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O Concurso de Desenho e 
Redação 2016, resultado da 
parceria entre o Sindicato 
da Indústria de Laticínios 
de Minas Gerais (Silemg) 
e o Sindicato das Escolas 
Particulares de Minas Ge-
rais (Sinep-MG), foi uma 
grande oportunidade de 
aprendizado. Entre os dias 
19 de agosto e 19 de se-
tembro, alunos de dezenas 
de escolas particulares do 
estado de Minas Gerais 
criaram trabalhos sobre o 
Dia Mundial de Combate à 
Osteoporose e aprenderam 
a respeito do leite, um dos 
alimentos mais importantes 
para a saúde.  

O concurso contemplou 
alunos do 1º ao 4º ano do 
Ensino Fundamental, que 
mostraram o seu talen-
to com desenhos sobre o 
tema “Meu primeiro amor, 

APRESENTAÇÃO

o leite”. Já os alunos do 5º 
ao 9º ano do Ensino Fun-
damental e do Ensino Mé-
dio escreveram redações 
sobre o tema “Leite aliado 
à minha saúde”. 

Os três primeiros coloca-
dos ganharam prêmios 
especiais (Playstation, 
tablet, bicicleta, celular e 
TV) e os professores dos 
vencedores do 1º lugar 
receberam um notebook. 
Além disso, foi sorteada 
uma bolsa de estudos en-
tre os ganhadores.

Agradecemos aos alunos, 
professores, diretores das 
escolas e pais pela participa-
ção e dedicação. Esperamos 
continuar contando com a 
presença de todos na próxi-
ma edição do Concurso de 
Desenho e Redação, na bus-
ca de novos aprendizados!
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ESCOLAS PARTICIPANTES

  
DESENHOS

 REDAÇÕES 
5º AO 9º ANO

 REDAÇÕES 
ENSINO MÉDIO

AO TODO, FORAM 1074 TRABALHOS... 
E A CERTEZA DE QUE ESSE FOI  

APENAS O INÍCIO! 

TODOS NÓS SAÍMOS GANHANDO  
COM ESSA EXPERIÊNCIA!
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CONHEÇA OS ALUNOS 
VENCEDORES E OS 
SEUS TRABALHOS!
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CATEGORIA: DESENHO – 1º AO 4º ANO DO ENSINO FUN-
DAMENTAL 

1º lugar
Aluno: Júlia de Freitas 
Série: 4º ano
Escola: Colégio Ilúmina – Rede Pitágoras – Belo Horizonte
Professora: Santuza Mara Figueiredo Couto
Prêmio: Playstation 4

2º lugar
Aluno: Maria Luiza Jardim
Série: 4º ano
Escola: Colégio Sócrates – Contagem
Professora: Marília Rosa
Prêmio: Tablet

3º lugar
Aluno: Clara Couto Faria
Série: 4º ano
Escola: Instituto da Criança – Belo Horizonte
Professora: Karine Rosane Andrade da Silva
Prêmio: Bicicleta

CATEGORIA: REDAÇÃO – 5º AO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

1º lugar
Aluno: Laura Alvarenga Teixeira Antunes 
Série: 5º ano
Escola: Instituto da Criança – Belo Horizonte
Professora: Cláudia Maria de Carvalho
Prêmio: Playstation 4

2º lugar
Aluno: Állan Richard Nogueira Alves
Série: 6º ano
Escola: Colégio Santa Maria – Betim
Professora: Graciele B Gonzaga
Prêmio: Tablet
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3º lugar 
Aluno: Heitor Dias Guimarães
Série: 7º ano
Escola: Colégio Santa Maria – Betim
Professora: Graciele B Gonzaga 
Prêmio: Bicicleta

CATEGORIA: REDAÇÃO – ENSINO MÉDIO 

1º lugar 
Aluno: Henrique Lacerda Lage Lopes de Oliveira 
Série: 3º ano
Escola: Colégio Comercial Itabirano – Itabira
Professora: Tainá Nínive Soares Guerra de Oliveira Martins
Prêmio: TV 32”

