
A Vitória!



— Então não foi um pesadelo? Eu
realmente escolhi agir com ganância e
corrupção? - Indignou-se Ruttú 

— Sim, foi uma escolha sua e o antídoto
tem o papel de limpar os corações
sombrios… mas você ainda vai precisar
passar pela reabilitação, para conseguir
se reinserir na nossa galáxia.  

Ruttú abre o olho, como se tivesse acordado de um
pesadelo.

— O que aconteceu? Eu tive um sonho horrível - Disse
Ruttú, deitado em uma cama de hospital, onde
Leodegária o observava

— O antídoto realmente funcionou. Isso significa a
vitória de Pólis, Gabi e os guardiões - Disse Leodegária,
sorrindo.



Os 04 Cristais da verdade enfim voltam a exercer a função que
foram destinados. O Cristal Conhecimento, Responsabilidade,
Ética, e o Cristal Colaboração, juntos, se conectam ao sol e
emanam uma energia de paz que reverbera em toda a
galáxia.

No púlpito da sede, Leodegária, com sua voz aveludada e ao
mesmo tempo potente, esbraveja para milhares de cidadãos
atentos ao seu olhar:

— Seres de toda a galáxia! Nos reunimos hoje aqui, para
homenagear os Guardiões Estudantes de Atitude, Pópulos,
Maní, Uiara e Turí. Em nome de Pólis e de toda a galáxia,
agradeço imensamente pelos serviços prestados. Vocês se
comportaram como verdadeiros heróis e heroínas!
Olhe para o grão de poeira suspenso no raio de Sol. Isso é aqui.
Isso é agora. Somos nós. No raio, todos que você ama, todos
que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todos os
seres da galáxia que já existiram, viveram suas vidas sob o sol. 

Nossa alegria e sofrimento, milhares de religiões,
ideologias, cada caçador e saqueador, cada herói
e covarde, cada criador e destruidor da civilização,
cada rei e camponês, cada jovem casal
apaixonado, cada mãe e pai, criança esperançosa,
inventor e explorador, todo professor de ética,
todo político corrupto, todo santo e pecador na
história das nossas espécies viveram lá - sob o Sol.
Isso é aqui. Isso é agora. 
Somos nós!



O que você, Estudante de Atitude,
deve fazer agora?  

 
Cuidemos e reverenciemos nosso sol, que nutre os Cristais
da verdade de harmonia, esperança e paz.

O mal não se esgotou, mas continuamos juntos e juntas em
prol de uma galáxia cada vez mais ética, transparente e
justa. 

Obrigada pela coragem, Estudantes de Atitude! 

É tempo de celebrar! O governo de Goiás agradece
imensamente a participação de professores, estudantes,
diretores e toda a comunidade escolar nessa gincana
desafiadora e divertida.

Parabéns a todos que chegaram até aqui! 
De alguma forma todos são vencedores e vencedoras! 
Com o Projeto, esperamos ter contribuído com a construção
de um ambiente escolar mais inclusivo, democrático e
participativo.

Nos vemos na premiação!


