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ALUNO: GRAZZIELLY ALVARENGA BATISTA
PROFESSORA: DIACUÍ PENHA MONJARDIM
O que eu aprendi com o PROERD
Olá! Eu sou Grazzielly Alvarenga Batista do 5º ano C da “Escola Dulce Loureiro Cuzzuol”,
bom, eu gostei muito de participar do PROERD com a tenente Silvana.
Eu aprendi que menores de 18 anos não podem beber bebida alcoólica e quando
estiverem maiores devem moderar.
Não podemos nos envolver com pessoas que usam: cigarros, maconha, pois isto pode
detonar nosso pulmão que vai ficar bem preto e parar de funcionar até chegar uma fase
que a gente morre. Ah !! Nem podemos cheirar pozinho branco, se alguém te oferecer não
é seu amigo corra dele.
A curiosidade pode custar caro. Não precisamos deixar de ser colegas, pelo contrário
nossa amizade pode salvar uma pessoa.
Também aprendi sobre o BULLYING, que mesmo falado na nossa escola, sempre
acontece a nossa volta. Precisamos ter cuidado com a fofoca pois é muito sério.
Em todos os casos devemos pensar no problema, nas oportunidades que a vida está
dando, nos pros e contra e fazermos a melhor escolha. Assim avaliar a atitude escolhida.
(Defina, analise, atue e avalie)
Enfim, como diz a professora Diacuí, brincando também se aprende. E você Tenente
Silvana, não poupou esforços e brincamos de passa ou repassa com direito a torta na cara,
andamos na viatura para aprender o que significa cada sirene e que seja só de
aprendizados, assistimos vídeo aulas e muito mais.
Cabe a nós seguirmos o que foi ensinado.
Obrigada Tenente Silvana e a todos por se preocuparem conosco.
Tenente sentiremos saudades.

