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Nota do Editor
Que ano foi esse? Quanta coisa aconteceu em
2020. Neste período, muitas atividades foram
suspensas, movimentações interrompidas, mas

a participação de diversos profissionais, de

desde o início nós sabíamos que deveríamos
fornecer
todas
as
possibilidades
para
potencializar a educação integral de nossos
estudantes e poder oferecer o melhor suporte
para todas as famílias.
Foi com este objetivo que o Colégio Planck
desenvolveu diversas ações neste período e uma
delas foi o Guia Planck. Inicialmente surgimos
como uma lista de atrações, sendo a primeira
edição composta por jogos clássicos da NBA e
sugestões de campeonatos de vôlei. Depois

edições, tivemos a participação de 40 estudantes

nosso time de professores e colaboradores
elaboraram a segunda edição sobre filmes e
repetiram a sua participação com indicações de
músicas na terceira edição.
Nas edições seguintes tivemos, sugestões de
tours virtuais, seguidos por espetáculos de dança,
até que na sexta edição tivemos a participação do
estudante Fernando Schwabe, com uma
entrevista com Lito Cavalcanti. A participação do
Fernando possibilitou a mudança no formato e
inaugurou uma série de entrevistas, onde tivemos

finalzinho de ano, iremos refletir sobre tudo que

medalhista olímpico até pilota de avião, somando
no total 30 entrevistas. Ao longo destas 35
e, como uma singela homenagem, grande parte
deles estão ilustrando a página 09. Aproveito
para dizer que tudo isso foi realizado, em muitas
partes por eles, mas também para todos os
estudantes e para você que está lendo agora.
Em 2021 estaremos juntos novamente,
possivelmente

com

outro

formato,

pois

evoluímos de uma lista de atividades para um
verdadeiro Guia Planck. Acumulamos além de
histórias, muito aprendizado e sonhos. Neste
vivemos juntos até aqui e como poderemos ser
melhores nos próximos encontros.
Como editor, desta vez eu encerro com um
MUITO OBRIGADO especial para todos que
contribuíram ao longo destas 35 edições. Das
mais diferentes formas, cada edição sempre foi
escrita com várias mãos e olhares, o que tornava
um número melhor do que o outro.
Desejo a todos Boas Festas e um Feliz Ano Novo.
Nos vemos de novo em 2021!
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DE ONDE
VEM AS
FÉRIAS?
Na edição 16, vimos brevemente
que o formato atual de férias é
recente e surgiu com a II
Revolução Industrial

GUIA PLANCK

A palavra férias tem origem no Latim feriæ,
que significa “dia de descanso ou dedicado a
festas”.
Você sabia que no inglês existem duas
traduções para esta palavra? Isto depende se
estamos falando do inglês britânico ou
americano, sendo no primeiro Vacation e no
segundo Holiday.
O conceito de férias é algo recente na
nossa história, tendo aproximadamente 2
séculos de existência. No início era algo
restrito apenas as elites, que utilizavam estes
períodos para usufruírem da casa de verão
(Summerhouse) ou casa de férias, como
chamamos por aqui.
Pouco a pouco este conceito foi se
popularizando, incentivado por motivos de
saúde, para evitar o estafe mental e físico dos
trabalhadores, e também liderado por alguns
movimentos religiosos preocupados em
direcionar um melhor aproveitamento deste
período pelos seus fiéis.

EDIÇÃO 35 | DEZEMBRO 2020
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Dia
Nacional
do Forró
"Minha vida é andar por esse país
Pra ver se um dia descanso feliz"
Luiz Gonzaga

Você sabia que existem algumas teorias
principais sobre a origem do termo forró? A
mais aceita é que o termo na verdade é uma
derivação da expressão "forrobodó" de origem
na língua africana Bantu. A segunda teoria é
que a palavra seria derivada da expressão "for
all", que seria uma festa popular promovida
pelos engenheiros britânicos, que trabalhavam
na companhia ferroviária Great Western, na
década de 20, em Pernambuco. Existem ainda
outras histórias sobre o termo, como uma
variante desta última citada, onde no lugar dos
britânicos seriam americanos, em uma base
militar, que promoviam a tal festa.
Uma maneira bem simples de descartar algumas
hipóteses é simplesmente o motivo da
comemoração do Dia Nacional do Forró.

