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«Duas coisas os 
filhos devem obter 

de seus pais:
Raízes e Asas»

Goethe

«Participar do 1º Festival UCS de Cine Trash foi uma 
experiência muito inesperada. Não sabia nem o que a palavra 
trash significava, mas fiquei interessada em descobrir e fazer 
algo incomum. Passamos todo o final de semana na UCS com 
uma equipe maravilhosa, nos divertindo e elaborando nosso 
curta CHANEL-137.
As filmagens foram minha parte favorita: o figurino, a 
maquiagem e o cenário fizeram-me entrar na personagem e 
colocar em prática as ideias do roteiro. Por sermos amadores, 
os recursos que utilizamos deram um ar cômico ao curta, 
característico do gênero trash, que nunca esqueceremos. 
Voltamos cansados após aqueles últimos dias agitados, com 
três prêmios em mãos e muito satisfeitos com o resultado final.»

Débora Kieling Pavan
Prêmios conquistados: 

  Melhor Vítima.
          Melhor Maquiagem. 

               Melhor Efeito Especial.



Convidamos a todos a navegarem pelo 
Portal do Colégio, onde encontrarão outras 

informações sobre a nossa estrutura e a 
proposta pedagógica.

Um agradecimento especial e prosperidade 
aos anunciantes que fortalecem cada vez 
mais a nossa parceria. Muito Obrigado!    
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         FÉ E CORAGEM PARA MUDAR
Vivemos num constante processo de 
mudanças, metamorfoses em nosso corpo, 
em nossa mente, até mesmo, na fé e na 
nossa espiritualidade. Muitas vezes, as 
mudanças são muito sutis, discretas, 

brandas, porém, outras são como um 
terremoto que desconstrói, abala e até 

mesmo confunde nossas certezas, nossas 
convicções. O que não significa que sejam boas 

ou ruins, mas uma coisa é certa, ao passar pelas 
verdadeiras metamorfoses, aquelas que mexem 

com o que existe de mais profundo, há renascimentos 
- o novo surge!

As mudanças exigem desprendimentos, liberdade, 
ousadia e respeito no processo. E, o "Novo",   muitas vezes, 

causa sofrimento, angústia, dor insegurança... e  a falta de 
coragem, diante das decisões, está no medo de encarar o 
desconhecido, na resistência, no sair da zona de conforto, de 
lançar-se ao horizonte. O mais incrível é que a mudança pode 
ser a "chave" para uma nova fase da vida, para a construção 
de sonhos, utopias e acima de tudo "abrir" a porta da 
realização pessoal que tanto se procura.  
O ser humano nem sempre consegue ser coerente, pois ao 
mesmo tempo que deseja inovação, sucesso, reconhecimento, 
teme a mudança que, às vezes, tem um preço e nem sempre 
está disposto a pagar.  Portanto, depois de algum tempo 
"...você aprende que realmente pode suportar... que 
realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de 
pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem 
valor e que você tem valor diante da vida!»
(William Shakespeare). Acreditar na capacidade e na 
superação, pode ser a forma de dar os primeiros passos.  
Portanto, para fazer os realinhamentos necessários precisa-se, 
antes de mais nada, paciência e fé. Paciência com o próprio 
ritmo e fé para ter a certeza de que não se está sozinho, pois 
existe uma Luz a guiar os passos, dando força, coragem e 
esperança, mostrando que é possível acreditar que o melhor 
está para acontecer. Jesus Cristo, uma pessoa que transformou 
o modo de viver de milhares de pessoas, diante da dor e do 
sofrimento diz: "Não tenha medo; apenas tenha fé" e diante 
das mudanças Ele nos garante "Eis que eu estou com vocês 
todos os dias; até o fim do mundo." Com a fé a esperança será 
possível assumir e vivenciar os novos processos que, devem 
acontecer tanto externo quanto internamente. 
                                
                                  Ir. Claire da Silva
                                      vice-diretora

Esporte

EQUIPE DE VOLEIBOL 

EQUIPE DE VOLEIBOL 

15

EQUIPE DE JUDÔ 

  Yoga e Criança: 
É uma forma de educação integral que utiliza a experiência 
corpóreo-sensorial como suporte para o aprendizado sobre 
si mesma.
  
Beneficios da Yoga:
Aumento da capacidade e coordenação respiratória, domínio e 
compreensão do corpo, força, flexibilidade e equilíbrio, 
participação em jogos não competitivos, capacidade de 
concentração, manutenção do foco de atividade, diversão, 
relaxamento, interesse pelo silêncio e meditação e melhoria 
no rendimento escolar.

