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TRADIÇÃO E INOVAÇÃO

UM COLÉGIO PARA CHAMAR DE MEU!

O ano de 2021 está terminando 
e também ficará marcado em 
nossas vidas pela pandemia 
do novo coronavírus. Em meio 
aos desafios por ela impostos, 
manter uma tradição e estar 
atento à inovação se tornou 
o foco de instituições que 
primam por uma educação 
integral e que buscam a 
excelência nos seus processos.
Nesse contexto, a inovação 
tem sido uma constante no 
Colégio Madre Bárbara e para 
2022 não será diferente. A 
Educação Infantil nos níveis 
4 e 5, por exemplo, iniciará 
com um Programa Bilíngue 
que oportunizará a integração 
com o currículo e utilizará 
o programa Bright Futures, 
da Oxford, por meio de 
conteúdos interdisciplinares e 
integrados simultaneamente, 
promovendo o contato com a 
Língua Inglesa de forma mais 
efetiva.
 
A preparação para essa 
nova fase tem envolvido as 
temáticas que já fazem parte 
dos estudos e formações 
continuadas, bem como 
das reuniões pedagógicas. 
Sabemos que Cérebro 
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O ano de 2021 foi repleto de desafios, 
de pensamentos e ensinamentos. Mas, 
ao olharmos para trás, precisamos 
agradecer a sorte de termos conseguido 
superar os dias mais difíceis com fé e 
esperança. 
Estamos concluindo mais um ano 
de parceria entre escola e família na 
formação de nossos alunos. O esforço 
de todos possibilitou momento de 
união e integração, facilitando o 
desenvolvimento de ações em prol da 
família Madre Bárbara, como o nosso 
tradicional Chá Comercial. 
Aproveito para lembrá-los da importância 
de participarmos efetivamente da 
caminhada escolar dos nossos filhos. A 
APM sempre estará de portas abertas 
para receber a todos que queiram fazer 
parte e somar ao nosso grupo. 
É tempo de agradecer todas as bênçãos 
e os desafios que nos fizeram crescer e 
nos tornaram mais fortes na conquista 
de nossos sonhos. 
Agradecemos ao trabalho e apoio de 
todos e desejamos um 2022 repleto 
de conquistas e que possamos seguir 
mostrando com exemplos aquilo que 
com palavras ensinamos. 
Desejos de boas festas e bom final de 
ano a todos. 

EDITORIAL

Bilíngue, Neurociências, 
Neuroplasticidade, entre 
outros, são assuntos e áreas 
que têm grande contribuição 
para a educação e que, de 
certa forma, envolvem a 
aprendizagem de um idioma 
adicional. 
Não por acaso, essa constante 
inovação tem sido a marca do 
Colégio Madre Bárbara, que 
prioriza a missão da Rede ICM 
na continuidade do projeto 
da nossa fundadora, Bárbara 
Maix: “Promover educação 
de excelência, que priorize a 
vida e a ciência, contribuindo 
para a formação de pessoas 
conscientes e solidárias, 
comprometidas com a 
construção de um mundo 
melhor”.



3Congregação do Imaculado Coração de Maria |Nº 60 | Dezembro 2021 3

Querido futuro gembariano…

Considero o ensino da Língua Inglesa 
na Educação Infantil muito importante, 
pois é nessa fase que as crianças (3 a 
5 anos) realizam associações com o 
que veem, desenvolvem a linguagem, 
são curiosas e questionadoras. Por 
esse motivo, as aulas de Inglês são 
apresentadas de forma natural, pois a 
aquisição da linguagem também ocorre 
assim, com a interação e exposição 
constante das crianças ao idioma. 
As atividades propostas nas aulas são 
lúdicas e buscam envolver assuntos e 

objetos com os quais as crianças têm 
contato e que conseguem perceber e 
identificar no seu entorno, facilitando a 
absorção e construção do vocabulário e 
o seu desenvolvimento linguístico. 
São utilizados recursos visuais, 
auditivos e cinestésicos, pois cada 
criança tem seu modo de construção do 
conhecimento. Para tal, são contadas 
histórias que envolvem de forma 
contextualizada o vocabulário que 
será abordado; músicas e jogos, que 
auxiliam na pronúncia e comunicação 

oral; flashcards, para visualização e 
brincadeiras; materiais destacáveis 
do livro, que possibilitam também 
a imaginação e criatividade. Com a 
implantação de mais duas horas de 
aulas de inglês, totalizando três períodos 
semanais nos níveis 4 e 5, os alunos 
se familiarizarão com a língua mais 
facilmente e receberão mais estímulos. 
Assim, poderão internalizar e utilizar 
a linguagem com mais prioridade, 
estabelecer conexões, revisar conceitos 
e aprender efetivamente a língua.

