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Gratidão e 
continuidade

Em 2018, nós, Irmãos Maristas, 
nos despedimos de Lajeado, após 
mais de 100 anos de atuação no 
município. Somos gratos pelo bem 
que foi possível realizar junto à 
Igreja, Prefeitura Municipal, grupos 
locais e a todos os envolvidos e 
comprometidos com a missão 
marista. Estamos certos de 
que o legado que construímos 
permanecerá vivo e atuante, 
principalmente pela oportunidade 
de repassarmos o espaço no qual 
fi cava nosso Centro de Formação 
às Irmãs do Imaculado Coração de 
Maria.

Nossa escolha não poderia ser 
diferente. Mantemos uma parceria 
antiga, já que por muitos anos 
nossos formandos estudaram 
no Colégio Madre Bárbara, como 
também os alunos da escola 
usavam as dependências para 
diversas atividades. Mais do que 
tudo, sabemos que esse local 
sagrado continuará sendo espaço 
para educar e evangelizar crianças, 

Ir. Inacio Nestor Etges
Presidente/Provincial da Rede Marista
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Começamos 2018 repletos de 
energia e com uma grande vontade 
de compartilhar experiências. 
Acreditamos que a leitura é o caminho 
para o conhecimento e, com base 
neste propósito, a Associação de Pais 
e Mestres (APM) abraçou um projeto 
de leitura que visa contemplar todos 
os anos do Colégio, desde a educação 
infantil até o ensino médio, ofertando 
livros através de malas viajantes, 
leituras integradas e concurso literário. 
O objetivo é incentivar o gosto pela 
leitura, compartilhar experiências, 
despertar a curiosidade e a criatividade 
dos alunos, alinhados às vivências e 
valores desenvolvidos no projeto O 
Líder em Mim. 

Em abril, foi realizada a Assembleia 
Geral da APM, com o tema “Os limites da 
minha linguagem são os limites do meu 
mundo”, que contou com a colaboração 
especial dos professores Aline Konrath, 
Ricardo Petter e Vanderléia dos Santos. 
No evento, foram apresentados o 
balanço e as ações realizadas nos 
últimos dois anos na direção de Denise 
Scheeren e Karin Sommer. Em seguida, 
ocorreu a posse da nova diretoria da 
APM. Os cargos de presidente e vice, 
a partir deste ano, serão exercidos por 
Bárbara Kranz e Daniela Sivinski, juntos 
com toda a equipe, que é fundamental 
para que possamos dar continuidade ao 
trabalho que vem sendo desenvolvido 
pelo grupo ao longo dos anos. 
Desejamos um 2018 repleto de 
conquistas.

EDITORIAL

adolescentes e jovens – nossa 
principal razão de existir. 

Temos a convicção de que os 
proprietários mudam, mas a 
missão segue a mesma. Nossas 
congregações compartilham o 
comprometimento pela promoção 
e defesa da vida em todas as 
áreas em que atuamos, sempre 
respondendo aos desafi os e 
exigências dos novos tempos. 
Parcerias como essa difundem a 
cultura do encontro e a união dos 
carismas, propostas pelo Papa. Ao 
caminharmos juntos, ouvimos o 
que Francisco conclama.  Abrimos 
nossos corações e construímos 
pontes.   

Rogamos para que a Bem-
Aventurada Bárbara Maix e o 
nosso fundador, São Marcelino 
Champagnat, abençoem o 
empreendimento e todos aqueles 
que darão continuidade à missão.
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GEMBAR
2018
Em fevereiro, o Grêmio Estudantil 
do Colégio Madre Bárbara (Gembar), 
Gestão 2017, realizou sua despedida no 
salão de eventos. Na ocasião, ocorreu 
a posse e a entrega da chave da sala 
à Gestão de 2018. A diretora Maria 
Elena Jacques e a coordenadora do 
Gembar, Caroline Panitz, agradeceram 
a participação do grupo que cumpriu 
o desafi o com muito empenho e 
desejaram uma boa gestão aos que 
estarão começando a caminhada no 
Grêmio. O Gembar 2018 já realizou 
a ação de volta às aulas e de Páscoa 
nas turmas da escola. Agora está se 
preparando para a Gincana.

