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EDITORIAL
A primeira edição do Sólido News reflete, entre palavras
e imagens, o tempo presente. Um momento que existe
entre o passado, que nos parece tão distante, e o futuro,
que está tão próximo.

Superamos as muitas dificuldades vivenciadas no último
ano e foi possível, em 2021, retomarmos nossas
atividades presenciais cheios de expectativas e garra
para realizar os planos deste ano.

Em 2021, então, foi possível reunir algumas produções
dos alunos e dos professores e textualizá-las nessa
nossa primeira edição. Aqui, trouxemos um pedacinho
do nosso ano e deixamos o gostinho de quero mais para
2022, que vem cheio de novidades!



A pandemia causou impacto no estilo de vida de toda a população do mundo, milhões de pessoas
adaptaram suas rotinas aos novos padrões dentro de casa. Com o isolamento social, ter um bichinho de
estimação contribuiu para diminuir o estresse mental. A presença dos pets traz alegria, aconchego e
conforto. Os papais e mamães de animais de estimação relataram se sentir menos solitários e isolados
do que pessoas sem animais. 

Animais na rede

Nem só de cães e gatos vivem as
redes sociais. O canal “Hamster
Care” é um exemplo de que
hamsters também dominam esta
área. A Milla é uma Hamster Anão
Russo winter White, e, em seu
canal, sua tutora Bel traz
informações, dicas e
curiosidades a respeito dessa
espécie tão fofinha e querida.

MUNDO ANIMALMUNDO ANIMAL

Se você ainda não conhece o
canal, acesse:
 <https://www.youtube.com/chan
nel/UCj2Ck6paJRIIeszrIm69Iig/fea
tured>

Hamster Care, no YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCj2Ck6paJRIIeszrIm69Iig/featured


Para um cãozinho que foi acostumado a passar
o dia todo com o seu tutor, a separação pode
ser difícil. Trouxemos algumas dicas de
especialistas para evitar ou tratar a ansiedade
do seu pet. O médico veterinário Alexandre
Rossi diz que é possível ensinar o pet a ficar
sozinho, segundo ele,  a ficar "BEM, sozinho, pois
não queremos que ele sofra".

Estabelecer horários para as principais atividades
do seu amiguinho, como acordar, comer, passear
e dormir.
Fazer breves saídas para que o seu pet
acostume-se a passar um tempinho sem você.
Enriquecer o ambiente com diferentes estímulos
e atividades, espalhe os brinquedos favoritos do
pet pela casa.

1.

2.

3.

7 Dicas para diminuir a ansiedade
do seu AUmigo
quando você sair de casa.

4. Faça passeios diários com seu amigo.
5. Trate a sua saída de casa com naturalidade, não
prolongue a despedida.
6. Evite deixar o pet sozinho por muito tempo.
7. Se necessário procure um veterinário especialista
em comportamento canino e psicologia animal.

Viu quantos elementos podem influenciar na saúde
mental do seu amigão? Por isso, é fundamental
observar o comportamento do seu pet e dar muita
atenção e, claro, não esquecer das consultas
veterinárias.

Yasmin Lopes e seu aumigo

Aumigos: como lidar com a volta àAumigos: como lidar com a volta à
rotinarotina

Jackson Batista e seu aumigo

É completamente
possível ensinar o seu

pet a ficar sozinho!

ALEXANDRE ROSSI
MÉDICO VETERINÁRIO



Frida, a pequena-grande artista

Frida veio encher nosso lar com mais poesia e até
inspirou o papai Márcio a escrever o poema Mãe de
Pet.
"É vida de carinho tão repleta/De um amor a
seu modo mui singelo,/Entre humana mamãe,
cuidado belo,/E sua pequenina yorkie preta."

Tunica, a conversadeira

Tunica nasceu em 2014. Foi encontrada quanto tinha
cerca de 2 meses, em um terreno baldio, amarrada
em uma sacola. Ela é  amorosa, adora subir em
cima de cadeiras. Também aprecia conversar com
as pessoas (em cachorrês) e agradece,
carinhosamente, com lambidas.