INSTITUIÇÃO

Marcela Fischer
professora de inglês

Eu me chamo Vitória Motta. Sou 
presidente do Gembar 2021 e vou 
lhe contar um pouco sobre como foi 
fazer parte dessa trajetória como 
gembariana. Quando começamos a 
nossa gestão, nos deparamos com um 
grande desafio: gerenciar nosso grêmio 
estudantil durante a pandemia. 
Elaboramos todas as nossas propostas 
com alternativas viáveis para o modo 
presencial e remoto, mas felizmente 
os decretos se atualizaram rápido, 
e, aos poucos, conseguimos cumprir 
diversas propostas. Todas as atividades 
realizadas seguiram os protocolos 
de segurança, como distanciamento, 
uso obrigatório de máscara, álcool 
em gel para os alunos que entraram 
em quadra para jogar nas interséries 
e distribuição de luvas para o 3º ano 
dançar a quadrilha. 
Nesse ano, graças ao Setor Cultural, 
foram garantidos alguns trotes para 
o Terceirão. O Setor Social garantiu 
que todos os momentos fossem 
guardados através de fotos, vídeos e 
publicações trabalhadas no design. 
O Setor Esportivo, por sua vez, se 
dedicou muito para proporcionar duas 
interséries de futebol, vôlei e Fifa. E 
eu, junto com a diretoria do grêmio, 
tivemos a responsabilidade de auxiliá-

los.  
Foi um ciclo longo e rápido. Nossos 
momentos e risadas ficarão guardados, 
mesmo escondidos, ecoando pela sala 
do Gembar. 
Não posso deixar de agradecer ao 
auxílio de nossa linda coordenadora, 
Caroline Panitz, que me ajudou e 
coordenou minha liderança e me 
permitiu entender que eu precisava 
manter meu foco e organização em dia 
para poder lidar com o peso de liderar 
todos os setores. 
O Gembar me proporcionou 
oportunidades únicas de compreender 

a cooperação em equipe, de saber 
lidar com pensamentos e opiniões 
diferentes. Consegui desenvolver 
um espírito de liderança que eu não 
enxergava em mim mesma, graças a 
esse grupo, que, mesmo em um dia 
ruim, confiava no meu potencial como 
líder e entendia que todos nós temos 
limites. 
Obrigada, Gembar 2021! Até breve! 

“De poucos, mas para muitos! Com 
carinho, sua presidente”.

Vitória Motta
Presidente Gembar 2021
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GERAL

Coluna do 
Palestrante

Tatiana Pita 
Profa Me

Diversas ações solidárias marcaram 
o ano de 2021 em homenagem 
ao dia 08 de maio, data em que se 
comemorou os 172 anos da fundação 
da Congregação das Irmãs do 
Imaculado Coração de Maria (ICM). 
No mês de maio, alguns 
representantes de setores do colégio 
estiveram no Hospital Bruno Born 
(HBB) para homenagear aqueles que 
atuam na ala Covid. 
No mês de junho, ocorreu a doação 
de alimentos não perecíveis para o 
grupo Luz do Bem. Ainda em junho, 
foram doados roupas, calçados e 
cobertores para o cacique Dilor Vaz 
Gáten, da Terra Indígena Foxá. 
Em julho, ocorreu a doação de 
roupas para a ONG “Azul como o 
céu”, que trabalha com crianças com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
No mês de agosto, foi realizada 

uma campanha de cobertores 
novos e usados em bom estado 
para a Sociedade Lajeadense 
de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente (Slan). 
Já em setembro, o Trote Solidário com 
o Terceirão proposto pelo Gembar 
arrecadou doações de produtos 
de higiene pessoal para entidades 
beneficentes de Lajeado. 
Outubro foi o mês das crianças, e 
ocorreu a arrecadação de brinquedos 
para entidades assistenciais.  
Em novembro, o apoio foi para 
a Vovolar, com a arrecadação de 
produtos de higiene e limpeza. 
Para encerrar o ano, no mês de 
dezembro, a doação foi de produtos  
para a EEEF São João Bosco no bairro 
Conservas
Agradecemos o apoio e a doação de 
todos que auxiliaram. 