"A data é celebrada todo dia 13 de
dezembro, em comemoração ao
nascimento de Luiz Gonzaga, o Rei do
Baião, que é dia 13 de dezembro de
1912."

Foto: aloalobahia.com

Filho de Santana e Januário, que era um exímio
tocador de acordeão, Gonzagão herdou a vocação
do pai, transformando e popularizando o ritmo
que ele se tornaria o principal representante. Ou
seja, se ele nasceu em 1912 e seu pai já era
famoso na região de Exu (PE), como é que o forró
teria surgido apenas no início do século XX?

06

EDIÇÃO 35 | DEZEMBRO 2020

GUIA PLANCK
Com letras simples, e de até certo modo
didática, Luiz Gonzaga até hoje encanta o
mundo todo. Teve como grande parceiro o
letrista e advogado Humberto Teixeira,
responsável por grandes sucessos. Foi ele quem
convenceu o Rei do Baião a cantar "as coisas do
mato", já que o mesmo acreditava que "ninguém
na cidade iria se interessar por aquelas
musiquinhas" .

"Eu vou mostrar pra vocês
Como se dança o baião
E quem quiser aprender
É favor prestar atenção"

Foto: cbnrecife.com

objetivo de ser ofertada como um produto,
segundo o pesquisador José Teles, conta no
livro "O Fole Roncou! Uma história do Forró",
de Carlos Marcelo e Rosualdo Rodrigues, obra
que foi a grande referência para este texto.

"O baião já existia há séculos...
...Não fomos nós que criamos, apenas
lhe demos uma roupagem"
Humberto Teixeira

Luiz Gonzaga cresceu admirando os
personagens do cangaço, não pelo famosos
ataques,
mas
sim
pelas
roupas
e
principalmente pelo xaxado. Não foi à toa que
mais tarde adotou as vestimentas típicas dos
cangaceiros em diversas apresentações.
Logo cedo começou a fazer sucesso ao
acompanhar o seu pai nos forrós, pois Januário
era exímio sanfoneiro de oito baixos.
Com 18 anos teve início a sua vida militar,
que durou cerca de 9 anos, encerrada após ser
acusado por abandono do quartel, quando saiu
de Minas Gerais e foi até São Paulo para
comprar uma sanfona.
Foi para o Rio de Janeiro, com o objetivo
de pegar um navio rumo ao Recife, mas neste
momento que a sua vida começou a mudar.

Poucos sabem, mas o baião (tanto o gênero,
quanto a dança) já existiam desde o século XIX.
A música "Baião", com o trecho citado acima, foi
a primeira música brasileira criada com o
objetivo de
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Através das mãos de um colega, aceitou
tocar na zona portuária da capital carioca,
onde desistiu do seu destino inicial e
começou a tocar valsas, tangos e foxtrotes.
Até que um grupo de universitários cearenses
pediu para ele tocar as "músicas do sertão",
pedido que seria crucial para a sua carreira.
Com a tal música do sertão, Luiz Gonzaga
venceu o programa Calouros em Desfiles, de
Ary Barroso; assinou contrato com a Rádio
Tupi, saiu em reportagens, ganhou um
programa de rádio e viu sua carreira como
sanfoneiro decolar, pois a carreira de cantor
ainda iria demorar mais um pouco.
Inicialmente, Luiz Gonzaga chegou até ser
proibido de cantar pelo diretor da Rádio
Tamoio. Mas após cantar em um programa do
seu colega Átila Nunes...

... o sucesso como cantor foi tão
grande, que além de ter conquistado a
permissão para cantar, conseguiu
gravar o seu primeiro disco como
cantor e sanfoneiro.
Mestre Lua, apelido de Luiz Gonzaga recebido
pela imprensa carioca, se tornou o Rei do Baião.
Seu jeito divertido, espontâneo, com músicas
que falavam de um Brasil vivenciado por muitos
e desconhecido por tantos outros, foi
responsável por popularizar não só o forró, mas
tantos outros estilos de música que, ou foi o
criador, ou apresentou de uma maneira que até
hoje agrada multidões.