 YOGA NA ESCOLA

   O alimento é uma condição essencial para a sustentação da vida, ou seja, para que a alimentação seja feita de 
maneira correta tem que ser ingerida na quantidade e variedade adequadas, caso contrário o organismo não 
desenvolve corretamente suas funções e acaba por não conseguir prevenir as doenças causadas por uma má 
alimentação..........................................................................................................................................
   Para isso, é importante destacar que não é a quantidade ou o valor energético que nos proporciona uma 
alimentação saudável, uma vez que as pessoas que gozam de uma alimentação mais robusta não têm mais 

saúde de que as que têm pouco para se alimentar.......................................
  Sendo assim, se a alimentação não for variada, não será fornecida 
adequadamente a quantidade de nutrientes necessários para que você tenha 
saúde, proporcionando doenças relacionadas à carência nutritiva, como por 
exemplo, obesidade, gengivites e entre outras que veremos no decorrer 
deste estudo.................................................................................
  Dessa forma, é de extrema importância que essa informação seja passada 
para que não haja maior sensibilidade às infecções, hipertensão, diabetes, 
entre outros.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Logo, uma alimentação saudável regada de muitos nutrientes, exercícios e 
dietas balanceadas resultará em uma vida prolongada e útil, independente da 
idade. Fonte: Portal da Educação 

A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Editorial
Caro leitor, 

Esta edição retrata momentos que deixarão saudades, momentos em que achávamos que o cansaço iria nos vencer ...e ao 
final de tudo, saímos vitoriosos. Vitoriosos porque vimos sorrisos iluminarem os resultados, olhos brilharem diante da 
descoberta, desejo de saber e aprender mais. Vitoriosos porque vocês, alunos e pais participaram com o mesmo empenho e 
amor que dedicamos todos os dias, a cada atividade.
Ano de olimpíadas em nosso país e independente da conturbada travessia política e econômica que nos encontramos, os 
atletas merecem toda a nossa admiração e respeito, por isso os homenageamos em nossa gincana e comemoramos cada 
medalha.
Ano em que mudanças avançaram em nossos corredores, nossas salas, nossos corações.
E para o ano que se aproxima, queremos contar ainda mais com vocês, porque esta jornada é nossa e juntos seguiremos...

   Com amor, 
    Imildinho

Um Abençoado Natal  e um Novo Ano 
cheio de Realizações!

  Uma escola não precisa ser 
a p e n a s  u m  e s p a ç o  d e 
reprodução social. Pode ser um 
espaço altamente criativo, 
inovador e que projete um novo 
tempo. Inovação é um conceito 
q u e  p r e c i s a  s e r  m e l h o r 
compreendido no âmbito da 
educação. O ritmo dos avanços 
tecnológicos e das mudanças de 
costumes é intenso e é praticamente 
impossível acompanhá-los. A sociedade, cada 
vez mais complexa, exige hoje uma grande 
diversidade econômica, linguística e social e exige uma 
formação integral do ser humano. Em vez de transferir 
conhecimentos, nota-se a necessidade de compartilhamento de 
informações e produção colaborativa e cooperativa. É um 
desafio para as instituições de ensino preparar pessoas capazes 
de pensar, de comunicar-se e de viver em uma sociedade em 
constante mudança. Há que se formar pessoas solidarias, 
resilientes, altruístas, com habilidades interpessoais, capazes de 
resolver problemas e ter atitudes proativas. Façamos uma 
reflexão das palavras do Papa Francisco: 
  “A vida de hoje diz-nos que é muito fácil fixar a atenção 
naquilo que nos divide, naquilo que nos separa. Querem fazer-
nos crer que fechar-nos é a melhor maneira de nos protegermos 
daquilo que nos faz mal. Hoje nós, adultos, precisamos dos 
jovens para nos ensinar a conviver na diversidade, no diálogo, 
na partilha da multiculturalidade não como uma ameaça, mas 
como uma oportunidade: tenham a coragem de nos ensinar 
que é mais fácil construir pontes do que levantar muros!” (...)

  O Colégio Madre Imilda, na sua missão de educar mentes e 
corações para solidariedade, busca formar jovens com coragem 
para solidificar as pontes, ao invés de seguir a tendência de se 
isolar cada vez mais entre os muros da individualidade.
Esse é o início da transformação. Convido a todos a 
compartilharem desta ideia junto conosco.

TRANSFORMAR PARA CRESCER

Mônica Bisol
Diretora

02020202



 APM
Associação de Pais e Mestres

   A Associação de Pais e Mestres tem por 
finalidade colaborar no aprimoramento do 

processo educacional, na assistência 
escolar e na integração família-escola-

comunidade. Seus objetivos são de natureza 
social e educativa, sem caráter político, racial ou 

religioso e sem finalidades lucrativas. A equipe é 
bastante participativa e engajada com os projetos. As reuniões 
são mensais e programadas com antecedência. A APM está 
sempre de braços abertos para receber novos parceiros. Seja 
você também um membro da APM.