Matilda, a irmã guerreira de Lola

No período da pandemia, foi difícil controlar a
ansiedade e a preocupação. Mas Lola sempre nos
ajudou e trazia a paz necessária. No meio dessa
batalha, Lola ganhou uma irmãzinha e o seu nome
não poderia ter outro significado: força na batalha,
guerreira forte. Essa é nossa Matilda.

Pitanga, a cãopanheira

Durante todo o período de pandemia, ela foi minha
“cãopanheira”, meu ponto de equilíbrio! Cuidar dela
e passear por breves minutos era o que aliviava a
angústia que eu sentia! Quando estava triste, ela
ficava: vigilante, atenta e sempre presente! Com
toda certeza nós aprendemos muito mais com os
animais, do que eles conosco.

Na fota Micaele com Frida. Tunica, filha de quatro patas de
Rosana.

Na foto: Ana Paula, com Lola, e Mohana com Matilda.
Pitanga, filha de quatro patas de Mari.

Painel de LeitoresPainel de Leitores



Os jogos on-line ocuparam grande espaço no nosso
cotidiano no último ano. O Minecraft, por exemplo, é um
game de criatividade e luta para ser jogado on-line ou
off-line. No jogo, o mundo é totalmente quadrado e você
tem como objetivo principal derrotar o Ender Dragon no
The End, a última dimensão do jogo. Você pode jogá-lo
sozinho, mas é muito melhor quando se joga com os
amigos.

Separamos algumas curiosidades e dicas preciosas.
Anote todas!

1. Minecraft surgiu de um jogo de teste que chamava
Cave Game. E hoje é sucesso!
2. Antigamente, a logo do jogo Minecraft era redonda.
Isso mesmo! O jogo era todo quadrado, mas a logo era
redonda. Dá para acreditar?
3. Os lobos do Mine são baseados em lobos do Ártico.
(Ah, Mine é para os íntimos).
4. Wither, um segundo boss que podemos invocar no
jogo, é chamado de Boss Cabroncete em espanhol. A
tradução é: Excelente, meu jovem! Um pouco estranho.
Mas tudo bem, né.
5. Você faz um picareta de ouro para minerar, mas não
pode pegar ouro com ela na dimensão comum! Fique
atento. Ah, e ela acaba muito rápido.
6. Não é possível criar um portal do Nether no The End,
ou vice-versa.

Compartilhar dicas com os amigos vale a pena!

Você pode
jogar sozinho,

mas é muito
melhor com os

amigos!

ANDRÉ E ALEXANDRE, 
6º ANO

Pelo 6º ano

LAZER, DIVERSÃO E CULTURALAZER, DIVERSÃO E CULTURA

Minecraft: blocosMinecraft: blocos
e aventurase aventuras



Jim Carrey, estrela das comédias

O filme de 1997 é um clássico das comédias norte
americanas. No filme O mentiroso, o advogado
Fletcher Reede (Jim Carrey), enfrenta uma barra
quando Max Reede (Justin Cooper), seu filho, deseja,
em seu pedido de aniversário, que o pai não minta
por um dia. O pedido do garoto é atendido e a vida
do pai vira uma confusão em que ele não entende
absolutamente nada!

Danton Santos, promessa das
telas
Flecha Rider (Danton Santos) é um aluno que se vê
em uma situação delicada quando sua colega e rival
nos estudos, Betthy (Isabela Santos), ao soprar as
velas de aniversário, deseja que Flecha só minta nas
provas. Não podendo responder nenhuma verdade
nas questões. Flecha não entende por que erra
todas as questões das provas mesmo estudando
tanto. Com o final do trimestre chegando, Flecha
está empenhado em descobrir o que está
acontecendo e Isabela é sua principal suspeita.Capa original com Jim Carrey

Capa parodiada com Danton Santos

Qual é o filme?Qual é o filme?