Luiz Gonzaga se tornou sinônimo de
Forró. Formou grandes artistas como
Dominguinhos e até hoje influencia
diversos outros artistas. Por isso nada
mais justo que na data de seu nascimento
seja comemorado o Dia Nacional do
Forró!
Viva Gonzagão! Viva a cultura brasileira!

portalcedro.com.br
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GRANDES NOMES DO

Forró

Luiz
Gonzaga

Jackson do
Pandeiro

Marinês

Conheça as músicas do
eterno Mestre Lua, o Rei
do Baião.

Com sucessos como Chiclete
com Banana e Sebastiana,
Jackson do Pandeiro ganhou
todo o Brasil.

Parceira musical de
Luiz Gonzaga, foi voz
marcante na
popularização do forró.

Falamansa

Forroçacana

Rastapé

Maior nome da nova
geração do forró. Sempre
com letras positivas e
humanas.

Da mistura de
Forró+Roça+Cana,
surgiu a banda carioca
que apresenta um forró
harmônico e
riquíssimo.

Colo de Menina é a
música que lançou a
banda liderada por
Jorge Filho, que tem a
companhia de seu pai,
seu irmão e banda.
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1 ANO
35 EDIÇÕES
448 PÁGINAS

1374 Curtidas
210 Filmes
720 Músicas
71 Tours Virtuais

GUIA
PLANCK
TUDO O QUE VIVEMOS EM

2020
EM NÚMEROS

Tour Virtuais
6.6%
Entrevistas
2.8%

Poemas/livros
3.3%

30 Entrevistas
40 Estudantes

Músicas
63.1%

Nossa linha do tempo

Filmes
19%
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INDICAÇÕES
LITERÁRIAS
DE BOAS
FESTAS
Uma das obras-primas de Charles Dickens, o
mais popular autor de língua inglesa do século XIX,
narra a terrível e ao mesmo tempo fascinante
experiência que o milionário sovina Ebenezer
Scrooge vive em uma única noite, a da véspera de
Natal, quando é visitado por quatro espíritos os
quais não só mudaram para sempre a vida do
protagonista, como ressignificaram, na cultura
ocidental, os festejos desta época do ano.
Diz-se que Dickens, com essa obra, publicada
inicialmente em jornais londrinos e posteriormente
no formato de livro, sempre com sucesso,
"inventou" a celebração natalina conhecida como
"White Christmas", difundida em todos os países
cristãos do hemisfério norte, onde neva em
dezembro. Ainda que haja uma boa dose de
exagero nessa afirmação, é verdade que A
Christmas Carol se incorporou de tal maneira ao
inconsciente coletivo daquelas nações a ponto de
consagrar-se como obra definitiva sobre o tema:
nenhum outro autor jamais conseguirá a mesma
repercussão ao tratar do mesmo tema, porque
estamos falando de um arquétipo irresistível - o
homem mau que se redime, revelando uma índole
na verdade generosa, porém encapsulada ao longo
de quase toda a vida.

Por Darci Baptista
Professor de Língua Portuguesa
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Incluído em Contos novos, obra publicada em
1947, dois anos após a morte do autor, “O peru de
Natal” contém algumas das marcas do Modernismo,
como a valorização da linguagem coloquial e o
diálogo interdiscursivo com o cinema, em seus cortes
rápidos de uma cena para outra. Após a morte do
pai, o jovem protagonista tenta convencer a família a
superar o luto e as convenções sociais para celebrar
o Natal e assim acaba por declarar guerra à memória
melancólica do progenitor, cuja sombra insiste em
tornar pálida a vida de todos, do mesmo modo que
fazia quando vivo: um homem convencional, sem
carisma, sem sonhos ou planos, nada inspirador.
Comemorar a vida na noite natalina, com direito a
peru assado e todas as suas guarnições, simboliza
uma ruptura necessária para cada um dos membros
daquela família assumir sua própria identidade e
desvencilhar-se de tradições hipócritas. Conseguirá
o rapaz afastar para sempre a lembrança triste do
pai, que ameaça tornar-se uma perene assombração
naquela casa, e fazer seus parentes experimentarem,
pela primeira vez, a alegria do convívio?