Ano de solidariedade na Rede ICM

A escola que desejamos deve 
ser um local que oportunize a 
formação integral dos estudantes, 
desenvolvendo as competências 
e habilidades esperadas por 
meio dos saberes conceituais, 
procedimentais e atitudinais. 
Este cenário modifica o 
entendimento do que se ensina, 
de como se ensina e de como se 
aprende. Edgar Morin, sociólogo 
francês, nos chama a refletir sobre 
o papel do professor que rege uma 
orquestra, oferece oportunidades de 
aprendizagem, de construção  e de  
uso de conhecimentos e elucida as 
dúvidas dos alunos, desenvolvendo 
o senso crítico e criativo. 
Para isso, o planejamento das aulas 
deve partir da reflexão do que se 
deseja que o estudante aprenda, 
de qual habilidade se deseje que 
ele desenvolva. Por trás desta 
compreensão, está o significado 
mais profundo e duradouro das 
aprendizagens, um “porquê” (razão) 
,que me permite definir o momento 
de usar ou não aquele conhecimento.  
Esta escola se constrói com 
diálogo, reflexão e muito estudo 
por parte da equipe gestora e 
equipe docente, convidando os 
estudantes e as famílias a também 
participarem de modo efetivo do 
que é função do espaço escolar: ser 
um lugar acolhedor, democrático 
e inclusivo, em que todos e todas 
sintam-se parte do grupo, tendo vez 
e voz na tomada de decisões, onde 
a formação integral dos estudantes 
seja a meta partilhada por todos.
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EVENTOS

Treinamento da Cipa 2021
A nova gestão da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) participou de três dias de treinamento 
com a técnica de segurança do trabalho da Rede ICM, 
Taynan Luisa Luciano de Oliveira, que atua no Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT).  No treinamento, Taynan 
trabalhou a qualificação dos riscos em um treinamento 
focado para entidades de ensino, seguindo todas as 
normas regulamentadoras referentes a instituições de 
ensino, cuidando a prevenção e o combate ao incêndio. 
Na oportunidade, a nova gestão também participou de 
treinamentos de primeiros socorros e discutiu o plano 
de trabalho da Cipa.

Formações para 
os Funcionários

Os funcionários participaram de dois sábados de 
oficinas. No primeiro momento, o encontro foi com a 
coach de carreira e analista comportamental Marcia 
Sehn, que conversou com os profissionais sobre o 
tema “Mudar, crescer e aprender – o que isso tem 
a ver comigo?”. No momento, refletiram sobre as 
dificuldades dos tempos de pandemia, discutindo as 
perdas, os aprendizados, as conquistas, as adaptações 
e a criatividade que todos tiveram que ter para se 
reinventarem em seus cargos e suas demandas. 
No segundo sábado, a professora Janice Schmitt 
conversou com os colaboradores sobre sensibilidade, 
interação e perspectiva. Na segunda parte do 
treinamento, a Attraversiamo esteve com a equipe 
da cozinha e limpeza para falar sobre o tema: “Em 
busca da Excelência”. Os encontros foram planejados 
e organizados pela Attraversiamo.

Oficina de  autoconhecimento
Os professores e funcionários participaram da 
oficina “Convite à empatia e ao autoconhecimento: 
reconectando através da arte”, com a atriz Gabriela 
Munhoz. A oficina buscou oferecer uma reconexão 
aos colaboradores neste momento pandêmico/pós-
pandêmico, utilizando a arte como ferramenta para 
potencializar relações e resultados. O trabalho foi 
realizado através de práticas e exercícios, alguns deles 
corporais, discussões, leituras, jogos e reflexões sobre 
as experimentações e questões levantadas. 