A Educação Infantil sempre me encantou 
como educadora, pela possibilidade 
de vivenciar ao lado das crianças a 
descoberta do mundo através e a partir 
dos olhos delas. 
Desenvolver uma escuta sensível 
daquilo que a criança necessita e 
está querendo nos dizer, é um dos 
desafi os mais prazerosos que encontro 
como professora dos pequenos. Além 
de observar no dia a dia durante 

brincadeiras e interações aquilo que emerge 
nas crianças, considero fundamental para 
este olhar e escuta sensível, que busquemos 
conhecer sobre cada faixa etária, suas 
características, bem como conhecer nossos 
alunos de forma individual, procurando 
atender e corresponder às suas expectativas 
e necessidades, especialmente em relação 
à expressão dos afetos, mediação das 
frustrações, resolução de confl itos e 
regulação das emoções.
Ao educador infantil também cabe o 
desafi o de despertar nas crianças de sua 
turma o encantamento, possibilitar que 
se maravilhem e experimentem novas e 
diferentes vivências. Em nossa proposta 
educativa da Educação Infantil do Colégio 

Madre Bárbara, buscamos proporcionar 
o desenvolvimento das diversas 
linguagens, bem como a vivência dos 
valores humanos e cristãos, alicerçados 
no tripé: CUIDAR, BRINCAR E EDUCAR, 
de forma que as situações vivenciadas 
garantam este encantamento, 
aprendizagens, desenvolvimento e 
socialização.
Acredito que assim como nossa 
fundadora Barbara Maix nos ensinou que 
“ao assumir a formação de uma pessoa, 
está comprometida com a totalidade 
do seu ser”, devemos estar de coração 
aberto a tarefa de educar com amor e 
responsabilidade, em especial nossos 
pequenos da Educação Infantil.

Por Daiele Fuhr
Profª  Educação Infantil 

INSTITUIÇÃO

Presidente: Lara Klein 
Vice-presidente: Arthur De Borba
Secretária: Elisa Trevisol
Vice-secretário: Rafaella Kist
Tesoureira: Maria Eduarda Klein
Vice-tesoureiro: Bruno Dos Santos
Departamento Esportivo: 
Rafaela Ruschel (Chefe), Carolina 

Neves, Rafael Bruxel e Guilherme 
Sivinski.
Departamento Social: Maria Eduarda 
Cardoso (Chefe), Jonas Da Silva e 
Luisa Stockmann.
Departamento Cultural: Raquel Sandri 
(Chefe) e Juliana Maff aciolli.
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GERAL

Coluna do 
Palestante

Por Ana Cristina Souza Rangel
Pesquisadora e mestre em Educação 
pela Ufrgs

O Colégio Madre Bárbara tem investido 
na formação continuada de seus 
professores, para que repensem os 
processos de ensinar a aprender 
Matemática na Educação Infantil e nos 
Anos iniciais do Ensino Fundamental.  
Nesse sentido, busca-se compreender 
como ocorre o desenvolvimento 
espontâneo do pensamento matemático 
das crianças, quando elas são ativas 
intelectualmente, interagindo em 
práticas sociais que as mobilizam a 
estabelecerem relações, enfrentando 
as situações - problemas em sua vida 
cotidiana. 
Os estudos contemporâneos evidenciam 
que a criança pensa sobre as noções 
matemáticas de forma qualitativamente 
diferente do adulto e que a aprendizagem 
se torna signifi cativa e duradoura quando 
ela exerce protagonismo, compartilha 
experiências com seus pares e é desafi ada 
e encorajada a ter confi ança em sua 
capacidade de aprender. Nesse sentido, 
a pesquisadora e mestre em Educação 
pela Ufrgs, Ana Cristina Souza Rangel, 
tem-se reunido, sistematicamente, com 
os professores, desde o ano de 2016, 
para que analisem dados de pesquisa 
e refl itam sobre como propor situações 
didáticas que favoreçam a construção de 
novos conhecimentos matemáticos em 
práticas lúdicas e desafi adoras. 
Nos encontros, além de estudos e da 
vivência de ofi cinas, os professores 
problematizam suas práticas, criando 
formas de mediar as interações em sala 
de aula, para qualifi car o processo de 
aprendizagem.