   A  APM , pensando no bem-estar 
da  comunidade esco la r,  tem  
proporcionado há alguns anos 
a t i v i d a d e s  f í s i c a s ,  c o m o  o 
«Mixturado», que é uma aula de 
dança que reúne diversos estilos e 
gêneros musicais, onde o principal 
objetivo é a descontração e a 
atividade física contínua.
Venha se divertir também, a 
primeira aula é gratuita. Contato: 
apm.atividades@gmail.com

0314

Esporte

Todos nós sabemos da importância de fazer uma atividade 
física e de se manter ativo. Mas isto deve ser trabalhado já na 
infância, aliando a educação física à educação moral e 
intelectual, formando o indivíduo como um todo.
Infelizmente muitos professores ainda desperdiçam o tempo 
da aula, dando uma bola aos alunos para que eles joguem 
futebol, vôlei, enfim, ou o que acharem melhor. Há muitos 
profissionais que não se preocupam em motivar os alunos. 
Não planejam as aulas e não têm um objetivo ou finalidade 
pré-determinada da aula. A Educação Física não se resume a 
correr, brincar, jogar bola, fazer ginástica...
A Educação Física deve sim, integrar o aluno na cultura 
corporal de movimento, mas de uma forma completa, 
transmitir conhecimentos sobre a saúde, sobre várias 
modalidades do mundo dos esportes e do fitness, adaptando o 
conteúdo das aulas à individualidade de cada aluno e a fase de 
desenvolvimento em que estes se encontram. É uma 
oportunidade de desenvolver as potencialidades de cada um, 
mas nunca de forma seletiva e sim, incluindo todos os alunos 
no programa.
Os alunos não devem acreditar que a aula de Educação Física 
é apenas uma hora de lazer ou recreação, mas que é uma aula 
como as outras, cheia de conhecimentos que poderão trazer 
muitos benefícios se inseridos no cotidiano. Mas para que 
estes benefícios sejam notados, é essencial manter uma 
regularidade nas atividades
O professor tem de inovar e diversificar, pois o campo de 
trabalho envolve muitas atividades que podem ser trabalhadas 
com os alunos como jogos, competições, dança, música, 
teatro, expressão corporal, práticas de aptidão física, jogos de 
mímica, gincanas, leituras de textos, trabalhos escritos e 
práticos, dinâmica em grupo, uso de tv, dvd, etc. O campo é 
muito amplo. Basta o professor ser responsável, ter seriedade 
e muita criatividade. Um trabalho bem feito deve estimular a 
longevidade com qualidade.           ( Fonte: Mais Equilibrio)
O esporte infanto-juvenil é um modelo social que faz parte da 
formação do ser humano na infância e adolescência. É 
organizado em função dos valores sociais e culturais onde é 
desenvolvido, sendo inevitável o estabelecimento de um 
vínculo entre o esporte, a criança/adolescente e o adulto, que 
envolve paternalismo, emoções e “pressões” das lideranças 
destes, como uma espécie de “ritual” entre pais e filhos. 
Entende-se, assim, que as lideranças adultas poderiam influir 
dec is ivamente  na  fo rmação espor t i va  em idade 
escolar.(Antonio Carlos Simões) 

EDUCAÇÃO FÍSICA
                SAIBA MAIS...
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  Após APM promover uma palestra para alunos e 
pais sobre os perigos na Rede Social, foi produzido 
um kit que circulou entre todas as famílias com 
dicas e alertas de como usar esta mídia tão 
importante de uma forma segura e tranquila.

   Início do ano letivo de 2016. Houve 
muita diversão e distribuição de 
sorvete para toda garotada.

  Em parceria com a equipe da 
Pastoral do Colégio, a APM superou 
as expectativas, produzindo mais 
dois grandes eventos de sucesso, 
Dia das Mães e Dia dos Pais. 
Acompanhe pelo face e no Portal.



 Serviço de Orientação Educacional
SOE Arte de Educar
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O Valor do Tempo