Formação continuada 
Os professores dos Anos Finais e Ensino Médio 
participaram da formação continuada “Escolas 
inovadoras: criando espaços de aprendizagem” com 
a professora Tatiana Pita. Durante os encontros, 
que ocorreram através da plataforma Zoom, os 
professores refletiram sobre o uso de metodologias 
ativas nas aulas. A formação também foi aberta para 
educadores da Educação Infantil e Anos Iniciais.
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O próximo ano letivo começará com 
novidades no Colégio Madre Bárbara de 
Lajeado. Os alunos dos Níveis 4 e 5 da 
Educação Infantil vão integrar o Programa 
Bilíngue Bright Futures da Oxford, com 
conteúdos interdisciplinares e integrados 
simultaneamente, o que proporcionará 
um maior contato dos pequenos com a 
Língua Inglesa. 
Conforme a vice-diretora, Simone Faleiro, 
atualmente o colégio oferece um período 
semanal de aula de Língua Inglesa para 
essas turmas, mas, a partir de 2022, as 
nove turmas contempladas, com cerca de 
100 alunos no total, terão três períodos 
por semana. A coordenadora pedagógica 
da Educação Infantil, Vanessa Ely, salienta 
que a instituição sempre ofereceu o 
convívio e o ensino da Língua Inglesa na 
Educação Infantil. “Acreditamos que é 
nesta etapa da Educação Básica que as 
crianças mais têm condições de novas e 
grandes aprendizagens. A ampliação da 

MATÉRIA ESPECIAL

Educação Infantil integrará 
Programa Bilíngue em 2022

A partir do próximo ano, as turmas dos Níveis 4 e 5 passarão a contar 
com três períodos semanais de Inglês, por meio de parceria com a Oxford

Integração 
com o currículo

carga horária favorecerá a possibilidade 
de integração com o currículo, bem 
como de aprendizagem personalizada. 

Acreditamos muito no potencial da 
infância e no respeito a essa etapa da 
Educação Infantil.”

De acordo com a coordenadora 
pedagógica Vanessa, o colégio avaliava há 
tempo a implantação de um Programa 
Bilíngue. “Encontramos neste programa 
uma resposta significativa ao que 
buscávamos, com situações lúdicas 
integradas ao currículo escolar, que 
permitem que a professora titular da 
turma também participe das situações 
oferecidas.” 
A vice-diretora, Simone, acrescenta ainda 
que é na Educação Básica que as crianças 
têm as maiores conexões cerebrais e que, 
se bem orientadas, as aprendizagens 
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MATÉRIA ESPECIAL

perdurarão e integrarão o conhecimento 
para toda a vida. “O ensino do Inglês, 
aliado à consolidação da língua materna, 
estimula as funções cognitivas e facilita a 

troca da língua ao se comunicar. Nessa 
etapa, sabemos o quanto o ‘brincar’ 
é importante, e essa será uma das 
estratégias no ensino do segundo idioma.”

Entusiasmo
A professora de Inglês da Educação Infantil, Marcela Fischer, está entusiasmada 
com o Ensino Bilíngue. “Minhas expectativas são as melhores. O inglês já faz parte da 
rotina das crianças, mas, a partir de 2022, passaremos de um para três períodos de 
aula, com possibilidades maiores de aprendizagens.” Ela reforça que quanto mais 
os pequenos são expostos e interagem com um novo idioma, melhor. “Contamos 
com diferentes materiais para ensinar, e com o Programa Bilíngue teremos ainda 
mais recursos e sugestões de projetos, com o incremento de atividades, como 
contação de histórias, músicas, jogos, flashcards e livros com materiais destacáveis 
para montar, criar e imaginar.” 

ENTREVISTA
Três perguntas para a coordenadora do 
Programa Bilíngue da Oxford, Sandra 
Borges:

 • Qual o método de ensino que 
será utilizado? A metodologia do 
Programa Bilíngue Bright Futures está 
pautada numa abordagem construtiva 
e comunicativa. A competência 
comunicativa da criança é desenvolvida 
de uma maneira lúdica e envolvente, 
através da organização de assuntos e 
temas nos quais a língua e o conteúdo 
são trabalhados de forma integrada. Os 
objetivos são focados na comunicação 
e experimentação, como parte de 
uma visão abrangente da jornada 
pedagógica. 

• O que a parceria agrega na 
educação dos pequenos? Para que 
os alunos tenham sucesso no mundo 
atual, eles precisam desenvolver um 
conjunto de habilidades globais que lhes 
permitam ir além do que as disciplinas 
escolares tradicionais podem oferecer. 
A incorporação do Bright Futures ao 
Colégio Madre Bárbara oportunizará 
o desenvolvimento de todas essas 
habilidades por meio de uma educação 
plurilíngue e intercultural. Essa prática 
será possível porque os professores 
participam de formações pedagógicas 
constantes. 