Participação no 
CERGS

Cativar

O Colégio Madre Bárbara oferece 
como atividade extracurricular a 
Ofi cina de Teatro, com a professora 
coordenadora do Grupo de Teatro 
Touchê, Vanderléia Freitas dos Santos, 
em quintas-feiras à tarde. Atende 
alunos dos Anos Iniciais e Finais do 
Ensino Fundamental, além do Ensino 
Médio. Nos encontros, destaca-se 

O treinador esportivo Emerson 
Fernandes esteve no início de abril 
em Porto Alegre, representando as 
escolas de futsal e voleibol do Colégio 
Madre Bárbara, no Congresso Técnico 
da região, das modalidades coletivas 
do Campeonato Estudantil do Rio 
Grande do Sul 2018 (CERGS). O CMB 
participará, na categoria de voleibol, da 

O Turno Extracurricular é um espaço de 
potencialização do desenvolvimento 
do aluno, em que são compartilhadas 
e vivenciadas muitas experiências.  
Com o foco no tema “Cativar”, alunos 
do 2º ano, da monitora Luiza Furlan, 
vivenciaram diferentes momentos 
embasados na história do Pequeno 
Príncipe, com o objetivo de cativar 
uns aos outros. Dentre as atividades 
realizadas, ocorreu uma integração na 
sala de vídeo, onde os alunos assistiram 

o exercício de relaxamento, muito 
importante para o equilíbrio e 
concentração, além de exercícios 
de aquecimento, responsáveis para 
preparar o corpo para iniciar exercícios 
de expressão corporal e oral através 
de brincadeiras, jogos dramáticos e 
improvisações.

etapa regional dos jogos da juventude, 
competindo com escolas da região e, a 
partir disso, pode ser classifi cado para 
a etapa estadual. 

a um trecho do fi lme, cantaram a 
música Cativar, abraçaram-se e, no 
fi nal, a monitora entregou a cada 
um uma estrela “brilhosa”, contendo 
frases do Pequeno Príncipe.

Teatro e expressão
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EVENTOS

Base curricular 
comum

Formação Rede 
ICM

Encontro sobre 
a BNCC

Grupo de 
Jovens

Formação 
Continuada

A Rede ICM realizou um encontro 
em Porto Alegre para diretores, vice-
diretores, coordenadores pedagógicos 
e professores. Na ocasião, iniciaram a 
construção da Base Curricular própria 
para todas as unidades de ensino 
da Rede. O evento ocorreu em abril, 
no Colégio Nossa Senhora da Glória. 
Quase 200 participantes estudaram 
e debateram as propostas da base 
curricular para a área das linguagens: 
educação infantil, anos iniciais, 
língua portuguesa, literatura, língua 
estrangeira, educação física e arte.

No dia 12 de abril, o Colégio Madre 
Bárbara esteve em Porto Alegre, 
representado pela coordenação 
pedagógica da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
para discutir, junto à Rede ICM, a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC).

Em março, realizou-se um encontro 
de docentes que marcou o início das 
atividades letivas de 2018 para a Rede 
ICM de Educação no Rio Grande do 
Sul.  Foi realizado no Colégio Nossa 
Senhora da Glória, em Porto Alegre, 
com a temática “Refl etindo sobre a 
ética e nossos valores”, palestrado 
pelo professor doutor Zeca de Mello. 

