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“O MEU JEITO DE MUDAR O MUNDO’’ 

 

Vemos que o mundo está sofrendo e as pessoas e nós poluímos  o 

Planeta Terra e nós temos que ajudar e não poluir  os rios os lagos as ruas e 

as encostas dos rios que a chuva leva essa poluição até eles 

    Meu jeito de mudar o mundo é: Acabando com a fome e miséria das 

pessoas!Como podemos fazer isso: Não jogando as comidas fora, não jogando 

as comidas fora e ensinar as pessoas a colher o que plantaram, ensinar a 

pescar e mais um monte de coisas! 

    Educar as pessoas! Como podemos fazer isso: Dizendo para não 

empurrar na fila e nem responder as pessoas mais velhas e até os mais novos 

.Por que responder  é falta de   educação  .  

    Vamos lá pessoal há muitas pessoas que estão passando fome e 

precisam da nossa ajuda. Eu estou ajudando as pessoas que estão  

precisando,e vocês  vá ajudar  aos outros!Separem os brinquedos que não 

brinca mais e as  roupas também ! 

      As pessoas necessitadas  estão passando fome,frio  e vontade das 

coisas que nós temos e mostramos,de atenção e de as coisas. 

As crianças não ganham presentes e nós ganhemos muitos. Vamos evoluir e 

ajudar elas se vocês cuidarem do mundo os necessitadas. Motivo para mudar o 

mundo é fácil é só ajudar, não poluir e cuidar desse mundo. 

   O nosso mundo é maravilhoso! Vamos ajudar a deixar ele mais bonito  e 

ajudar ele e a melhorar o mundo e a melhorar ele um pouco mais. 

   Vamos salvar esse planeta e as pessoas mais necessitadas e vocês são 

os principais para ajudar e eu também estou ajudando elas. 

Podemos ver que essas pessoas estão precisando de nós.  

Vamos ajudar esse Planeta em que nós vivemos e as pessoas 

necessitadas! 

Amanda Heloisa Capelin 

9 anos 
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O MEU JEITO DE MUDAR O MUNDO 

 

O mundo está sofrendo e por isso nós devemos cuidar  hoje está 

acontecendo, catástrofes como: vulcões,terremotos, tsunami e muito mais. 

Nós podemos e devemos plantar arvores, não poluir os rios. E aqui em 

São João mesmo nós temos muitas poluição, sonora, e às vezes visual 

também temos as borracharias que  queimam borracha e papeis. 

Temos a campanha da fraternidade que o tema do livrinho da novena 

que o tema é “ A criação geme em dores de parto’’ que da uma ajudinha .Mas 

não é suficiente temos que fazer mais. 

Meu jeito de mudar o mundo é fechando a torneira e não poluir os rios , 

cuidar para daqui uns 40 anos não faltar, lavar as calçadas com a água que 

lava a roupa. 

Temos que, acabar com a fome, educação básica de qualidade , 

igualdade entre os sexos , reduzindo a mortalidade infantil , melhorar a saúde 

párea todos, combater a AIDS a malaria e outras doenças, melhorar a 

qualidade de vida, e trabalho para todo mundo! 

 

ESSE É O MEU JEITO DE MUDAR O MUNDO.... 

 

                                                                                 Jaqueline Sganzerla. 
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“O MEU JEITO DE MUDAR O MUNDO’’ 

 

O mundo atual de hoje esta com guerras, mortes, enchentes e poluição, 

assim, o planeta esta morrendo com a ação da humanidade. 

Hoje há crises no planeta, as florestas quase não existem mais e não 

estão valorizando as matas, os animais.  O ser humano não se respeita e estão 

fazendo queimadas e pouco a pouco vão acabando com os animais do nosso 

planeta. Esta ocorrendo conflitos, assassinatos e cada vez mais esta 

acontecendo roubos. 

É hora de mudar, tentando salvar o planeta com reflorestamento, dando 

estudo para as crianças, combater as doenças, reduzir as mortes, acabar com 

a fome, e principalmente cuidar da água por que sem ela ninguém vivera. 

No Brasil as pessoas que vivem na rua são discriminadas por aparência, 

pela roupa que veste, pela cor e onde mora. 

Para mudar o mundo deveria melhorar a qualidade de vida e ensinar 

pessoas analfabetas. Para mudar o mundo não adianta fazer isso e não mudar 

o homem . Vamos mudar isso primeiro!                                             

 

 

Igor Cristiano de chaves 
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“O MEU JEITO DE MUDAR O MUNDO’’ 

 

 

O meu jeito de mudar o mundo, hoje em dia todos sabem que o mundo anda 

com poluição, destruição, desmatamento, poluição sonora. Todo mundo sabe que 

podemos cuidar do mundo, mas eu sei que podemos, mas parece que ninguém  

sabe que podemos.  