    A equipe do SOE trouxe o Padre Diego Betoni 
para dividir experiências de suas atividades a 
frente da Paróquia São Vicente de Paulo do Bairro 
Jardelino Ramos com nossos líderes de turma.
   Ele gentilmente compartilhou sua experiência 
de vida conosco e através do relato da descoberta 
de sua vocação e acabou fazendo uma bela 
reflexão sobre o tempo. 
    Observou ele que num determinado momento 

de sua vida todos nós seres humanos recebemos 
um tempo de vida. Um instante para uns, alguns anos 

para outros e algumas décadas para outros tantos. Não 
sabemos qual será o nosso tempo, isso é um mistério. Mas como nos relacionamos com este nosso tempo que não sabemos 
o quanto vai durar?
    Ele descobriu sua vocação de padre e prefere aproveitar cada minuto de seu tempo em trabalho dedicado a muitas 
pessoas que necessitam de apoio e instrução. E nós? Como estamos utilizando nossos minutos e horas? Estamos 
prestando atenção aos nossos pais, mães, filhos e amigos com carinho? Estamos nos dedicando a cuidar de nossa saúde e 
tarefas diárias com dedicação? Afinal, se não sabemos sobre o nosso tempo de vida, porque adiamos muitas coisas que 
sabemos que são importantes para nossa vida?
    Nada substitui um olhar carinhoso e um abraço de pai ou de mãe, de amigos queridos. Um instante apenas e muito a se 
ganhar. Atenção aos cuidados em família, às rotinas de trabalho, aos estudos. A vida acaba mostrando com pequenos sinais 
o modo como nos relacionamos com nosso tempo. Muitas vezes não damos a devida importância, como se achássemos que 
vamos ter tempo suficiente para fazer o que precisa ser feito depois. 
  Prestar atenção às pessoas ao nosso redor, sermos comprometidos com nossas atividades, sermos educados e 
respeitosos com as pessoas em qualquer lugar, pode ser na rua, nas redes sociais, na escola, são importantes avisos sobre o 
modo como estamos valorizando nosso bem mais precioso, o tempo! 
   Afinal, sejamos gratos por cada minuto de vida que estamos recebendo de presente e mostremos que somos capazes de 
fazer bom proveito de nosso presente enquanto ele durar! Abraços, 

Diana Biazus Lamperti
Psicóloga/Orientadora Educacional

Encontro de Líderes
   Na sociedade em que vivemos, quem mais aparece são os ricos e os que possuem melhores 
condições. 
Os mais pobres, porém, são esquecidos. esquecidos nas suas humildes casas, quando não há o 
que comer e nem o que vestir.
  E é sobre essas pessoas menos favorecidas que o Pe. Diego Bettoni veio nos falar. Ele comentou 
sobre casos que nem imaginávamos que existiam e nos incentivou a passar essas informações ao 
nossos colegas. Nós, como líderes, devemos estar a par destas situações e nesse caso, incentivar 
as doações e ajudar essas pessoas, que muitas vezes têm o coração e valores 
melhores do que os nossos, mas nós, por estarmos inseridos em outro contexto nos 
consideramos melhores.
   Esse encontro nos fez repensar sobre nossas atitudes e olhar um pouco mais para o 
próximo, pois como o Colégio Madre Imilda tem como objetivo formar corações e 
mentes para a solidariedade.

Adriele e Rúbia, turma 201.

Adriele Daniel

Rúbia S. Dall’Agnol
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Encontro e dinâmica com Jorge Trevisol.

Rodada das Profissões, bate-papo entre 
profissionais de várias áreas e os alunos 
do Ensino Médio.

Robótica - Os alunos dos 9ºs anos 
construíram uma esteira seletora a partir 
de uma esteira transportadora utilizando 
um sensor de cor e uma alavanca 
separadora, programaram o sensor de 
cor e movimento da alavanca separadora 
para que a esteira transportadora 
funcionasse como esteira seletora. 

Festa da Tradição.

Tecnologia a serviço de uma educação integral

   A união da teoria com a prática é fundamental para que os alunos 
desenvolvam todas as suas capacidades. Mas isso nem sempre é tão fácil. 
Como levar grandes objetos para a sala de aula e fazer as crianças entenderem 
seu funcionamento? Para que isso seja possível, apostamos na Educação 
Tecnológica. 
      Com peças de Lego, nossos educandos conseguem ter uma visão geral das 
disciplinas, não ficando somente na teoria. Eles estudam o assunto na sala de 
aula e aplicam na Educação Tecnológica. É possível montar os mais incríveis 
objetos. Além de descobrir todo o seu funcionamento, uso, aplicação e história 
os alunos podem implementar melhorias.
Mas não pense que isso é só para quem vai seguir a área das Exatas. As 
atividades com Lego desenvolvem a criatividade, raciocínio, habilidades 
motoras e comportamentais. As aulas são interdisciplinares, as crianças visitam 
história, ciências, matemática, artes, física e tantas outras matérias estudadas. 
Cada grupo conta com uma maleta de peças e um tablet, para que possam ter 
as melhores instruções na hora da montagem e ainda os pais podem 
acompanhar de casa através do Portal da Lego Zoom Education 360.
Os alunos também aprendem a fazer a programação do equipamento, unindo o 
objeto físico com sua estrutura virtual. Confira alguns projeto:

Iº Happy Day Madre Imilda, diversão com a 
garotada das Escol inhas Vis i tantes, 
Crescendo com a Gente, Cidadãos do Futuro, 
Descobrindo Talentos e Pintando o Sete.