Na manhã de 10 de março, ocorreu a 

Formação Continuada com professores 

do Colégio Madre Bárbara. O encontro 

teve como tema a signifi cação do 

conhecimento nas práticas cotidianas, 

ministrado pela professora, doutora e 

Nos dias 15 e 16 de março, 
representantes do Serviço de Animação 
Vocacional (SAV) do Colégio Madre 
Bárbara participaram de uma formação 
em Porto Alegre, com o tema: “A arte 
de encantar e mover corações no 
trabalho com juventudes”. O encontro 
foi ministrado pelo Padre Paulino Tom 
Viana. Os representantes do SAV estão 
muito felizes com a formação de um 
Grupo de Jovens no Colégio e acreditam 
que 2018 será um ano de muitas ações 
e realização. 

assessora da Rede ICM de Educação 

e Assistência Social, Roselane Zordan 

Costela.
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MATÉRIA ESPECIAL

Irmãs da Rede ICM 
adquirem espaço do 
Centro Marista de 
Formação
No mês de março, foi realizada a 
Celebração Eucarística e a solenidade 
de entrega do Centro Marista de 
Formação para as Irmãs do Imaculado 
Coração de Maria (ICM).  A mudança 
dos Irmãos Maristas ocorreu devido 
a desafios que surgiram nos espaços 
de atuação da Rede Marista, em 
especial, na Região Amazônica. Os 
Irmãos de Lajeado irão se inserir em 
outras realidades que apresentem 
apelos significativos e que guiem a 
missão marista de educar e promover 
a vida de crianças, jovens e adultos. As 
Irmãs tiveram prioridade na compra 
do imóvel, de aproximadamente dois 
hectares e meio, pela parceria de longa 
data com os Irmãos Maristas. A partir 
de agora o local poderá ser chamado 
de Espaço de Formação Rede ICM.
A Celebração Eucarística contou com a 
presença das Irmãs do Conselho Geral 
da Congregação do Imaculado Coração 
de Maria. Entre elas estiveram a 
diretora geral Irmã Marlise Hendges, a 
vice-diretora geral e responsável pelo 
setor de educação Irmã Elenar Luisa 
Berghahn, a secretária geral Irmã Dalia 
Löff, a conselheira do setor formação 
Irmã Élida Debastiani, conselheira do 
setor de animação missionária Irmã 
Maria Aparecida Barboza, conselheira 
do setor de ação social Irmã Maria 

Bernadete Macarini, conselheira 
secretária das mantenedoras Irmã 
Gema Tonial e ecônoma geral Irmã 
Joana Guedini.
A diretora geral da Congregação 
do Imaculado Coração de Maria, 
Irmã Marlise Hendges, afirma que a 
aquisição do Centro Marista amplia a 
possibilidade de oferecer um espaço 
alternativo para a formação das 
crianças e adolescentes das Unidades 
de Ensino e Socioassistenciais da Rede 
ICM. “O Centro proporciona condições 
de realizar encontros de jovens que 
desejam realizar o discernimento 
vocacional, ou mesmo para outros 
eventos congregacionais”, afirma.

A chave do local foi abençoada pelo Bispo Dom Aloísio Alberto 
Dilli e entregue pelo Irmão Marista, o provincial Irmão Inácio 

Nestor Etges à diretora geral Marlise Hendges.

Espaço do Centro de Formação Marista foi adquirido por Irmãs 
da Rede ICM de Educação e Assistência Social. 
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MATÉRIA ESPECIAL

 Segundo a tesoureira da Congregação 
das Irmãs ICM, Irmã Maria Joana 
Guedini, sempre existiu parceria entre 
as Irmãs e os Irmãos Maristas no uso 
das dependências, principalmente em 
troca de bolsas de estudo, por isso 
a preferência dos Irmãos era que o 
espaço continuasse sendo utilizado 
para evangelização. A Irmã salienta 
que o local já era muito utilizado pelo 
Colégio Madre Bárbara e, a partir de 
agora, será uma referência para a 
Congregação, pois conta com muitas 
possibilidades de uso. A proximidade 
com Porto Alegre e outras cidades de 
atuação da rede facilitará a realização 
de eventos da Rede ICM e possibilitará 
muitas atividades em grupo, além 

de reunir as escolas e colaboradores 
para atividades de treinamentos e 
engajamentos.

