
INDEPENDENTE DE QUALQUERS SITUAÇÃO.

O QUE NÓS ESPERAMOSQUE ACONTEÇA DE AMOR 
NO CP2 É QUE TENHA MAIS AMOR ENTRE AS 

PESSOAS E DEDICAÇÃO.
Jennifer e Wesley



Esperança é você persistir em algo que você quer muito,
esperar que tudo que aconteça ou mude para melhor no
futuro, é ter amor com próximo e com o anterior...Um CPII
que queremos e que tenhamos esperança para melhorar e
para evoluir.

João Marcelo e Raphael



Maria Clara e João Marcos 

Investimento é...

Para nós, tanto professores quanto alunos, precisamos 

de um colégio de boa qualidade e para ter isso, é preciso 

investimento. Com carteiras novas, salas limpas, e 

materiais bem cuidados. Com isso, conseguiremos 

conviver num lugar de respeito, sem furtos, tombos e nem 

reclamações. Esses investimentos contribuem a felicidade 

de alunos e professores.



Limpeza é respeitar o ambiente, pensar no próximo, não
sujar banheiros, salas de aula, e outros ambientes públicos.
Você não tem o direito de sujar o que não é seu. Respeite o
Próximo. Tenha o costume de LIMPEZA.
O que espero da limpeza do CPII...

Eu espero que o colégio limpe o nosso banheiro e o deixe
mais organizado. E que todos os alunos ajudem a manter o
banheiro organizado e limpo.

Vicente e Kauã (:



Paz é...

•O que nós esperamos que 
aconteça de Paz No CPII...

• Esperamos um ambiente de  paz 
e tranquilidade escolar , em que 
os preconceitos e desigualdade 
não existam.

Kauê Pinheiro e Lucas Pinheiro



Alegria e quando nos humanos ficamos felizes com
alguma coisa, exemplo eu estou esperando um amigo
chegar para brincar comigo e com meu irmão
estamos alegre quando ele chegar para brincar, e
isso oque significa alegria e bom ter essa sensação e
muito legal e maravilhosa e nunca vai sair de nos e
temos sorte de ter isso.

Kenzo de Souza Brasil Machado



Respeito é quando você é legal com uma pessoa, e respeita 
a opinião dela mesmo a sua sendo diferente

O respeito é necessário em todos os lugares para conviver 
bem e também ser respeitado, tornando o mundo melhor.
O que nos esperamos que aconteça de respeito no CPII???

Nos esperamos que todos tenham uma melhor convivência, 
sem brigas e bulling tornando um colégio melhor para 

todos, alunos, professores e etc

Manuela e Rafaela



Lembranças são memórias de acontecimentos que guardamos 
para sempre. Coisas boas e ruins que passamos de geração em 
geração.....Desde que nascemos, construímos nossas próprias 
lembranças. O primeiro dia de aula, amigos, o primeiro 
bichinho de estimação, o primeiro beijo, o primeiro namorado, 
etc.

Maria Luiza e Yasmin



A organização que queremos para o 

CP2 É...

Que os alunos e funcionários tenham uma boa harmonia e convivência 
através da organização e que possamos ter um ensino cordenado e coerente 
com as nossas práticas, poderíamos também sermos mais organizados no 

intuito de melhorarmos a escola de forma geral, organização leva a um 
colégio melhor.

Nathalia e Pedro