Nosso maior poeta brasileiro no século XX
procura convencer-nos, nesses versos, de que
listas de boas intenções para o ano vindouro
são inúteis, se não temos em nós as sementes
do vir-a-ser, ou seja, se não nos abrimos para o
novo, para a mudança. Quem crê “parvamente”
que, “por decreto de esperança”, janeiro trará
consigo apenas bendições e milagres está
fadado à desilusão, até porque as más notícias
não esperam a metade do ano para surgir.
Drummond ri do ritual que se repete em todo
31

de

dezembro,

consciente

da

mera

convenção numérica do calendário. Para o
autor, a felicidade do novo não reside na data
em si, mas em algo tão cristalinamente óbvio
que é espantoso a maioria dos homens não o
perceber. Quer descobrir o que é? Leia a
“receita” do poema e maravilhe-se com a
resposta.

12
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DICAS DE FILMES, DOCUMENTÁRIO E CANAIS
clique na imagem para acessar o vídeo na plataforma correspondente
Utilize o celular na horizontal para melhor visualização

Baseado na história real de Homer Hickman,
que sonhava em participar de uma olimpíadas.

12 Anos

A Vida Secreta
de Walter Mitty
10 Anos

Como uma aventura pode
mudar a vida de uma pessoa!
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Questão de
Tempo
12 Anos

Imagina se você pudesse voltar
no tempo? Seria muito bom, né?
Mas quais seriam as suas
responsabilidades?

mensagem
para você
Quando o amor da sua vida
está mais perto do que você
imagina.
Livre

Tomar banho de chuva é uma das
coisas mais gostosas de se fazer,
imagine então dançar na chuva...

Cantando na
Chuva

Livre

Meia Noite em
Paris
10 Anos

Quem não gostaria de viver
um sonho pelas ruas de Paris?
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Nossa
história
Todas as
edições do

Guia
APROVEITE PARA VER O QUE NÃO DEU TEMPO OU
RELEMBRAR O CONTEÚDO QUE MAIS GOSTOU
Clique na imagem para acessar a edição correspondente
Utilize o celular na horizontal para melhor visualização

1 ª EDIÇÃO - ESPORTES
Você já ouviu falar no Michael Jordan, Magic Johnson, Kobe Bryant?
Quer ver estas feras em quadra? Você sabia que temos aqui na
região uma verdadeira seleção de Vôlei? O time Vôlei Taubaté é o
atual campeão da Superliga.
Este foi o conteúdo da nossa 1ª Edição!

2 ª EDIÇÃO - FILMES
Se você é fã da 7ª arte, agora chegou a sua vez!!
Você quer conhecer um pouco mais sobre os nossos queridos docentes?
Então veja só, o Nosso Time de Professores montou uma verdadeira lista
de clássicos para vocês!
Então, pode preparar a sua pipoca e chamar toda a família!
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3 ª EDIÇÃO - MÚSICAS
Para você curtir um bom som, o nosso Time de Professores preparou uma
lista de álbuns de grandes bandas para você curtir!
Então, de play no som e curta esses maravilhosos álbuns! Depois, se puder,
poste nas redes sociais agradecendo o professor ou professora que indicou
o álbum com a #PlanckTeacher&Music.

4 ª EDIÇÃO
BELEZAS NATURAIS
Em comemoração ao dia do descobrimento do Brasil, dia 22 de abril,
elaboramos uma lista de belezas brasileiras, com lugares das 5
regiões do Brasil. Tudo isso para você visitar e curtir com segurança.

5 ª EDIÇÃO - DANÇA
Para comemorar o Dia Internacional da Dança (29/04), selecionamos
diversas apresentações sobre o mundo da dança para vocês se inspirarem.
Esta edição está recheada com apresentações de ballet, recordes mundiais e
campeonatos. Tudo isso para você sair dançando!

6 ª EDIÇÃO
AUTOMOBILISMO

Para alguns lembrarem, e outros conhecerem um pouco mais sobre o
Ayrton Senna e sobre o automobilismo, o aluno Fernando Schwabe, da 3ª
Série do Ensino Médio, com o apoio do Professor Leonardo Lobo, elaborou
o Guia Planck de Automobilismo. Além desse Guia espetacular, Fernando
fez uma entrevista com o Jornalista, especialista em Fórmula 1, Lito
Cavalcanti!
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7 ª EDIÇÃO - MÃE
Nesta edição comemorativa para o Dia das Mães apresentamos sugestões
de filmes, alguns poemas que aquecem o nosso coração e também a lista de
apresentações da Semana Musical, ação promovida pelos estudantes da
Rádio Planck em homenagem a todas as mamães.