Colégio Madre Bárbara 
continuará utilizando o 
local

O Colégio Madre Bárbara, que já vinha 
utilizando o espaço para encontros 
formativos com os alunos, seguirá 
realizando atividades. Conforme a 
diretora geral, Irmã Marlise, com a 
saída dos Irmãos Maristas, ocorreria 
uma perda significativa para a 
instituição. “A partir da aquisição 
do Centro, o Colégio Madre Bárbara 
poderá não somente continuar, mas 
ampliar a utilização do espaço, tanto 
para a formação como para outras 
atividades com os seus alunos e com 
todo o corpo docente e administrativo. 
Será um ganho que agrega um valor 
expressivo à educação integral dos 
alunos”, diz.

A Irmã Maria Joana afirma que o espaço 
poderá ser utilizado livremente para 
atividades pedagógicas, formaturas, 
recreação, festividades, encontros da 
Juventude, retiros, gincanas ou outros 
eventos e projetos do Colégio.

Locação do espaço

Ao transferir a propriedade dos Irmãos 
Maristas para as Irmãs do Imaculado 
Coração de Maria, o município de 
Lajeado e outras entidades poderão 
seguir realizando as atividades no 
Centro, mas agora sob a direção da 
Congregação ICM.
O local conta com uma ampla área de 
lazer, alojamentos, salas para reuniões, 
auditório e ginásios, que poderão ser 
locados para a realização dos mais 
variados eventos. Os interessados 
deverão contatar a tesouraria do 
Colégio Madre Bárbara, para que 
tenham todo direcionamento.

Na imagem as Irmãs do Conselho Geral com a diretora do Colégio Madre Bárbara Maria Elena Jacques 
e a vice-diretora Irmã Anita Dal Piva.
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EDUCAÇÃO INFANTIL

Na minha caixa 
eu carrego

Egito e seus mistérios

Espelho,
espelho meu

O início do ano é um momento 
precioso na escola, em que tudo é 
novo, complexo e delicado para as 
crianças. Sendo assim, as professoras 
do Nível 1B, Angélica, Bruna, Luana 
e Vanessa, elaboraram o projeto de 
adaptação, a partir do livro “A caixa de 
Jéssica”, denominado “Na minha caixa 
eu carrego”. Nele, foram propostas 
atividades em que a construção 
de vínculos, confiança e segurança 
pudesse ser desenvolvida. 

As famílias das crianças também 
tiveram participação e envolvimento, 
pois receberam a visita da caixa da 
turma com uma breve explicação 
da tarefa proposta, onde deveriam 
mandar para a escola algo de sua 
escolha para tornar os momentos 
da turma mais prazeroso e especiais 
(brinquedo, livro, foto, instrumento 
musical, farinha, fantasia, DVD’s, 
e assim por diante, conforme a 
criatividade das famílias).

São diversas as situações de 

aprendizagens proporcionadas 

às crianças da Educação Infantil, 

considerando-se sempre a sua 

curiosidade. 

Foi o que aconteceu com a turma do 

Nível 5A, que a partir de uma música 

contendo as palavras “deserto” 

e “camelo” surgiu a curiosidade 

em buscar mais informações e 

descobertas acerca do assunto. 

A professora Julie Reinheimer 

proporcionou à turma acesso a vídeos, 

histórias e muitas imagens, bem 

como foram realizadas pesquisas em 

família, desenvolvimento de trabalhos 

manuais e inúmeras descobertas que 

envolveram o Projeto Egito e seus 

mistérios.