Enredo clássico dos filmes teens

D.U.F.F, você conhece, tem ou é. Filme de 2015 que
ainda faz sucesso entre os adolescentes.
No filme, a jovem Bianca (Mae Whitman) fica
sabendo que foi escolhida pelas amigas de colégio
como uma D.U.F.F (Designated Ugly Fat Friend),
sigla que representa a amiga feia que serve para
que elas se pareçam ainda mais bonitas em
comparação. Revoltada, Bianca pede a um atleta
popular da escola para ajudá-la a melhorar o seu
visual.

Mais que amigas, friends!

A jovem Cabi descobre que as amigas do colégio a
escolheram como uma F.F.R (Friend who doesn't
Follow Rules), sigla que representa a amiga que não
cumpre regras. Dessa forma, todas as garotas iam
às aulas com o uniforme escolar, enquanto Cabi ia
sem uniforme. Quando ela ia com o uniforme, as
outras garotas vestiam suas roupas comuns.
Quando Cabi descobre o combinado... Capa original

Capa parodiada: Andressa, Maria Eduarda e Maria Júlia

Qual é o filme?Qual é o filme?



Clássico dos clássicos

Forrest Gump tem o QI abaixo da média, mas, ainda
assim, nunca se sentiu desfavorecido e o apoio da
mãe foi fundamental para isso. Forrest teve uma
vida normal seja como um astro do esporte, lutando
no Vietnã ou como capitão de um barco de pesca
de camarão. O otimismo de Forrest e suas histórias
são suas grandes marcas e nada pode abatê-lo,
mas salvar o seu amor de infância torna-se o  seu
grande desafio.

Eduardo e suas histórias

O jovem Eduardo é um incansável contador de
histórias. O banco do colégio é o seu lugar preferido
e é onde ele passa a maior parte do tempo. Afinal, a
sala de aula é pequena para suas grandes
aventuras. Em todos os intervalos das aulas, os
alunos podem sentar ao lado de Eduardo, aluno
com o QI acima da média, e conversar sobre
conteúdos de todas as matérias. Inclusive, alunos do
Ensino Médio vêm visitá-lo com frequência. Mas,
mesmo cercado de pessoas, Eduardo não tem um
bom humor e não é nada otimista. Até que Ana
Júlia, seu amor de infância, resolve fazer algo para
mudar essa situação.Capa original

Capa parodiada: Andressa, Maria Eduarda e Maria Júlia

Qual é o filme?Qual é o filme?



Foi um ano cheio de novidades. Demos um giro pelos principais acontecimentos no ano de 2021 do
Colégio Sólido Fundamental. O reencontro presencial com os alunos do Sólido Fundamental foi incrível
e motivador!

GIRO DE NOTÍCIASGIRO DE NOTÍCIAS

XII Jogos Internos

No dia 04 de outubro ocorreu o
evento mais aguardado pelos
alunos: a abertura dos jogos.

Nosso Colégio celebrou a
imunização dos alunos contra a
Covid-19.

Foram aplicadas, no dia 26 de
setembro, as provas do Concurso
de Bolsas 2022.

Vacinação Bolsão 2022



Os alunos do 5º ano das escolas
Francisco Sá e Dom João Pimenta
visitaram o Colégio e participaram de
uma experiência no laboratório de
Metodologia Científica.

O economista e professor
universitário Aloysio Rocha Vieira
ministrou uma aula com dicas e
curiosidades sobre Matemática
Financeira para os alunos do 7º ano. 

Em setembro, uma super novidade
para 2022 foi anunciada: O SÓLIDO
INFANTIL, com turmas de 1º e 2º
períodos e FUNDAMENTAL I (do 1º ao
5º ano).

GIRO DE NOTÍCIASGIRO DE NOTÍCIAS
Visita ao laboratório

Educação Financeira

Sólido Infantil e Fundamental I

Os alunos do 7º ano do Colégio Sólido
apresentam o JR News. Muitas
notícias e várias informações a um
clique de você. Confira no link
<https://drive.google.com/file/d/1t
qOR5teciIWGKw7nPH_KRVpi0P43Zx
m0/view>

Sétimo ano e o JR News

https://drive.google.com/file/d/1tqOR5teciIWGKw7nPH_KRVpi0P43Zxm0/view
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