2º lugar 
Aluno: Nelmara Alvarenga Vieira 
Série: 3º ano
Escola: Colégio Comercial Itabirano – Itabira 
Professora: Tainá Nínive Soares Guerra de Oliveira Martins
Prêmio: Tablet

3º lugar
Aluno: André Luiz Moreira Dutra  
Série: 1º ano
Escola: Fundação Itabirana Difusora de Ensino – CCI - Itabira
Professora: Maria da Conceição Carvalho Mafra
Prêmio: Smartphone e bolsa de estudos para 2017
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CATEGORIA: DESENHO – 1º AO 4º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Aluno: Júlia de Freitas 
Série: 4º ano
Escola: Colégio Ilúmina – 
Rede Pitágoras –  
Belo Horizonte
Professora: Santuza Mara 
Figueiredo Couto
Prêmio: Playstation 4

1º LUGAR
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Aluno: Maria Luiza Jardim
Série: 4º ano
Escola: Colégio Sócrates - 
Contagem
Professora: Marília Rosa
Prêmio: Tablet

2º LUGAR

CATEGORIA: DESENHO – 1º AO 4º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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CATEGORIA: DESENHO – 1º AO 4º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Aluno: Clara Couto Faria
Série: 4º ano
Escola: Instituto da 
Criança – Belo Horizonte
Professora: Karine  
Rosane Andrade da Silva
Prêmio: Tablet

3º LUGAR
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CATEGORIA: REDAÇÃO – 5º AO 9º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Aluno: Laura Alvarenga 
Teixeira Antunes 
Série: 5º ano
Escola: Instituto da 
Criança – Belo Horizonte
Professora: Cláudia Maria 
de Carvalho
Prêmio: Playstation 4

1º LUGAR
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Certo dia Leite, um empresário muito bem-sucedido estava em seu 
escritório cuidando de seus gráficos de produção, recebeu uma ligação de 
sua secretária, Sra. Queijo:

_ Chefe chegou uma mulher aqui, Senhora Saúde chefe!
Leite respondeu:
_ Obrigada, Sra. Queijo, mande subir.
Senhor Leite não sabia por que recebera uma visita tão inusitada 

como a Sra. Saúde, empresária muito premiada no mundo dos negócios 
alimentares. Quando Sra. Saúde chegou Leite a cumprimentou:

_ Sra. Saúde! O que traz a senhorita aqui?
Saúde disse:
_ Como sabe Leite sou aliada de muitos produtos: frutas, verduras, 

arroz, feijão, enfim, vim aqui saber se você se interessa em fazer parce-
ria comigo?

Leite nem hesitou:
_ Claro, Sra. Saúde! Claro! Claro! Será um imenso prazer!
Eles apertaram as mãos e selaram o acordo.
Depois juntos, Leite e Saúde abriram portas para diversas coisas: a 

cura da osteoporose, mais longevidade as pessoas, mais cálcio nos ossos 
e até novas comidas como manteiga e leite condensado! Assim nasceu 
uma das maiores parcerias! O Leite se aliou a minha saúde! T
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CATEGORIA: REDAÇÃO – 5º AO 9º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Aluno: Állan Richard  
Nogueira Alves
Série: 6º ano
Escola: Colégio Santa 
Maria – Betim
Professora: Graciele B. 
Gonzaga
Prêmio: Tablet

2º LUGAR
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Eu ainda sou criança,
Mas preciso de saber
O que é que eu faço
Se saudável quero ser.

Devo alimentar-me bem,
Leite, pão ou cereais,
Não esquecendo nunca a fruta
E todos os vegetais.

O leite nunca pode faltar
Um pouco em cada dia
Tomar tudo com moderação
Para ter boa energia.