• Como tem sido outras experiências 
desse tipo oferecidas pela Oxford? 
As escolas adotantes do Bright Futures 
destacam o sucesso do aprendizado de 
seus alunos com relação à Língua Inglesa, 
assim como todas as oportunidades 
de trabalhos interdisciplinares. Essas 
atividades são possíveis, pois o corpo 
docente conta com o apoio dos 
materiais da Oxford University Press, 
pautados no que preconiza a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). 
Assim, alunos de todo o Brasil têm um 
programa sistematizado de conteúdos 
interdisciplinares e materiais específicos, 
que visam à formação global e bilíngue. 

Reportagem produzida por Estúdio A
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EDUCAÇÃO INFANTIL

O grupo da Educação Infantil 
realizou o Seminário de 
Leituras 2021. A partir de 
livros escolhidos pelo grupo e 
pela coordenação, aconteceu 
a apresentação e socialização 
dessas leituras. A coordenadora 
pedagógica Vanessa Ely 
afirma que o trabalho do 

grupo exige essa formação 
constante e que, junto com as 
famílias, são responsáveis pelo 
desenvolvimento integral das 
crianças. Logo, é necessário 
imprimir um olhar pedagógico 
a esse desenvolvimento, afinal 
a relação teoria-prática é 
estruturante no trabalho.

Seminário 
de Leituras da 

Educação Infantil

Mostra Pedagógica Encantos e Encontros
Em novembro, ocorreu a Mostra 
Pedagógica da Educação Infantil 
“Encantos e Encontros” no 
Espaço de Formação Rede ICM. 
As famílias e crianças puderam 
contemplar os trabalhos, projetos 
e atividades realizadas nas 
turmas da Educação Infantil do 
Colégio Madre Bárbara. Divididas 
em gazebos, as professoras 
organizaram lindos e interativos 
espaços para que as próprias 
crianças pudessem apresentar 
os trabalhos e projetos que 
realizaram ao longo do ano.
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Circuito dos Sete Hábitos 

A autora do livro “Matemática da minha vida”, professora 
Ana Cristina Rangel, esteve trabalhando com as turmas 
do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, de 1º a 3º ano, 
desenvolvendo conteúdos abordados no livro. As crianças 
tiveram a oportunidade de conhecer a autora e tê-la como 
professora, conversando sobre assuntos da matemática 
e esclarecendo dúvidas. O encontro ocorreu de forma 
remota, através do Google Meet. 

Bate-papo com 
autor Samir Thomaz

As turmas de 5º ano tiveram um momento bem 
especial com o autor Samir Thomaz, da obra Me 
Belisca! – Sete Histórias Filosóficas para Crianças. 
Debateram sobre algumas das histórias lidas 
e as temáticas abordadas, relacionando-as aos 
pensamentos de filósofos, como Galileu Galilei, René 
Descartes, Immanuel Kant e Platão. Os estudantes 
puderam fazer questionamentos ao autor, assim 
como foram questionados por ele, que salientou a 
importância das perguntas e da curiosidade, pois a 
filosofia se baseia na dúvida.Matematicando 

com Ana Cristina Rangel

Momento de muitos 
desafios! Em outubro, 
os estudantes do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais 
participaram de atividades 
em homenagem ao mês da 
criança, por meio das quais 
trabalharam o “Circuito dos 
Sete Hábitos” do Líder em 
Mim e foram desafiadas 
a estar em contato com a 
natureza, trabalhando o 
equilíbrio, a proatividade, 
a sinergia e todos os 
hábitos. As atividades 
aconteceram no Espaço de 
Formação Rede ICM com 
as turmas da manhã e da 
tarde. O momento foi lindo 
e propício para muitas 
brincadeiras e desafios!

ANOS INICIAIS
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ANOS FINAIS | ENSINO MÉDIO

Plataforma CatLearning
Os estudantes do Ensino Fundamental - 
Anos Finais, nas aulas de Matemática, são 
desafiados a explorar o recurso “CatLearning”, 
uma plataforma de aprendizagem adaptativa 
do Sistema de Ensino Poliedro, que permite 
intervenções pedagógicas personalizadas 
para cada estudante. As professoras, a partir 
de relatórios e análises de engajamento e 
desempenho das turmas e de cada estudante, 
criam e atribuem “Missões” grupais e individuais, 
momentos em que os envolvidos podem 
acumular número significativo de XPs (pontos 
de experiências) ao superarem os desafios 
apresentados.