Na Educação Infantil, é fundamental 
trabalhar a identidade e autonomia 
do aluno, através da identificação 
dos próprios gostos e preferências, 
conhecimento das habilidades e 
limites, reconhecimento de si como 
um indivíduo único no meio de tantos 
outros igualmente únicos. 
Esse processo de autoconhecimento, 
que tem início quando nascemos e só 

As crianças foram envolvidas 

em espaços e situações de 

experimentação, de observações, de 

conversas e de muita informação, 

tornando as aulas momentos de 

troca de informações importantes 

tanto para formação, como também 

atribui sentido dinâmico, atraente e 

consolidado para a aprendizagem, 

mesmo que de um local tão distante 

como o Egito.

termina no final da vida, é influenciado 
pela cultura, pelas pessoas com as 
quais convivemos e pelo ambiente. 
Pensando assim, as professoras Ana 
Paula Fraga e Jéssica Fernanda Zarth 
organizaram o projeto “Espelho, 
espelho meu”.
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ANOS INICIAIS

Projeto de 
acolhida

Visita à aldeia 
Kaingang

O Líder
em Mim

O projeto de acolhida das turmas 
11, 12, 13 e 14 foi recheado de 
contações de histórias e momentos 
prazerosos e descontraídos, para 
deixar a imaginação das crianças fluir. 
Foi com a intrigante interrogativa do 
monstrinho Hugo: “Se monstros são 
monstros, por que monstros têm 
medo de monstros?”, encontrada na 
história “Os Monstros mais medrosos 
do mundo”, de Paula Browne, que 
surgiu a ideia de seguir a sugestão 
do monstrinho de confeccionar 

Em abril, é comemorado o Mês do Índio. 
A fim de aprender mais sobre a sua vida, 
na manhã de 6 de abril, os alunos do 
5º ano do Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais estiveram visitando a aldeia 
Kaingang de Lajeado. A comunidade 
da Terra Indígena Fó oportunizou uma 
ação para que crianças e adolescentes 
da região pudessem conhecer o modo 
de ser do povo indígena. Na ocasião, 
a abertura das atividades foi realizada 
pelo cacique Vicente Garcia, com uma 
apresentação do grupo de danças. 
Realizou-se também um passeio pela 
aldeia, para conhecerem os espaços 

“Semeie um pensamento, colha uma 

ação; semeie uma ação, colha um hábito; 

semeie um hábito, colha um caráter; 

semeie um caráter, colha um destino.” - 

Stephen R. Covey.

Dando prosseguimento ao programa 

“O Líder em mim”, as turmas 14, 24 e 

34 do turno da tarde, das professoras 

Marília Junqueira, Marina Fischer 

e Jamile Gusson, organizaram um 

momento de troca de vivências 

proporcionadas pelo programa, o 

qual aposta realmente no potencial de 

desenvolvimento único e irrepetível 

que existe em cada criança. Essa 

atividade teve como objetivo integrar 

as turmas, pensando nos sete hábitos 

do Programa. O momento foi muito 

importante, pois demonstrou o 

comprometimento dos alunos diante 

da proposta.

álbuns que contassem um pouco da 
vida pessoal de cada aluno, para que 
pudessem se conhecer melhor. Os 
álbuns foram enviados às casas dos 
alunos para que as famílias também 
tivessem a oportunidade de conhecer 
os amigos do 1º ano.

e tendas em que estavam sendo 
vendidos artesanatos. 
A professora Juciane Sehn destaca que 
a experiência de conhecer o espaço de 
vivência de uma comunidade indígena 
é extremamente rica e singular, pois 
oportuniza a educação do olhar da 
criança para o respeito à diversidade.
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ANOS FINAIS

Matemática 
virtual

Jogos didáticosBiomas 
Brasileiros

Já é comprovada a importância 
de o discente ter momentos de 
aprendizagem diversifi cados, por isso 
os alunos dos 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental, na aula de matemática, 
ministrada pela professora Daniele 
Zamin, tiveram a oportunidade de 
realizar atividades na plataforma 
virtual Educopédia. Puderam 
experimentar diversos recursos de 
aprendizagem, como vídeos, jogos 
e questões com níveis de exigência 
diferenciados, aplicando os conteúdos 
matemáticos estudados em sala de 
aula.