8 ª EDIÇÃO - MUSEUS
Para o Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, apresentamos uma lista
de museus divididos em três categorias, a saber: Museus Mundiais, Museus
Brasileiros e Museus de São José dos Campos e Região. Aproveite nossa
edição, prepare o roteiro e venha conhecer um pouco mais da nossa
história.

9 ª EDIÇÃO
HAMBÚRGUER
Em comemoração ao Dia Mundial do Hambúrguer, 28 de maio,
preparamos um verdadeiro cardápio de conteúdo. Temos uma
entrevista com a nutricionista Ana Carolina Rodrigues, abordando a
diferença entre o alimentar e o nutrir, além de filmes, documentário,
cursos, curiosidades e dicas para manter uma vida ativa.

10 ª EDIÇÃO
MEIO AMBIENTE
Para o Dia Internacional do Meio Ambiente, elaboramos um Guia Planck
com a participação da Professora Regina, a apresentação dos 5Rs da
sustentabilidade, além de filmes, documentário e indicações de músicas.
Nesta edição temos também uma entrevista com os Professores Fernando
e Quinho falando sobre a Semana Internacional da Educação Artística.
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11 ª EDIÇÃO - TÊNIS
Para o Dia do Tenista, 09 de junho, elaboramos um Guia Planck com
tudo sobre o mundo do tênis. Nesta edição, tivemos a participação
de 5 estudantes atletas da nossa Família Planck, que prepararam
diversos conteúdos sobre a modalidade. Temos também a entrevista
com o Ricardo Tonicelo (FPT), além de filmes, documentário,
Indicações de livros, histórias de atletas brasileiros e muito mais.

12 ª EDIÇÃO
CINEMA BRASILEIRO

Para o Dia do Cinema Nacional Brasileiro, 19 de junho, elaboramos
um Guia Planck com tudo sobre os tesouros brasileiros na 7ª arte.
Nesta edição temos matéria sobre a história do cinema brasileiro,
importantes personalidades que elevaram o nome do Brasil na 7ª arte
e indicações de filmes que tiveram destaque no cinema nacional.

13 ª EDIÇÃO - SURF
Para o Dia Internacional do Surf, 20 de junho, elaboramos um Guia
Planck com a participação de alguns estudantes. Nesta edição, temos
matéria sobre o que é Brazilian Storm, as caras do Brasil na história
do Surf, Surf olímpico, as melhores praias da nossa região para surfar
e uma entrevista com o Professor e Árbitro de Surf Rafael Dias.

14 ª EDIÇÃO
MÍDIAS SOCIAIS
Para comemorarmos o Dia das Mídias Sociais, 30 de junho, elaboramos um
Guia Planck de Mídias Sociais. Nesta edição, mostramos os brasileiros que são
destaque nas redes sociais, as mídias e redes sociais em números, dicas de
filmes e documentários sobre redes sociais, a história das redes e uma
entrevista com o Professor de Mídias Sociais do Colégio Planck, Daniel Borges.
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15 ª EDIÇÃO - CHOCOLATE
Para o Dia Mundial do Chocolate, 07 de julho, elaboramos um Guia Planck
Chocolate. Nesta edição, começamos pela origem do chocolate, qual seu
impacto em nossa saúde e vamos também conhecer alguns vencedores do
International Chocolate Awards, além de filmes e séries que fazem parte
deste mundo. Nesta edição, temos também uma entrevista com Adriano
Grilo, fundador da Cacauholic, contando algumas curiosidade para a gente.

16 ª EDIÇÃO - FÉRIAS
Na hora de recarregar as energias, no meio do ano, elaboramos o Guia
Planck Especial de Férias, com dicas de como aproveitar o tempo melhor
nas férias, sites que disponibilizam livros gratuitos, indicações de filmes
inspiradas em diversas cidades do mundo e colocamos um compilado de
todas as edições que lançamos até aqui.

17 ª EDIÇÃO - ARTES
No dia 12 de agosto, é celebrado o Dia Nacional das Artes e, para
comemorarmos esta data, elaboramos o Guia Planck de Artes. Nesta edição,
temos um texto sobre esta data, uma lista de artistas brasileiros, indicações
de filmes e documentários sobre o mundo das artes e muito mais. Entre
neste mundo de expressões e sentimentos através das páginas desta edição.