Concurso de Redação 
Rede ICM

Em outubro, foi realizado o Concurso de Redação 
da Rede ICM, com as turmas de 9º ano do Ensino 
Fundamental - Anos Finais. As provas foram aplicadas 
nas unidades de ensino, e os estudantes foram 
supervisionados pelos professores. Ao final, os textos 
foram postados no Google Classroom. A proposta de 
redação solicitava a elaboração de um conto sobre 
um misterioso desaparecimento de crianças em todo 
mundo, abduzidas para dentro dos seus dispositivos 
móveis. O CMB teve dois alunos com classificação 
nota mil nas redações: Manoela Leite Turra e Vinícius 
Kauffmann Krüguer. Tiveram estudantes destaque: 
Eduarda Allgayer Weiand, Isadora Buffon de Souza e 
Isabelli Saran Sehn.
Além do Concurso para os 9ºs, ao longo do ano houve a 
etapa para o 3º ano do Ensino Médio e para o 5º ano do 
Ensino Fundamental. Área das Ciências Humanas

A proposta do Trabalho de área das Ciências Humanas 
deste ano esteve embasada na ideia de que tanto a 
razão quanto a compaixão são jornadas humanas. 
Baseando-se nessas ideias, os estudantes do 6° ano 
do Ensino Fundamental ao 3ª ano do Ensino Médio 
foram provocados a ir além dos próprios sentimentos 
de empatia e compaixão e pensar em argumentos 
e estratégias publicitárias para resolver questões 
relacionadas aos outros e ao mundo, numa tentativa 
de amenizar, de transformar e estar presente nas 
dores e desafios da vida.  Muitos desafios e múltiplas 
estratégias foram compartilhadas pelos grupos de 
trabalho em redes sociais criadas para esse fim. A 
consciência de problemas antes invisíveis para muitos 
de nós e a transcendência de trabalhos para além do 
próprio Colégio oportunizaram vivências e intervenções 
sociais propostas pelo trabalho. 



11Congregação do Imaculado Coração de Maria |Nº 60 | Dezembro 2021

ANOS FINAIS|ENSINO MÉDIO

Novo Ensino Médio
Um novo formato para o 
Ensino Médio inicia em 
2022, a partir de mudança 
da legislação a nível de país. 
O Novo Ensino Médio busca 
aproximar os conhecimentos 
adquiridos pelos alunos nos 
últimos anos escolares às 
demandas do mercado de 
trabalho e do mundo moderno, 
além de ajudar a desenvolver 
alunos mais independentes, 
autônomos e protagonistas 
da sua própria aprendizagem. 
O novo currículo contempla 
3 mil horas, distribuídas em 
um período de três anos, 
destinadas às aprendizagens 

essenciais previstas na Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e aos Itinerários 
Formativos. Os Itinerários são 
a parte flexível do currículo, 
em que os alunos poderão 
escolher diferentes trilhas de 
acordo com suas preferências 
e objetivos.
A instituição firmou parceria 
com o Sistema Poliedro, 
implantado no Colégio há 
dois anos, de forma a ofertar 
um cardápio de Itinerários 
Formativos com enfoque para 
a tecnologia, inovação, projeto 
de vida e protagonismo 
juvenil. 

Cultura Espanhola
Os estudantes do Terceirão apresentaram o projeto El 
día de los Muertos na disciplina de Língua Espanhola 
da professora Beatriz Freire, acompanhada pela 
professora Rosane Cardoso, que está finalizando um 
estágio na disciplina. Trabalharam com os estudantes 
a cultura hispânica e, por estar próximo ao Dia dos 
Finados, falaram sobre o significado dessa festa. 
Depois, os jovens, divididos em grupos, montaram 
altares e homenagens aos mortos que escolheram 
homenagear: personalidades diversas e familiares.

Ciência, religião 
e atuações humanitárias

Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º 
ano do Ensino Médio participaram de duas palestras 
muito especiais. Uma delas foi proferida pelo 
professor, pesquisador e coordenador da TheoLab, 
Tiago Garros, que conversou com os jovens sobre 
Ciência versus Religião. Já a segunda palestra foi 
realizada por Samuel Johann, coordenador de projetos 
da organização médico-humanitária internacional 
Médicos Sem Fronteiras (MSF), que falou sobre a 
atuação humanitária em outros contextos do mundo 
a partir do tema “Razão e compaixão, uma jornada 
humana”.