A professora de Ciências, Rosana 
Fagundes, elaborou, com os alunos 
dos 8º e 9º anos, jogos didáticos que 
serviram como forma de revisão dos 
conteúdos trabalhados no 7° ano e 
introdução do 8° ano, sobre células, 
tecido e níveis de organização das 
ciências, assim como aprendizagem 
dos nutrientes e vitaminas. Com os 
9º anos, a professora trabalhou os 
símbolos e nomes dos elementos 
químicos da tabela periódica como 
uma forma prática facilitadora de 
identifi cação dos dados. Foram criados 
os jogos mico, dorminhoco, jogo da 
velha e memória. A preocupação da 
professora é que atualmente os jogos 
virtuais não trazem a convivência e 
integração em grupo, por isso buscou 
trabalhar os valores e a socialização 
com raciocínio, calma e respeito ao 
tempo do outro.

As turmas 71 e 72, orientadas pela 

professora de Ciências Andréia 

Wenzel, realizaram um trabalho de 

culminância dos estudos sobre os 

Biomas Brasileiros. A atividade de 

pesquisa e investigação teve como 

objetivo o reconhecimento e a 

necessidade de preservação desses 

ambientes. Utilizou-se recursos 

tecnológicos (celulares, tablets e 

notebooks) e outros materiais para 

pesquisa. Após a conclusão da 

atividade, os alunos apresentaram o 

trabalho para a turma.

Reunião de Pais
Na noite de 19 de março, no Salão de 
Eventos, ocorreu a Reunião de Pais 
dos 7º, 8º e 9º anos, contando com 
a palestra do Dr. Sérgio da Fonseca 
Diefenbach, sobre a temática “O 
cuidado com o nosso adolescente”. 
Os pais participaram do encontro e 
puderem refl etir sobre o assunto.  
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ENSINO MÉDIO

Abertura do projeto Laços Afetivos

Experiências Divertidas

Literatura e Rock

Em abril, os alunos do Terceirão 
conheceram seus afi lhados do 1º ano 
do Ensino Fundamental - Anos Iniciais. 
A atividade faz parte do projeto Laços 
Afetivos, realizado anualmente no 
Programa de Orientação e Informação 
Profi ssional pelo Serviço de Orientação 
Educacional (SOE). Na primeira 

Os alunos do 2º ano do Ensino 
Médio experienciaram uma aula de 
Física diferente e muito divertida. 
A partir dos conhecimentos 
construídos sobre Hidrostática, 
foram desafi ados a demonstrarem a 
aplicação prática sobre conceitos de 
pressão e densidade. Foram diversas 

atividade de integração, os padrinhos 
e afi lhados foram desafi ados a 
colorirem juntos as telas com situações 
que remetessem aos laços afetivos de 
suas vidas. O resultado fi nal foi muita 
cor, troca de experiências, carinho e 
um início de uma bela caminhada para 
este 2018! 

experiências, tais como o “degelo 
colorido”, “bebendo o arco-íris”, 
“elevador hidráulico”, “bola comedora 
de alpiste”, “ar comprimido”, “ovo na 
garrafa”, “dança da naftalina”, “bomba 
manual”, “faça seu spray”, “vela e copo” 
e “multiplicador de água”.

A importância da relação de amparo
No fi m de março, ocorreu uma 
reunião do terceiro ano do Ensino 
Médio. O planejamento foi realizado 
com muito carinho pela coordenação 
e professores. O objetivo do encontro 
foi oferecer uma vivência para que os 

Em março, os alunos do Ensino Médio 
prestigiaram o sarau literário musical 
“Literatura e Rock”, promovido pelo Sesc, 
através do projeto Sesc Mais Leitura. O 
palestrante Vinícius Rodrigues, que é 
professor de literatura e atua em projetos 

alunos percebessem quão importante 
e necessário é o suporte que a família 
e os colegas dão no dia a dia. As 
dinâmicas foram coordenadas pela 
professora Ângela Lenz e a Equipe do 
Moinhos do Campo. 

dessa entidade, discutiu sobre a 
relação do Rock e a Literatura, que é 
de infl uência mútua e diversifi cada 
desde primórdios do gênero musical. 
A tarde de música e refl exão acerca da 
interface entre literatura e música foi 
organizada pela área de Linguagens e 
engloba a disciplina de Literatura.