Nunca pode esquecer de tomar leite
Pois ele é muito importante
Para todas as pessoas
Principalmente os estudantes.

Praticar um bom esporte,
Brincar muito e até correr
Tomar leite sempre,
Para eu me desenvolver.

Enfim tudo faz parte,
Do processo de crescer,
Todo dia tomando leite,
E muitos anos irei viver.
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CATEGORIA: REDAÇÃO – 5º AO 9º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Aluno: Heitor Dias  
Guimarães
Série: 7º ano
Escola: Colégio Santa 
Maria – Betim
Professora: Graciele B. 
Gonzaga
Prêmio: Bicicleta

3º LUGAR
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Sabor de Lembrança

Leite lembra meu avô
Com seu cabelo branquinho
Vinha pelo corredor
Trazendo leite fresquinho

Lembro também do meu primeiro gato
Ele adorava leite
Que com apenas um prato
Já era um banquete

Quando ouvia aquela buzina
Já vinha o leiteiro
Dobrando a esquina
Com seu jeito ligeiro

Meu momento preferido do dia
Era minha mãe fervendo o leite com 
muita alegria
E papai me dando bom dia
E com grande sorriso em agradecia

Lembranças de um tempo
Que hoje lembro
Quando o leite tomo lento
Para não se perderem no vento
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CATEGORIA:  
REDAÇÃO – ENSINO MÉDIO 

Aluno: Henrique Lacerda 
Lage Lopes de Oliveira 
Série: 3º ano
Escola: Colégio Comercial 
Itabirano – Itabira
Professora: Tainá Nínive 
Soares Guerra de  
Oliveira Martins
Prêmio: TV 32”

1º LUGAR
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“Hamlet” para contemporâneos

“Ser ou não ser, eis a questão”. A 
eterna máxima shakespeariana que 
norteou inúmeras discussões filosófi-
cas e sociais ao longo dos séculos 
já perdeu hoje grande parte de 
seu significado, e como ávido leitor 
do dramaturgo inglês, sinto-me no 
direito - aliás, na obrigação - de 
sugerir um tema contemporâneo 
de igual importância, capaz de 
substituir a filosofia original do velho 
William. Algo ao mesmo tempo 
cotidiano e incomum, simples, porém 
complexo, uma antítese viva, ouso 
dizer. Sim: o leite.

Presente na nossa sociedade 
desde seu surgimento, o leite 
representa um dos elementos 
essenciais à vida, não só de nós, 

humanos, mas de todos os ani-
mais mamíferos. Sua composição 
rica em proteínas, gorduras, 
vitaminas, carboidratos e sais 
minerais, além de hormônios e 
anticorpos, no caso do leite ma-
terno, propicia o desenvolvimento 
adequado e livre de enfermidades 
de todas essas espécies. 

A sociedade humana, no en-
tanto, desenvolveu-se de forma 
acelerada, e com o surgimento 
de indústrias, fábricas, faculda-
des e todo o dinamismo tecno-
lógico que as nossas infindáveis 
revoluções trouxeram, deu-se 
uma intensa busca pela lon-
gevidade e pelo aumento da 
qualidade de vida até a velhice. 
Nesse contexto, ganhou impor-
tância a figura do leite não só 
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como fonte nutritiva para os 
infantes, mas também como um 
recurso capaz de prevenir, já 
na fase adulta, doenças como a 
osteoporose, em função da sua 
grande quantidade de cálcio, 
que minimiza a perda de  
massa óssea. 

Uma vez explicada a importância 
do leite em todas as fases da 
vida humana, resta a dúvida: como 
adequar esse alimento aos diversos 
grupos de consumidores? É sob 
essa perspectiva que ocorreram 
os investimentos para a criação de 
variantes da bebida láctea, intitu-
lada integral e desnatada. Esses 
dois tipos se diferem principalmente 
quanto à presença de gorduras, 
sendo o integral rido em lipídeos 
e, portanto, recomendado para o 

público infanto-juvenil, que demanda 
grande quantidade energética, ao 
passo que o desnatado, livre de 
gorduras, é ideal para aqueles que 
passam por dietas ou possuem 
predisposição a problemas cardio-
vasculares.