Nosso agradecimento especial as Empresas 
d e  Tr a n s p o r t e  q u e  n o s  a u x i l i a r a m 
prontamente para este evento acontecer com  
tanta precisão:

Maquete inspirada no livro Pollyana.

Lanche na residência das Irmãs.

O s n e i  e  A n d r é i a  d a  E m p r e s a  A B R E U  &  A L M E I D A  T R A N S
                                               Contato (54) 9148 9955 (54) 3222 5524

E l a i n e  d a  E m p r e s a  R E I S T U R  T R A N S P O R T E S  L T D A
                                                                                 Contato (54) 9114 7883 (54) 3028 6114

J u l i a n o  d a  E m p r e s a  S A M I L  T R A N S P O R T E S  E S C O L A R E S
                                         Contato (54) 84249726 

N e i v a  d a  E m p r e s a  F A R I D  T R A N S P O R T E S  E  T U R I S M O
                                                                                Contato (54) 9985 1061 (54) 3212 14 21

MUITO OBRIGADO!

Os treinos são ministrados pelo técnico Ivan Reisdorfer, e já 
no primeiro ano de trabalho os atletas estão participando de 
torneios e festivais. Inscreva-se.



 Serviço de Pastoral Escolar
SPE

Para concorrer ao prêmio leia com  atenção o regulamento.
1. Podem participar somente os alunos do Colégio Madre Imilda.

2. Todas as questões devem estar respondidas adequadamente e completamente.

3. Temos dois prêmios, um para o primeiro e o outro para o segundo lugar.

4. O COLLEGE está ofertando como prêmio, duas bolsas de um semestre de curso de inglês, uma para cada vencedor.

5. Serão reconhecidos como vencedores os dois primeiros alunos que enviarem os exercícios com as repostas corretas, 

através do e-mail suelva@colegiomadreimilda.com.br

6. As respostas serão aguardadas até a data máxima de 20 de novembro de 2016. Após esta data, as respostas estarão no 

Portal e estará cancelada a premiação.

    O gerente do College, 

Lucas Schneider  entregou 

os prêmios aos alunos 

Bianca Belo S. F.  de Souza 

e Matheus Jorge S. Lopes, 

vencedores do Desafio 

Malhando o Cérebro da 

Edição de 2015. 

Desafio

Malhando 

o Cérebro    Com a missão de evangelizar, sempre mantendo viva a chama da 
espiritualidade, a Pastoral Escolar faz da escola uma espaço de Anúncio da 
Boa Nova de Jesus e da vivência dos valores humanos-cristãos. No Colégio 
Madre Imilda, a nova equipe da Pastoral vem desenvolvendo diversos 
trabalhos para incentivar a solidariedade, compreensão da Palavra e 
compromisso com todos os valores éticos e morais.

A Pastoral

Para celebrar a Páscoa, os alunos 
participaram de momento de 
celebração Pascal vivenciando 
principais momentos da data.

Na Quinta- fe i ra  Santa,  um 
momento para celebrar e refletir 
com o Frei Jaime Bettega.

O  B a r c o ,  s í m b o l o  d o  A n o 
Vocacional da Congregação, 
chegou no Colégio dia 11 de abril 
trazido pela Direção, professores 
e alunos do Colégio Imaculada 
Conceição, de Dois Irmãos.
O Barco Vocacional visitou todas 
as turmas e setores com momento 
de oração e celebração. 
Seguindo, no dia 20, para o 
Projeto "Mãos Solidárias", do 
Bairro Diamantino.

Em maio, os alunos tiveram 
encontro com o Padre Osmar 
Coppi e com o Assessor Nacional 
da Pastoral da Juventude, Alberto 
C h a m o r r o .  A s  t e m á t i c a s 
trabalhadas com os alunos foram 
"UBUNTU" e "Projeto de Vida".

O Mascote (a Gota) da Campanha 
da Fraternidade e da Semana do 
Meio Ambiente visitou as turmas 
da escola. 
A atividade teve por objetivo a 
conscientização a respeito do 
cuidado e preservação com a 
Terra, nossa casa comum.

Em junho celebramos o dia do 
Imaculado Coração de Maria e 
comemoramos o nascimento da 
Bem-Aventurada Bárbara Maix. 
As turmas da Educação Infantil ao 5º 
ano participaram de um momento 
celebrativo.

At ravés da Campanha "Meia 
tonelada de solidariedade" e por 
meio de doações na Festa do 
Sanduíche, os 8º anos  arrecadaram 
alimentos não perecíveis para 
doarem ao Lar do Idoso, no bairro 
Bela Vista e à Casa de Repouso Sítio 
do Vovô.