18 ª EDIÇÃO - BIKE
No dia 19 de agosto, é celebrado o Dia Nacional do Ciclista e para
celebrarmos esta data, elaboramos um Guia Planck de Bike! Nesta edição,
teremos um texto sobre a data comemorativa, a apresentação de alguns
dos nossos ciclistas aqui do Colégio Planck, uma entrevista sobre Bike Polo
e também alguns filmes referentes a bicicleta.
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19 ª EDIÇÃO - FOLCLORE
Dia 22 de agosto, é comemorado o Dia do Folclore, e no dia 18 de agosto
foi comemorado o aniversário de 04 anos do Colégio Planck. Para estas
comemorações, trazemos a história e a origem do termo folclore, os
caminhos dos nossos fundadores, os Professores André, Pelisson e
Umberto, no mundo da educação e muitas outras atrações.

20 ª EDIÇÃO - SAÚDE
Na nossa 20ª edição do Guia Planck falamos sobre nutrição, exercício e
saúde. Este tema foi escolhido em comemoração ao Dia do Nutricionista
(31/08) e do Professor de Educação Física (01/09). Para estas celebrações
temos duas entrevistas exclusivas para o nosso Guia, além de releituras de
obras realizadas pela nossa estudante Luiza Costa e indicações de filmes e
documentários inspiradores sobre esportes e hábitos saudáveis.

21 ª EDIÇÃO - LETRAS
O Guia Planck Letras é uma edição comemorativa sobre o Dia Internacional
da Alfabetização, comemorado no dia 08 de setembro. Desta vez contamos
com um poema da estudante Nicole Rodrigues Prisco da Cunha, um texto
produzido pela Professora Lívia Sierra e as indicações literárias do Professor
Darci. Além disto, temos uma breve explicação sobre a data e as indicações
de filmes que abordam o mundo da escrita em nossas vidas.

22 ª EDIÇÃO
DANÇAS BRASILEIRAS
Nesta edição, celebramos as Danças Brasileiras, em comemoração ao Dia
Nacional do Frevo que é comemorado no dia 14 de setembro, com o Guia
Planck de Danças Brasileiras. Para este número, recebemos de nossas
estudantes declarações do impacto da dança em suas vidas, um texto sobre
o Dia do Frevo, indicações de músicas, filme e documentários para você.
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23 ª EDIÇÃO - TEATRO
Desta vez iremos celebramos o Dia Nacional do Teatro, que é festejado no
dia 19 de setembro. Neste exemplar iremos apreciar o mundo das artes
cênicas nacionais, começando pela história e o desenvolvimento do teatro
nacional, seguindo com resenhas de filmes que foram inspirados em peças
teatrais e visitas virtuais por belos teatros nacionais. Finalizamos com
indicações de filmes e documentários sobre o teatro brasileiro.

24 ª EDIÇÃO - 3 ª IDADE
Nesta edição, celebramos a 3ª Idade, em comemoração ao Dia
Internacional do Idoso, 1º de outubro. Contamos com o relato de
experiências em trabalhos voluntários vividos pelas nossas estudantes, com
as ilustrações realizadas pela nossa Estudante Emily Lente. Temos também
um texto sobre o Dia Internacional do Idoso e uma lista de indicações de
filmes com diferentes olhares para a 3ª idade.

25 ª EDIÇÃO - ATLETISMO
Apresentamos o Guia Planck de Atletismo, em comemoração ao Dia do
Atletismo, celebrado no dia 09 de outubro. Para esta edição temos os textos
sobre o Dia do Atletismo e outro sobre a modalidade, com regras, fatos e
informações sobre o mundo do Atletismo. Temos também uma entrevista
exclusiva com o medalhista olímpico Vicente Lenílson de Lima. Boa leitura e
quem sabe uma boa corrida!

26 ª EDIÇÃO - PROFESSOR
Nesta edição celebramos o Dia dos Professores, festejado no dia 15 de
outubro. Neste exemplar, temos um desafio para você: identificar seus
professores com fotos de quando eles eram crianças; um poema com a
expressão do que é ser professor, e uma lista de filmes sobre o mundo da
docência. Aproveite para relembrar e agradecer aquele professor ou professora
que marcou ou marca a sua vida.