Uma coisa que eu acho errado é matar animais e jogar em córregos, riachos, 

acostamentos de estradas. 

Sempre que a gente come algo sempre devemos jogar no lixo como se diz o 

ditado popular lixo no lixeiro.  

Vamos cuidar para não escovar os dentes com a torneira aberta.  

Não descriminar ninguém por rasa, religião, sexo. Igualdade para todos é 

direito.  

Não brigar com os idosos ajudar e compartilhar amor com todos.  

Não incomodar os portadores de doenças físicas e mentais, ajudalos. 

Vamos incentivar as pessoas afastadas de Deus para ir à igreja.  

Não descriminar crianças pobres. 

Não desperdiçar água e comida. ESSE É O MEU JEITO DE MUDAR O 

MUNDO            

 

 

 

 

 

 

Scheila Gonçalves Mulh
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O MEU JEITO DE MUDAR O MUNDO 

 

O meu jeito de mudar o mundo é ajudar a plantar árvores, não desmatar 

porque hoje em dia esta um caos por que estão desmatando muito, poluindo e 

esta acontecendo muitas catástrofes como as enchentes, terremotos e tsunami 

aqui onde eu moro há poluição sonora, poluição dos rios, e o ar esta ficando 

cada vez mais poluído e tem muitas queimadas e estão agindo? Que nada não 

estão fazendo nada para isso acabar. 

Para ajudar o mundo vamos começar em casa, em nosso quintal, no 

nosso bairro em nossa cidade se nós não fizermos quem vai fazer? O mundo 

pede socorro por que estão desmatando e não estão plantando e só 

desmatam, vamos proteger o que é nosso, se o mundo morrer nós morreu 

junto vamos fazer nossa parte o pouquinho que nós fizermos já está ajudando. 

Eu vou fazer minha parte e você vamos plantar mais arvores, limpar os 

rios, jogar lixo no lixo. 

Vamos 

                 Cuidar  

                               Do  

                                       Mundo? 

 

 

 

Letícia Monique Félix. 
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O MEU JEITO DE MUDAR O MUNDO 

 

 O meu jeito de mudar é tenta pelo menos conscientizar aos meus 

familiares aos meus vizinhos e amigos para que poção passar para muito mais 

pessoas a mensagem de que devemos cumprir:  

     Que não devemos jogar lixo nos rios, nas estradas, não provocarmos as 

queimadas, melhorar a condição de vida de muitas pessoas, etc. E para isso é 

só nos  queremos e não desistirmos. 

Mais um motivo que todos nós devemos cumprir é dando oportunidade 

para que todos tenham educação, um bom trabalho, ter igualdade entre os 

sexos. 

E eu sei que se todos colaborarem nosso mundo vai ficar muito melhor, 

pois ele tem florestas, reservas naturais, e muitas espécies de seres vivos ao 

nosso redor. 

Nos devemos prestar a atenção nos 8 jeitos de mudar o mundo ele vai 

melhorar muito! 

                                   

 

 

 

 

Victor Fabrício Sutil Schneider 
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O MEU JEITO DE MUDAR O MUNDO 

 

 

 No nosso mundo de hoje, existe crianças passando fome. Pessoas com 

pouco dinheiro e pessoas com muito dinheiro. Assim muitas pessoas sofrem 

pela desigualdade. No mundo sofrem animais e muitas pessoas por não cuidar 

de florestas, rios e lagos. Hoje no mundo criaram os 8 jeitos de mudar o 

mundo. 

 O meu jeito de mudar o mundo é respeitar o próximo, não jogar coisas 

(lixos etc...) em rios, quando ir escovar os dentes fechar a torneira de água, 

não matar animais, não maltratar animais, não cortar árvores, quando ir lavar o 

carro usar um pouco de água em um balde, jogar lixo em lixeiras e não no 

chão, jogar lixo em lixeira cada uma de seu jeito (Papel, Plástico, Vidro, Metal e 

orgânico), cuidar do meio ambiente.Hoje no mundo eu quero que pessoas 

melhorem a vida, eu quero que o mundo seja melhor para todos, pessoas que 

respeitam idosos, homes valorizar as mulheres, melhorar a vida de pessoas 

com deficiência respeitar animais rios e outras coisas. 