  Ubuntu é uma filosofia africana 
cujo signif icado se refere à 
humanidade com os outros.     
Trata-se de um conceito amplo 
sobre a essência do ser humano e 
a forma como se comporta em 
sociedade.        
 Para os africanos, ubuntu é a 
c a p a c i d a d e  h u m a n a  d e 
compreender, aceitar e tratar bem 
o outro, uma ideia semelhante à de 
amor ao próximo..........................
 Ubuntu significa generosidade, 
solidariedade, compaixão com os 
necessitados, e o desejo sincero 
de felicidade e harmonia entre os 
homens.

UBUNTU

Formação Casa de Retiros com Ir. 
Morgana ,  profª Paula e prof. Willian.
Eles realizaram momentos de 
formação com a turmas da escola. O 
tema fo i  o  p ro tagon ismo  da 
juventude. 
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O  está College
trazendo mais um 

presentão para você!

Vencedores da Edição Anterior

Estrelas do Madre
Mostre seu talento, nos conte sobre as suas conquistas, envie texto 

e fotos para o e-mail suelva@colegiomadreimilda.com.br

1.  Descubra o nome de um rei famoso por meio desta charada:                              

 “Com quinhentos começa.
                                                                                                                    
No meio está o cinco;
                                                                                                                       
O primeiro número, a primeira letra
                                                                                                                           
Ocupam as demais posições.
                                                                                                                     
Junte tudo e o nome do grande rei
                                                                                                                       
Na sua frente surgirá”

2.  Na época em que os bichos falavam, em uma floresta viviam 
Dona Onça e Dona Hiena, comadres inseparáveis, com 
características peculiares. Dona Hiena mente às segundas, 
terças e quartas-feiras. Dona Onça mente às quintas, sextas e 
sábados. Nos dias que não mentem, elas dizem a verdade.
Certa vez, em um encontro, Dona Hiena e Dona Onça 
conversaram:
– Olá, Dona Onça! Ontem eu menti – disse a Dona Hiena.
– Olá, Dona Hiena! Eu também menti ontem – retrucou Dona 
Onça.
Em que dia aconteceu esse encontro?

3. Você é o comandante de um navio. Cinco marinheiros 
colocam-se a sua frente para receber suas ordens. Tente 
nomeá-los, da esquerda para a direita, de acordo com as 
informações:
– Anderson está entre Jorge e Cláudio;
– Humberto está à esquerda de Cláudio;
– Jorge não está ao lado de Humberto;
– Humberto não está ao lado de Rafael.

Boa Sorte!

   Jaqueline de Lima Paim 
se formou em medicina no 
dia 06 de agosto de 2016.
Essa graça de menina 
esteve conosco durante 13 
anos. Jaqueline, que honra 
termos feito parte da sua 
história.
Sucesso na sua nova 
jornada!

No Teatro Municipal 
Pedro Parenti, a nossa 
artista Talyta Pedrotti 
Cardoso encantou a 
p l a t e i a  c a x i e n s e . 
Parabéns Talyta por 
m a i s  e s t a 
a p r e s e n t a ç ã o  d e 
sucesso.



Atividade Extracurricular 
(Turno Integral)

   Este serviço é oferecido aos alunos da 
Educação Infantil ao 5º ano.
    Na parte da manhã, são oferecidas várias 
atividades lúdicas, culinária, música, artes 
manuais, café da manhã, almoço, tem o 
momento para o tema,
para o descanso, tudo sempre acompanhado 
de muito carinho e atenção para as crianças.

Laboratório de Aprendizagens

Cursos Livres

   Onde funciona a sala de recursos, que é um 
ambiente dotado de equipamentos, mobilários e 
materiais didáticos e pedagógicos para que um 
prof iss ional  especia l izado possa fazer o 
Atendimento Educacional Especializado.
   O objetivo é prover acesso e participação aos 
alunos com dificuldade de aprendizagem.

   A educação vai além da sala de aula e do tempo que os educandos passam com nossos docentes. Cada aluno 
possui habilidades únicas. Procuramos fazer com que eles se desenvolvam por completo, estudando e 
aprendendo com paixão. Para isso, fazer com que eles utilizem seu tempo livre com atividades que lhe dêem 
prazer é fundamental.
   Os Cursos Livres são atividades complementares e opcionais. Eles acontecem após o horário de aula,  nas 
dependências da escola, para que você possa deixar seu filho em segurança. As atividades são ministradas por 
professores e empresas terceirizadas. São diversas opções de cursos. Confira alguns deles: ballet, capoeira, 
futsal, violão, ginástica artística, voleibol, handebol, basquete, patinação, dança (Mixturado), teatro e Inglês.

