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>>> DICA <<<

INGLÊS
Professor Mercedes Carvalho

Gabaritando a prova
Eis que chega o 

grande dia, você abre sua 
prova e certifica-se então 
que aquelas cinco ques-
tões de inglês na verdade 
te parecem ser em ‘grego’!

O que fazer?
Comece por tentar 

encontrar a palavra-cha-
ve do texto.

Como assim achar 
a palavra central do tex-
to? Como fazer isso?

Pode parecer, mas 
não é uma missão muito 
complicada. Encontrar a 
palavra-chave dos textos 
de cada questão lhe dará 
o caminho pelo qual 
você deverá direcionar 
sua atenção na prova. 
Junto à palavra-chave, 
está a ideia central do 
texto, e é por meio dela 
que você identificará o 
que precisa fazer para 
encontrar a alternativa 
correta. Muitas pessoas 
erram as questões de 
inglês justamente por não 
conseguirem identificar 
a ideia central dos textos 
utilizados na prova. Para 
fugir desse mal, você deve 
entender o objetivo do 
texto. Com essa prática, 
as alternativas de pergun-
tas ambíguas ficarão mais 
claras e fáceis de serem 
descartadas.

Também vai para: Violeta De Lourdes Gayoso Faustino, Marieme Vasconcelos, 
Lynaldo Cavalcanti De Albuquerque Neto, Paulo Vital, Patrezze SoSwing, Lidiana 
Andrade, Wanderly Farias e Gabriella Freire

Faltam
 dias

25

Preços 1º lote
Individual R$ 30
Mesa (4 pessoas) R$ 250
Mesa (16 pessoas) R$ 800

Inscrições
As inscrições do 

cursinho ENEM para Mo-
çada começam a partir 
do dia 1 de março. O 
cursinho é uma iniciativa 
do Moçada Que Agita 
em parceria com a Fesp 
Faculdades e o Sistema 
Correio de Comunicação. 
100 bolsas, fardamento 
e material didático estão 
sendo oferecidos para 
100 alunos.

Para concorer, os 
interessados devem pagar 
R$ 30,00 (valor único) e 
fazer uma prova. Os alu-
nos com as 100 melhores 
notas ganharão as bolsas. 
As aulas serão de segunda 
a sexta-feira, das 18h30 às 
22h e acontecerão na Fesp 
Faculdades. Os professo-
res são os melhores do 
mercado e acompanharão 
os alunos até o final das 
provas do ENEM. 

A coordenação do 
cursinho é do professor 
Danilo Araújo Saraiva. 
Maiores informações 
através do Whatsapp 
(83) 98893-3225 ou (83) 
9885-5003.

Onde comprar
    Óticas Scala
       Manaira Shopping
       Mangabeira Shopping

Na compra de 5 ou mais 
ingressos ou uma de nossas 
mesas, levaremos seu 
pedido em casa. Ligue: (83) 
9.8855-0003 ou (83) 9.8893-
3225.

INTERVALO NO POLÍGONO

Geo Sul recebe visita da atleta 
Maria Elisa do Vôlei de Praia BELOS 

Blitz Moçada registra alunos dançando break com os Supreme Boyz

DO MOÇADA
Anna 
  Maria 
     Albino

Aluna exemplar e de 
excelente desempenho escolar, 
Anna Maria Albino é aluna 
do Colégio Conviver  desde o 
berçário. Atualmente, Anna 
Maria está cursando o 8º 
ano do Ensino Fundamental 
e pretende se formar em 
Medicina ou Direito.

8° ano

A Blitz Moçada foi parar no Colégio 
Polígono, no bairro dos Bancários, na 
manhã desta quarta-feira (21). A galera se 
divertiu bastante durante o Intervalo das 
aulas, que contou com a participação do 
grupo de hip hop Supreme Boyz. 
A moçada curtiu muito a apresentação 
do grupo, que aproveitou a oportunida-
de e convidou alunos e alunas a realizar 
passos de dança. Houve ainda uma se-
ção de fotos com a equipe de fotografia 
do Moçada Que Agita.

GameBox
O Game Station do 

Manaira Shopping está 
com novidades. Trata-se do 
GameBox, um espaço super 
colorido, repleto de intera-
tividade e diversão. Aqui, a 
galerinha libera a energia 
em atrações completamente 
inéditas no Nordeste. Além 
disso, você ainda pode 
realizar festas de aniversário 
compactas.  E para o confor-
to dos pais, contamos com 
um exclusivo monitoramen-
to das crianças com pulsei-
ras equipadas com chip e 
aplicativo de smartphone. 

Malhação
Tá procurando uma 

academia para malhar? 
A Elitte Academia possue 
uma infraestutura ideal 
para quem busca conforto 
e comodidade. A Elitte 
dispõe ainda de equi-
pamento de primeiro 
mundo e toda climatiza-
da, só esperando você. 
Além disso, a academia 
está com uma promoção 
super especial: R$ 69,90 
por mês. Sem nenhum 
custo de adesão  ou anui-
dade. A academia fica na 
Avenida Dois de Fevereiro, 
1555, Cristo. Telefone (83) 
3185-6606. 

Maia & DJ Alemão
Além da participa-

ção no próximo show do 
projetos Velhos Tempos, 
que acontece 17 de março 
na Maison Blu’nelle, ao 
lado de astros da música 
romântica Gilliard, Hélio 
Santisteban, José Roberto 
e Carlos André, Anchieta 
Maia anuncia parceria com 
o DJ Alemão para realiza-
ção de eventos semanais 
em grande casa de show 
na zona sul da capital. No 
repertório, o melhor do for-
ró das antigas. É só esperar 
e conferir.

Os alunos do Geo Sul estiveram 
na tarde de ontem reunidos com a 
atleta olímpica de vôlei de praia Maria 
Elisa. O convite partiu do professor 
Roberto Barbosa, diretor da unidade, 
que aproveitou a presença da atleta 
na cidade para participar de uma 
das etapas do Circuito Brasileiro de 
Vôlei de Praia. O encontro aconteceu 
na quadra da instituição e os alunos 
tiveram oportunidade de conhecer de 
perto e tirar dúvidas sobre a trajetória 
profissional de Maria Elisa.

Para Maria Eduarda, 14, aluna 
do 2º ano do Ensino Médio e atleta de 
vôlei de praia sub-17 do Geo, a presen-
ça de Maria Elisa é uma oportunidade 
para compartilharmos experiências, já 
que a vida de um atleta não se resume 
apenas na quadra. “Ela é uma atleta 
internacional, também sou atleta e 
essa é a oportunidade que terei para 
conhecer melhor o que vou encontrar 
caso venha a ser me tornar uma com-
petidora olímpica ou profissional”.

Já para Beatriz Camêlo, 14, 1º 
ano do Ensino Médio, também atleta 
de vôlei do Geo e campeã brasileira 
na categoria Sub-15, a vinda de Maria 
Elisa foi uma grande sacada do colégio 
e aprender ainda mais sobre o esporte. Maria Eduarda

Atleta Maria Elisa falando aos alunos do Geo Sul

Beatriz Camêlo