Assim, reafirmo minha tese e pro-
ponho: “Integral ou desnatado, eis a 
questão”!
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Aluno: Nelmara Alvarenga 
Vieira 
Série: 3º ano
Escola: Colégio Comercial 
Itabirano – Itabira 
Professora: Tainá Nínive  
Soares Guerra de  
Oliveira Martins 
Prêmio: Tablet

2º LUGAR

CATEGORIA:  
REDAÇÃO – ENSINO MÉDIO 
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Aluno: Nelmara Alvarenga 
Vieira 
Série: 3º ano
Escola: Colégio Comercial 
Itabirano – Itabira 
Professora: Tainá Nínive  
Soares Guerra de  
Oliveira Martins 
Prêmio: Tablet

Leite: neologismo inesperado

Não há como negar que bebemos 
leite desde nosso primeiro ato 
de instinto. Sugar, beber, provar, 
degustar são alguns verbos que se 
relacionam com o famigerado leite.

Defendo aqui a criação imediata de 
um neologismo: leitear. Qual razão 
de não criar um verbo que valorize 
o alimento que nos sustenta desde 
a existência? Pergunta com res-
posta imediata... devemos criar. Vale 
ressaltar que palavras estrangeiras 
entram em nosso cotidiano e se 
tornam válidas sem cerimônia. É o 
caso do verbo ”deletar” que veio 
nos assediando por causa da infor-
mática. No teclado do computador 
sempre apertamos o “del” e o ato 
de apertar tal tecla virou um verbo 
que é aceito em todos os modos 
de comunicação.

Por isso, repito que a língua 
portuguesa tem o dever de 
fazer justiça ao leite. Já pensou 

dizer aos seus sobrinhos, filhos 
ou netos: vamos leitear? Lei-
teou hoje? Seria, no mínimo, um 
incentivo para que eles continu-
assem o hábito que nossos avós 
sempre nos alertou. Diziam eles 
“Leite é bom para os ossos” ou 
“Se tomar leite, nunca quebrará 
qualquer osso”.

Não estou dizendo aqui que os 
adolescentes e crianças hoje 
sofrem mais fraturas daqueles 
de minha época, mas é oportuno 
afirmar que nunca quebrei um 
osso, já que “leiteio” todos os dias. 
Osteoporose não tem lugar em 
meu vocabulário, nem muito menos 
merece um neologismo.

Sugiro que lancemos campanhas a 
serem compartilhadas com todos os 
professores de português. “Vamos 
leitear, antes que quebremos a 
cara?”  Desculpem o coloquialismo, 
mas uma campanha para crianças 
e adolescentes merece uma liber-
dade estética! 
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Aluno: André Luiz  
Moreira Dutra  
Série: 1º ano
Escola: Fundação  
Itabirana Difusora de  
Ensino – CCI - Itabira 
Professora: Maria  
da Conceição  
Carvalho Mafra
Prêmio: Smartphone e  
bolsa de estudos integral 
para 2017

3º LUGAR

CATEGORIA:  
REDAÇÃO – ENSINO MÉDIO 
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Lactose, carboidrato,
No leite é a principal,
Nos fornece energia
Porém a alguns faz mal.
E os que não toleram
Não conhecem a plenitude
De bebida tão banal.

De muita importância
São os sais minerais
Juntamente às vitaminas
Fazem do leite uma das bebidas
Mais nutritivas dentre as demais.

Entre os mesmos há o cálcio,
Mais presente que os outros,
Que previne a osteoporose
E dá rigidez aos ossos.

As gorduras são abundantes
E importantes ao nosso corpo,
Formam todas as nossas células
E reparam as que existiam antes.