 

 Meu nome é Anderson Leonardo dos Santos tenho 13 anos e morro em 

São João PR e esse é meu jeito de mudar o MUNDO...  
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O MEU JEITO DE MUDAR O MUNDO 

 

Vemos que na atualidade tem se falado muito pouco a respeito dos oito 

jeitos de mudar o mundo. Muitas pessoas não se conscientizam de que precisa 

reduzir a mortalidade infantil, acabar com a fome e a miséria, melhorar a 

qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, melhorar a saúde das 

gestantes e garantir uma educação básica de qualidade para todos. 

Morro no bairro Santa Luzia onde passa o rio gavirova, vejo que há 

muitos problemas relacionados ao meio ambiente como as fossas que são 

perto do rio,  tem dias que não dá para agüentar o cheiro que vem da fossa. .A 

nossa cidade foi muito mal planejada, as pessoas começaram a construir suas 

casas muito perto dos rios e assim começaram a devastar as matas e poluir os 

rios. 

Concluo assim que se todos na sociedade se conscientizassem quanto 

ao que está acontecendo com o meio ambiente e ajudassem  a contribuir para 

melhorar o nosso mundo, tudo seria diferente, muitas coisas não estaria 

acontecendo.Se cada um fizer a sua parte e se unir conseguiremos um mundo 

melhor para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laís de Oliveira 
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O MEU JEITO DE MUDAR O MUNDO 

No nosso mundo a milhares de crianças e famílias passando fome e até         

morrendo por não ter o que comer. Tem pessoas que estão em hospitais ou na 

UTI essas pessoas que vivem na rua essas pessoas por não ter onde viver 

nem o que  comer é essas pessoas que são discriminada no Brasil .                                                  

 No Brasil alem de pessoas passando fome a mais de 18 milhões que 

não passaram pela escola e também muita do nosso Brasil as pessoas são 

analfabetas tem pessoas que não acreditam que quem tem analfabetismo não 

cura nós, mas cura-se sim é só montando escolas bibliotecas e muitas outras 

coisas . 

  E também esse Brasil há muita desvalorização entre homens e mulheres 

as mulheres são desvalorizadas por serem mais fracas. Os grandes 

construtores ricos e famosos acham as mulheres inúteis em qualquer trabalho. 

E alem disso no nosso pais a milhares de mãe que seus filhos não chegam a 

fazer 1ano de idade e as gestantes em vês de cuidar do futuro do de seu filhos 

elas bebem cervejas e muitas outras bebidas as bebidas alcoólicas que no 

futuro de seu filho.tem mães que colocam os filhos na hora de dormir com a 

barriga para baixo mas é isso que faz criança recém –nascida morrer sempre 

tem que deixar o bebe dormir com a barriga para cima.       

  Há também meninas de15 a19 anos se envolvido pelo sexo no Brasil 

antes o número de gestantes erra menor, mas esse número aumentou muito 

porque os menores começam muito cedo.        

Nesse Brasil está havendo  muito desmatamento as pessoas que sabem 

que o mundo está morrendo e fazem queimadas a toa é isso que prejudicas as 

a camada de ozônio deixando os raios solares entrando e secando as árvores 

até morrer.            

E nesse Brasil todo mundo pode se ajudar nem que seja bem pouco 

mas cada um pode se ajudar se cada um fazer um pouco você vai ver que tudo 

fica melhor faça sua parte .em você já fez se não 

 

Vamos fazer juntoYuri de Chaves  



 

 

ESCOLA SAMIPROFISSIONALIZANTE GRALHA AZUL DE SÃO JO ÃO- 

PARANÁ 

 

O MEU JEITO DE MUDAR O MUNDO 

 

O jeito que eu posso mudar o mundo  é não continuar com esse 

desmatamento,cortando as árvores fazendo queimadas jogando lixo nós 

Rios, poluindo o ar com essas grandes empresas, carros, motos, caminhões 

etc. 

Se eu jogar lixo nós rios, vai matar os peixes, vai poluir os rios. Se 

cortarmos as  

Árvore poderá ficar sem oxigênio, pois é delas que o oxigênio sai para nós, 

ela pega o gás carbono para ela e libera o oxigênio. 

Tem pessoas que fazem queimadas, eu não faço, pois elas queimam 

todas as árvores,poluem o ar e o oxigênio para nós respirarmos. 

  Se continuarmos fazendo isso,poderemos morrer,pois tudo isso é ruim 

para o meio ambiente,para as faunas e os humanos elas fazem isso,fazem 

acontecer as terríveis enchentes.Isso acontece porque elas fazem todas as 

coisas erradas é isso. 

Temos que fazermos tudo isso para salvar o mundo das terríveis coisas 

que virão pela frente. 

Esse é o meu jeito de mudar o mundo, meu nome é Eduardo Da Rosa, 

tenho 11 anos e morro em São João.PR. 

 