21

EDIÇÃO 35 | DEZEMBRO 2020

GUIA PLANCK

27 ª EDIÇÃO - AVIADOR
Nesta edição do Guia Planck, voamos alto para comemorar o Dia do
Aviador, celebrado no dia 23 de outubro. A nossa viagem começa com um
texto sobre a história de Santos Dumont, depois temos uma entrevista com
a pilota Fabíola Castro, a volta do Napoletano, uma publicação sobre o
mundo do cinema elaborado pelo nosso estudante Andrei Guerra, e
aterrissamos com as indicações de filmes e série sobre o mundo da aviação.

28 ª EDIÇÃO - JUDÔ
Desta vez, celebramos o Dia Mundial do Judô, que é comemorado em 28
de outubro. Nossa viagem começa pelo Dia Mundial do Judô, seguindo com
as regras e as graduações, a história de um de nossos fundadores,
indicações de leituras, e finalizamos com indicações de documentários,
filme e reportagens sobre a modalidade.

29 ª EDIÇÃO - INVENTOR
Nesta edição do Guia Planck, abordamos o mundo das invenções, pois no
dia 04 de novembro é comemorado o Dia Internacional do Inventor. Para
celebrarmos esta data, iniciamos com um texto sobre o Dia Internacional do
Inventor e sobre alguns inventores brasileiros. Temos ainda uma lista de 5
recentes invenções desenvolvidas por jovens brasileiros e finalizamos com
as nossas indicações de filmes sobre o mundo dos inventores.

30 ª EDIÇÃO - GENTILEZA
Nesta edição celebramos o Dia Mundial da Gentileza, que é comemorado
no dia 13 de novembro. Temos um texto sobre o personagem popular
Profeta Gentileza, além de uma lista com 15 atos para tornarmos o nosso
dia a dia mais gentil. Contamos também com o texto de dois estudantes,
selecionados pelo Professor Valente, e finalizamos com uma lista de filmes
inspiradores para vivermos um mundo mais alegre e gentil.
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31 ª EDIÇÃO - XADREZ
Esta edição do Guia Planck é sobre o mundo do xadrez, pois dia 19 de
novembro é o Dia Internacional do Enxadrismo. Para comemorarmos esta
data, iniciamos com um texto sobre o Dia Internacional do Enxadrismo.
Temos ainda uma lista de 10 grandes enxadristas, um compilado dos
resultados dos nossos estudantes nos torneios que

participamos e

finalizamos com as nossas indicações de filmes sobre o esporte de tabuleiro.

32 ª EDIÇÃO - MÚSICOS
Nesta edição do Guia Planck, abordaremos o harmonioso mundo da música,
pois no dia 22 de novembro é comemorado o Dia Internacional dos
Músicos. Para esta data, temos um texto sobre o Dia Internacional dos
Músicos, indicações sonoras, um texto sobre o Dia dos Músicos e os filmes
que marcaram época!

33 ª EDIÇÃO - ASTRÔNOMO
Este Guia Planck é em comemoração ao Dia do Astrônomo, celebrado no
dia 02 de dezembro. Para esta edição, temos um texto sobre o Dia do
Astrônomo e outro sobre a astronomia, elaborado pelos nossos estudantes
Paula Luiz e Renan Guadalupe. Temos também uma lista com grandes
nomes de pesquisadores desta área. Para finalizar, indicações de filmes
sobre o mundo dos astros e estrelas.

34 ª EDIÇÃO - ENGENHEIRO
Mais um fim de semana chegou, junto com a nossa 34ª edição do Guia
Planck! No dia 11 de dezembro, é celebrado o Dia Nacional do Engenheiro.
Para celebrarmos esta data, temos um texto sobre esta data comemorativa,
a apresentação de grandes nomes da Engenharia nacional e a indicação de
filmes referentes ao mundo da Engenharia! Agora é só baixar a sua edição e
mãos à obra!

"Time is free, but it’s priceless. You can’t own it,
but you can use it. You can’t keep it, but you can
spend it. Once you’ve lost it you can never get it
back."
Harvey Mackay

Feliz Ano Novo e Boas Festas.
Nos encontramos de novo em
2021!

Saiba mais em
www.colegioplanck.com.br