   Disponibilizamos uma equipe de professores para as estratégias de 
recuperação e aprofundamento conceitual das aprendizagens. 
  Onde o educando pode reorganizar o seu método de estudo 
buscando melhores resultados.
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Apoio Pedagógico

Segurança e Bem-estar
   Além de termos a cobertura da EMERCOR para 
os atendimento de Emergências Médicas, 
também contamos com uma eficiente Brigada de 
Incêndio, com 25 integrantes capacitados para 

primeiros socorros, combate a incêndio, evacuação, 
movimentação e remoção de vitimas.
  Os trabalhos durante o ano são intensos, com 
simulações e campanhas que acompanham a 
necessidade da comunidade escolar.

Simulação
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    A constatação das mudanças no mundo em que vivemos e a 
velocidade em que elas ocorrem não assombra nem mesmo 
as crianças no momento em que escrevo este texto. Por não 
indagarmos, não refletirmos, talvez não devamos a devida 
dimensão dos envolvidos e dos processos que acusam essas 
mudanças.
    O processo ensino e aprendizagem na educação atravessa 
momentos de muitas mudanças. A existência de metodologias 
antigas, utilizadas em salas de aula hoje, mostram-se 
ultrapassadas pelas novas exigências mundiais. O uso cada 
vez maior de tecnologias que disseminam uma vasta gama de 
informações sobre quase tudo que se possa imaginar 
redistribui novos papéis de ação que se envolvem na relação 
ensino e aprendizagem, colocando o professor como um 
mediador na caminhada do aprendizado e não mais como 
detentor e provedor de informações para gerar conhecimento. 
    Nesta extrema rapidez com que a sociedade se apodera e 
faz uso de meios tecnológicos, ressurgem as metodologias ou 
abordagens ativas para aproximar tanto aluno quanto 
professor de um conteúdo mais palpável ao mesmo tempo que 
dinâmico, tornando os assuntos significativos e passiveis de 
comparação à real idade vivida pelos alunos. Nas 
metodologias ativas, tanto professor quanto aluno são ativos 
na produção e responsáveis pela construção do 
conhecimento. O professor passa a ter um papel de design de 
problemas e desafios que visam transformar o aluno em um 
investigador ou pesquisador em meio as inúmeras fontes e 
tecnologias disponíveis, aproximando os conteúdos de sala de 
aula da realidade vivida pelo aluno e por que não, de uma 
realidade futura.
    Neste contexto de informação, tecnologia e educação, é 
importante que o professor, agora no papel de tutor de seus 
alunos, encontre a melhor forma para que os mesmos possam 
aprender, equilibrando informações, atividades e desafios 
sempre focando na significância dos conteúdos, ou seja, da 
aproximação com a vida.
    Alguns componentes são fundamentais para o sucesso das 
práticas das metodologias ativas dentro e fora da sala de aula: 
a criação de desafios, atividades, jogos que realmente tragam 
as competências necessárias para cada etapa, que solicitem 
informações pertinentes, que ofereçam recompensas 
estimulantes, que combinem processos de avaliação 
individual com participação significativa em grupos, que se 
inserem em plataformas digitais, que reconheçam o quanto o 
aluno aprende sozinho e em grupo.
   Professores e alunos precisam chegar a elementos comuns 
no tocante à aprendizagem, e a consciência de que 
precisamos afinar neste mesmo tom tem necessariamente que 
partir do professor, o propositor do conhecimento e o definidor 
do método e das técnicas a serem utilizadas.
    As metodologias ativas ressurgem como peça que preenche 
esta lacuna que existe entre o que é ensinado em sala de aula 
e o que faz parte do mundo, das experiências e fenômenos 
vivenciados por ambos (professor e aluno) fora dela.
   É preciso acreditar no aprender fazendo, de que a sala de 
aula é feita para testar, para errar, para acertar e para aprender. 
Quanto mais alunos e professores estiverem ocupados destas 
rotinas mais bem preparados estarão. 
  É preciso desejar que cada vez mais professores passem a 
utilizar métodos que possibilitem aos alunos significado e 
entendimento e não simples memorização.
  É preciso investir em métodos que avaliem o desempenho 
dos alunos frente aos problemas de fato, dimensionando à 
educação a altura que ela merece, como necessidade vital 
para entendermos o mundo e as relações ao nosso redor. As 
metodologias ativas proporcionam esse significado de 
maneira muito evidente, satisfatória e realizadora.

Professor Rafael Debastiani

Uma Proposta Engajadora 

   
  A visita teve 
como objetivo a 
ampliação dos 
conhecimentos 
a d q u i r i d o s 
durante as aulas 
sobre a Segunda 
Guerra Mundial, 
uma vez que a 
Indústria Metalúrgica Gazola, entre 1942 e 1946, foi 
considerada de “interesse militar” do governo federal. A 
Indústria naquela época produziu material bélico ao 
Exército Nacional..............................................................
   A manhã de estudos permitiu ainda a valorização do 
patrimônio municipal  no cenário da história mundial.

