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Albert Einstein (1879-1955) foi um físico e matemático        
alemão. Entrou para o rol dos maiores gênios da         
humanidade ao desenvolver a Teoria da Relatividade.       
Estabeleceu a relação entre massa e energia e formulou a          
equação que se tornou a mais famosa do mundo: E = mc².            
Recebeu o Prêmio Nobel de Física, por suas descobertas         
sobre a lei dos efeitos fotoelétricos. 
Disponível em: <https://www.ebiografia.com/albert_einstein/>. Acesso em 10 de novembro        
de 2018. 
Imagem: Banco de Imagens da Nova Escola. Acesso em 10 de novembro de 2018. 

 

 

Galileu Galilei (1564-1642) foi um matemático, físico,       
astrônomo e filósofo italiano. Fundamentou cientificamente a       
Teoria Heliocêntrica de Copérnico, inventou a luneta       
telescópica, enunciou as leis que regem o movimento        
pendular e idealizou um relógio de pêndulo. Fundou a ciência          
experimental na Itália. Desmistificou lendas, estabeleceu      
princípios e causou uma renovação na história da Ciência. 
Galileu Galilei nasceu em Pisa, Itália, no dia 15 de fevereiro           
de 1564. Era filho de Vincenzo Galilei, um comerciante de lã           
e de Giulia Amnannati. Ainda criança, Galileu revelou        
capacidades raras. Tocava órgão e cítara. Interessado em        
arte, realizou excelentes pinturas e, com grande habilidade        
manual fabricava brinquedos e engenhocas. Estimulado pelo       
pai, entrou na Universidade de Pisa a fim de estudar          
Medicina. 
Disponível em: <https://www.ebiografia.com/galileu_galilei/>. Acesso em 10 de novembro de         
2018. 
Imagem: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Galileo_Galilei#/media/File:Galileo_Galilei01.jpg .   
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Sigmund Freud (1856-1939) foi um médico neurologista e        
importante psicólogo austríaco. Foi considerado o pai da        
psicanálise, que influiu consideravelmente sobre a Psicologia       
Social contemporânea. 
Sigismund Schlomo Freud nasceu em Freiberg, na Morávia,        
então pertencente ao império austríaco, no dia 6 de maio de           
1856. Filho de Jacob Freud, pequeno comerciante e de         
Amalie Nathanson, de origem judaica, foi o primogênito de         
sete irmãos. Aos quatro anos de idade, sua família muda-se          
para Viena, onde os judeus tinham melhor aceitação social e          
melhores perspectivas econômicas. 
Disponível em: <https://www.ebiografia.com/sigmund_freud/>.Acesso em 10 de novembro       
de 2018. 
Imagem: 
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Arquimedes (287 a.C.-212 a.C.) nasceu na colônia grega de         
Siracusa, na Sicília. Filho de Fídias, um astrônomo grego,         
que costumava reunir em sua casa a elite de filósofos e           
homens da ciência. Estudou na escola de Matemática de         
Alexandria, que na época era o centro intelectual do mundo.          
Teve contato com o que havia de mais avançado na ciência           
do seu tempo, convivendo com grandes matemáticos e        
astrônomos, entre os quais Eratóstenes de Cirene, o        
matemático que fez o primeiro cálculo da circunferência da         
terra. 
Disponível em: <https://www.ebiografia.com/arquimedes/>. Acesso em 10 de novembro de         
2018. 
Imagem: 
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Mahatma Gandhi (1869-1948) foi um líder pacifista indiano.        
Principal personalidade da independência da Índia, então       
colônia britânica. Ganhou destaque na luta contra os ingleses         
por meio de seu projeto de não violência. Além de sua luta            
pela independência da índia, também ficou conhecido por        
seus pensamentos e sua filosofia. Recorria a jejuns, marchas         
e à desobediência civil, ou seja, estimulava o não pagamento          
dos impostos e o boicote aos produtos ingleses. 
As rivalidades entre hindus e muçulmanos retardaram o        
processo de independência. Com o início da Segunda        
Guerra Mundial, Gandhi voltou a lutar pela retirada imediata         
dos britânicos do seu país. Só em 1947 os ingleses          
reconheceram a independência da Índia. 
Disponível em: <https://www.ebiografia.com/mahatma_ghandi/>.Acesso em 10 de novembro       
de 2018. 
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Mike Tyson (1966) é um ex-pugilista norte-americano. Em        
1986, com 20 anos de idade, ele se tornou o mais jovem            
campeão mundial dos pesos pesados. Na carreira, foram 58         
lutas e 44 nocautes. 
Mike Tyson nasceu em Bedford-Stuyvesant, Nova Iorque,       
Estados Unidos, no dia 30 de junho de 1966. Tinha dois anos            
quando seu pai abandonou a casa. Com 10 anos, com as           
dificuldades financeiras, foi morar em Brownsville, um dos        
bairros mais pobres e violentos de Nova Iorque. 
Disponível em:<https://www.ebiografia.com/mike_tyson/> . Acesso em 10 de novembro de         
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Simone de Beauvoir (1908-1986) foi uma escritora francesa,        
filósofa existencialista, memorialista e feminista, considerada      
uma das maiores representantes do existencialismo na       
França. Manteve um longo e polêmico relacionamento       
amoroso com o filósofo Paul Sartre. 
Simone Lucie Ernestinede Marie Bertrand de Beauvoir       
(1908-1986) nasceu em Paris, França, no dia 9 de janeiro de           
1908. Filha de um advogado e leitor compulsivo, desde a          
adolescência já pensava em ser escritora. Entre 1913 e         
1925, estudou no Institute Adeline Désir, uma escola católica         
para meninas. Em 1925, Simone de Beauvoir ingressou no         
curso de matemática do Instituto Católico de Paris e no curso           
de literatura e línguas no Institute Saint-Marie. 
Disponível em: <https://www.ebiografia.com/simone_de_beauvoir/> . Acesso em 10 de        
novembro de 2018. 
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Edson Arantes do Nascimento (1940) ou simplesmente Pelé,        
nasceu na cidade de Três Corações, Minas Gerais, no dia 23           
de outubro de 1940.  
Pelé (1940) é um ex-jogador brasileiro de futebol. Conhecido         
como "Rei Pelé", encantou o mundo com seus dribles e          
passes. Foi designado o Embaixador Mundial do Futebol. Foi         
eleito o "Atleta do Século". Levou o Santos Futebol Clube,          
onde atuou por mais de duas décadas, a ganhar mais de           
quarenta taças. Foi artilheiro do campeonato paulista,       
ganhou o título 11 vezes, onde 9 foram consecutivas. Foi          
artilheiro da Libertadores, da Taça Brasil e do Torneio Rio          
São Paulo. Fez sua estreia na Seleção Brasileira com         
apenas 17 anos, incompletos, onde só se despediu em 1971.          
Jogou no New York Cosmos de 1975 a 1977. Foi Ministro           
dos Esportes entre os anos de 1995 e 1998. Ganhou títulos           
em várias partes do mundo. 
Disponível em: <https://www.ebiografia.com/pele>.Acesso em 10 de novembro de 2018. 
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