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Sejam Bem-Vindos ao Wal-
frido News,  a sua fonte 

impressa de informação! 
Nessa primeira edição você 
vai encontrar várias maté-

rias super interessantes. 
Você vai saber sobre o fim 
do MSN e ficar por dentro 

da nova febre da internet o  
“harlem shake”. Ainda vai 
contar com dicas para o fim 
de semana e dar uma olha-

da no que vai rolar no pro-
jeto organizado pela Área 
de Linguagens e Códigos 

“Poesia em Cena”. De for-
ma original e divertida va-
mos lhe informar sobre as 

últimas novidades. Fiquem 

atentos! 

O Outlook irá substituir o Hotmail? 
Por Lyzlane Vasconcelos (1º AV) 

Por Yuri Lima (1º AV) 

Editorial 

 A Microsoft revelou 

uma versão atualizada de 
seu serviço gratuito de e-
mails, o Hotmail, na tentati-
va de reverter as perdas no 

mercado ocasionadas pelo 
crescimento do Gmail, do 

Google. 

 Com isso, acaba tam-

bém o futuro do Hotmail, 
pois os clientes do serviço 
de e-mail da companhia 

serão movidos para o novo 

formato.  

 O portal Outlo-
ok.com substituirá o Hot-
mail, que passa por uma 

renovação visual com o 

objetivo de conquistar usu-

ários das redes sociais. 

 Na prática, para os 

usuários do Hotmail.com, a 
mudança significa apenas 
uma alteração na interface 

no serviço de e-mail. O 
novo visual, que já está dis-
ponível no Brasil, não re-

presentará nenhuma altera-
ção nos endereços de e-

mail dos usuários. 

 O novo serviço de e-
mail traz novas funcionalida-

des ao e-mail da Microsoft, 
como caixa de entrada inte-
grada com redes sociais, 

permitindo receber atuali-

zações do Facebook ou do 

Twitter. Além disso, o Ou-
tlook.com agora terá integra-
ção com o skype, permitindo 
realizar chamadas de vídeo 

diretamente do e-mail. 

News 

Jornal: O que é o Pro-

jeto Poesia em cena? 

Profa. Vastilde: A Poe-

sia em Cena é um proje-

to da nossa escola, com 

ações voltadas para a 

área de Linguagens, Có-

digos e suas Tecnologias, 

que tem como objetivo 

principal despertar no 

aluno o gosto pela litera-

tura e a sensibilização 

pela Arte. 
Jornal: De que forma 

o evento irá ajudar 

aos alunos? 

Profa. Vastilde: Atra-

vés da  leitura literária  o 

aluno terá acesso a um 

nível de leitura mais 

complexo; melhoran-

do assim a interpreta-

ção textual, o uso ade-

quado das  figuras de 

linguagem e o posiciona-

mento crítico e reflexivo 

diante do mundo. 
Jornal: Como será re-

alizado o evento? 

Profa. Vastilde: O pro-

jeto tem a culminância 

no dia 14 de março, por 

ser o Dia Internacional 

da Poesia. Haverá um 

sarau poético através da 

declamação de grandes 

autores da literatura bra-

sileira, poesias escritas 

pelos próprios alunos, 

apresentações de dança, 

teatro e música. 

Jornal: Quem está 

trabalhando em prol 

da realização do pro-

jeto? 
Profa. Vastilde: Os pro-

fessores da área de Lin-

guagens, Códigos, Centro 

de Multimeios, com o a-

poio da Coordenação Pe-

dagógica e a Diretora Ân-

gela Araújo. 
Jornal: Quais são as 

expectativas para o dia 

14? 
Profa. Vastilde: Espera-

mos sensibilizar toda a 

comunidade escolar atra-

vés dos trabalhos apresen-

tados e proporcionar aos 

educandos uma reflexão 

sobre a  importância da 

Literatura e da Arte para a 

humanização das pessoas. 

A poesia entra em cena 

Por @Marcelo_Osler 

Fonte: tecnologia.terra.com.br 

Desprezo 
 

Tão sozinho 

Eu sonho em vão 

Tão sozinho 

Sem nenhuma ação 

 

Verdadeiramente 

Inútil sou  

Por ser tão sozinho 

Sem o seu amor 

Por Anderson Mendes (3º Red) 
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Leitura: 

“As Vantagens de ser 

invisível”, de Stephen Chbosky. 

Música: 

“Heart Attack”, by Demi Lovato 

“Now”, by Paramore 

Filme: 

Jogos Vorazes 

O fim de semana é muito esperado 

por qualquer aluno, mas o que fazer 
nesses dois dias? Essa coluna vai dar 
dicas de  atividades para dar um up 

no seu fim de semana. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

A história é enveredada pelo univer-
so dos primeiros encontros, dramas 
familiares, novos amigos, sexo, drogas 

e daquela música perfeita que nos faz 
sentir infinito. 

 

 
 
 

 

 
Mas se você curte uma vibe nacional a 

boa da vez é “Um dia a gente se 
encontra”, nova música do Charlie 
Brown Jr. Logo após a morte do can-
tor a música bombou na internet che-

gando a ficar em 1º lugar no iTunes 
Brasil. 
 

 

 
 
 

 

O filme se passa na América do Nor-
te do futuro. O país Panem mantém 
o controle sobre os cidadãos através 

de uma competição. 24 jovens, repre-
sentantes de 12 distritos, têm que 
lutar entre si por sobrevivência. De-

pois que a irmã mais nova é convoca-
da a participar do jogo, a garota de 
16 anos Katniss Everdeen se volunta-

ria para substituí-la. Na competição, 
Katniss se vê obrigada a tomar uma 
série de decisões críticas para sobre-
viver, entre questões morais de a-

mor. 

Por @Marcelo_Osler (3º Com) 

Por Ciel Duarte (1º AV) 
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Curtindo o  
Fim de 
Semana                        

 O harlem shake 

ainda não tomou 

grandes proporções 

se comparado ao 

“gangsta style” do 

Psy, mas já vem con-

quistando adeptos. 

 Como fazer o 

harlem shake? É mui-

to simples: o vídeo é 

gravado por diferen-

tes pessoas que dan-

çam sozinhas. Quan-

do a música explode 

o vídeo para e quando 

retorna tem uma mul-

tidão dançando. Vale 

tudo: pessoas vestin-

do somente roupas 

íntimas e fantasiadas. 

 O vídeo dos mi-

litares dançando já 

p a s s o u  d e 

100.000.000 de aces-

sos no youtube. Trata-

se de um movimento 

contagiante, que ne-

cessita apenas de uma 

música, câmera e mui-

ta criatividade. Esse é 

o harlem shake. 
 Se você ficou curi-
oso, assista ao vídeo: 
facebook/viciados.com 
 

Quimicruzando 

Across 
2 nome dado ao mo-

delo atômico de 

Thomson. 
4 Cálcio ao perder 

dois elétrons. 
5 Região central do 

átomo. 

9 partícula de carga 
positiva existente no 

núcleo atômico. 

10 nome dado ao 
modelo de Ruther-

ford. 
11 Região periférica 

do átomo. 

Down 
1 átomo que se encontra no estado 

fundamental. 

3 espécies eletricamente carregadas. 

6 nome dado a partícula obtida nos  

experimentos de Thomson que na épo-

ca foi chamada de raios catódicos. 

7 espécie carregada negativamente. 

8 espécies com mesmo número de 
nêutrons. 


