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Ressignificação 



Quem cedo madruga...

fica com sono o dia inteiro 



É dando que se...

engravida







Quem tem boca...

fala.

Quem tem grana que vai a roma



Gato escaldado...

morre.



Quem espera...

fica de saco cheio.



Peter Parck – Homem Aranha



Fabian  Parck – Contábil Aranha



Os últimos serão...

desclassificados



Há males que vêm...

fu... com tudo mesmo
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ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

ATIVO Ñ CIRCULANTE

RLP

Investimento

Imobilizado

Intangível

PASSIVO

PASSIVO  CIRCULANTE

PASSIVO Ñ CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LIQUIDO

Capital 
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> Entidade

> Continuidade

> Registro pelo Valor Original

> Competência

> Oportunidade

> Prudência
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ESSE CARA SOU EU 



ESSE ALUNO SOU EU 



O aluno que estuda os assuntos toda hora

Que conta os segundos pra ir pra escola

Que estar todo tempo querendo apreender

Porque já não sabe ficar sem saber



E no meio da noite levanta

Pra estudar na cama

Esse aluno sou  eu 



O aluno que pega o assunto no ato

Não deixa o trabalho interromper seu aprendizado

Estar do seu lado, seja o conteúdo que e vier

O aluno esperado por todo  o professor 



Por apreender ele estuda o assunto

Seu melhor aluno 

Esse aluno Sou eu



O aluno que estuda de todo jeito

Que depois de toda aula, faz um paper 

Te agracia falando dos assuntos que estudou

Te fala das pesquisas que realizou



De manhã você acorda feliz

Num sorriso que diz 

Esse cara e meu aluno

Esse cara e meu aluno



Eu sou o aluno certo pra você

Que estuda e tem vontade de apreender

Que busca o aprendizado toda hora 

Esse aluno sou eu 

Esse aluno sou eu 



O aluno que sempre te espera estudando

Que abre a porta da sala quando você vem vindo

Escreve na lousa e te fala feliz 

Entusiasmado te olha e te diz 

Que veio de Ji Paraná

Ele estuda  
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De aorcdo com uma pqsieusa de uma 

uinrvesriddae ignlsea, não

ipomtra em qaul odrem as lrteas de uma plravaa 

etãso, a úncia csioa

iprotmatne é que a piremria e útmlia lrteas 

etejasm no lgaur crteo. O rseto

pdoe ser uma bçguana ttaol, que vcoê anida 

pdoe ler sem pobrlmea. Itso é

poqrue nós não lmeos cdaa lrtea isladoa, mas a 

plravaa cmoo um tdoo













































Nenhuma escola no 

mundo ensina 

experiência





Não Quero Dinheiro, 

Só Quero Amar



Vou pedir pra você voltar

Vou pedir pra você ficar

Eu te amo

Eu te quero bem



Vou pedir pra você gostar

Vou pedir pra você me amar

Eu te amo

Eu te adoro, meu amor



A semana inteira fiquei esperando

Pra te ver sorrindo

Pra te ver cantando

Quando a gente ama não pensa em 

dinheiro

Só se quer amar

Se quer amar

Se quer amar



De jeito maneira

Não quero dinheiro

Eu quero amor sincero

Isto é que eu espero

Grito ao mundo inteiro

Não quero dinheiro

Eu só quero amar



Espero para ver se você vem

Não te troco nessa vida por ninguém

Porque eu te amo

Eu te quero bem

Acontece que na vida a gente tem

Que ser feliz por ser amado por alguém

Porque eu te amo

Eu te adoro, meu amor



A semana inteira fiquei esperando

Pra te ver sorrindo

Pra te ver cantando

Quando a gente ama não pensa em 

dinheiro

Só se quer amar

Se quer amar

Se quer amar



De jeito maneira

Não quero dinheiro

Eu quero amor sincero

Isto é que eu espero

Grito ao mundo inteiro

Não quero dinheiro

Eu só quero amar [2x]