O leite materno fornece
Aos bebês maior proteção,
Contém anticorpos de doenças,
Os dá sustância, os alimenta
E os garante boa criação.
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“Estou muito feliz, tanto sobre o concurso quanto 
sobre a bolsa de estudos que ganhei. Não consigo 

nem acreditar! Costumo participar desses concursos 
sempre que tenho a oportunidade, porque gosto 
muito de escrever. No meu texto, falei sobre cada 

componente do leite e, para isso, pesquisei bastante 
sobre o tema.” 

André Luiz Dutra, vencedor do 3º lugar no 
Concurso de Redação – Categoria Ensino Médio  

e ganhador da bolsa de estudos

“É um reconhecimento do nosso trabalho e do 
investimento das famílias, pois o sucesso da educação 

está ligado ao apoio que vem de casa. Os alunos 
vencedores se propõem a participar e se dedicam. O 
nosso trabalho é incentivar e não tem vitória melhor 

do que colher o resultado desse incentivo.” 

Ana Cristina Meireles, diretora pedagógica  
do Colégio Comercial Itabirano – Itabira

CONFIRA O DEPOIMENTO 
DE QUEM PARTICIPOU:
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“Quando o André me contou que haveria 
o concurso, incentivei a participação dele 

porque, além despertar o interesse dele no 
estudo e na redação, ele aprenderia sobre 

esse tema, que é muito importante. Já sobre 
a bolsa de estudo, ficamos muito felizes, pois 

com esse benefício teremos mais recursos 
para investir no futuro dele.” 

Elói Dutra, pai de André Luiz Dutra, 
vencedor do 3º lugar no Concurso de 
Redação – Categoria Ensino Médio e 

ganhador da bolsa de estudos

“Envolver crianças e adolescentes na valorização 
dos benefícios do leite para a saúde é gratificante. 

A felicidade estampada no rosto de cada um 
durante a premiação é o que nos motiva a manter o 
nosso compromisso de levar informação às pessoas 
e contribuir com a qualidade de vida da população. 
No próximo ano queremos conscientizar e premiar 

muito mais alunos e professores.”
 

Celso Moreira, diretor executivo do Silemg
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“Levar informação, conhecimento e motivação para as salas 
de aula é o papel de todo o cidadão. Entendemos que essa 

é a melhor forma de tornarmos crianças e adolescentes 
multiplicadores de qualquer mensagem. Por isso, reforçar o 

tema sobre saúde, qualidade de vida e alimentação saudável 
é fundamental para a construção de uma sociedade melhor. 

Agradecemos a confiança e a participação de todos que 
acreditaram nesse projeto.”

João Lúcio Barreto Carneiro, presidente do Silemg

“Mobilizar mais de 1 mil alunos entorno de 
um tema tão novo para eles foi realmente 

inspirador. Acreditamos no concurso 
desde o começo, e a recompensa veio 
com o envolvimento e a dedicação dos 

alunos e professores. Os resultados foram 
surpreendentes. Agradeço ao Silemg pela 

oportunidade de fazer parte desse investimento 
ao estudo e à educação dos nossos alunos, e a 
confiança dos nossos associados. Parabéns a 

todos que participaram.”

Emiro Barbini, presidente do Sinep-MG



2929

“Parece clichê falar que nos sentimos honrados, mas 
essa é realmente a realização do nosso trabalho. 
Esse prêmio representa toda a nossa equipe, pois 

esses alunos estão crescendo junto com a gente. Em 
tempos em que a educação não tem recebido seu 
devido valor, esse concurso é um incentivo, não só 
para o aluno, mas para o docente. Podemos fazer 

um paralelo, pois tão importante quanto o leite, é a 
educação na vida de todos nós.” 

Tainá Martins, professora de redação do Colégio 
Comercial Itabirano – Itabira e dos alunos 

vencedores do 1º e 2º lugar na Categoria Redação 
Ensino Médio Ensino Médio. 