Visita de estudos ao Memorial Gazola

   Os estudantes dos 6º anos B e C visitaram o Instituto 
Memória Histórica e Cultural da UCS, onde assistiram 
uma palestra sobre arqueologia e realizaram uma oficina 
prática de escavação arqueológica.

«Educação 
Patrimonial é aprender 

com o mundo e a 
cultura que 

construímos.»

   Oficina de Aprendizagens. 
Uma oportunidade 
para a descoberta 
de habilidades.

  Os alunos dos 9º anos 
tiveram um bate-papo com 
Abdoulat Ndiaye, imigrante 
senegalês, e com Juliana 
Camelo ,  do  Cent ro  de 
Atendimento ao Migrante de 
Caxias do Sul. A atividade fez 
parte dos estudos voltados 
para as Imigrações atuais no 
mundo em Ciências Humanas. O momento foi de muito 
aprendizado, conscientização e troca de informações 
sobre cultura, acolhida e tolerância.



O que podemos oferecer à sua família:
Educação Infantil - Níveis I, II e III

Crianças a partir dos 3 anos de idade podem usufruir de 
ambientes seguros que propiciam o desenvolvimento 
integrado da pessoa, com ênfase na ludicidade, para o 
crescimento da inteligência, do afeto e da socialização.
Além da professora titular, as crianças contam com o 
apoio de uma equipe de monitoras.

Educação Fundamental - 1º ao 9º ano
Desde a  construção dos fundamentos para 
as aprendizagens ao longo da vida, para ler, 
compreender e se expressar até a 
ampliação deste conhecimento  em cada 
área dos saberes, estas crianças e 
adolescentes contam com profissionais 
pedagogicamente preparados para orientá-
los em sua jornada e 
c o m  a m b i e n t e s 
e q u i p a d o s  c o m 
recursos tecnológicos 
de ponta.

Os jovens iniciam aqui a sua preparação 
para o ENEM, vestibulares e permanecem 
em constante diálogo com o universo 
empreendedor do protagonismo jovem.

Ensino Médio
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Dia da Matemática, trabalhos incríveis 
foram confeccionados. 

Palestra com o Escritor Pedro Guerra 
incentivando novos talentos. 

Arraiá do Madre Imilda.
1ª Etapa da Olímpiada Brasileira de 

Matemática. 

Festa do Sanduíche 2016, dos 8° Anos. 

Linha do Turismo e Museu da PUC, 
conhecimento e discontração.

Dia do Estudante: Música e diversão. 

SIPAT - Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho.

88 Anos do Colégio Madre Imilda.

Apresentação de Teatro Infantil.

Gincana EscolarSarau Literário na Feira do Livro

Celebridades do Intervalo Atlândida.

Jogos Escolares 2016.

Café com ideias - os 6° anos palestraram 
para  seus  co legas  sob re  temas 
escolhidos pelos próprios grupos. A troca 
de experiências foi enriquecedora.

Circuito Olímpico

Equipe pedagógica do Madre Imilda 
participando da Feira do Ensino Médio em 
Flores da Cunha.

Todas as turmas tiveram a oportunidade 
de ver e tocar na Tocha Olímpica que foi 
conduzida pelo Sr. André de Souza da 
Silva, que além de ser pai de dois alunos 
nossos, também é o presidente d a APM 
do Colégio Madre Imilda.



Terceirão

08 09

           É uma mescla de sentimentos nesta reta 
final: a expectativa da nova fase, a saudades 
daqueles que ficarão, a certeza de termos feitos 
amigos inesquecíveis. Nos anos em que ficamos 
nesta instituição, não somente adquirimos os 
conceitos necessár ios à nossa vida de 
universitários; como também foi-nos ensinado os 
verdadeiros valores de um homem de bem, de 
caráter, com ética. Somos gratos ao Madre 
Imilda pelas inúmeras vezes em que fomos 
tratados como membros de uma família 
amorosa, a qual sempre soube nos ouvir com 
respeito e carinho. É bom lembrar que foi aqui 
que tivemos a oportunidade de fazer mais que 
colegas ou amigos, hoje somos irmãos.
 As gincanas, os intervalos prolongados e 
planejados, as aulas diferenciadas, os encontros 
extraclasse, as festividades, nada poderá ser 
esquecido. É o momento de partir e também 
agradecer aos colegas-irmãos; aos professores-
amigos; a escola-família. Seremos fruto do que 
foi plantado aqui na escola e previamente 
sabemos que o produto final será de excelência, 
já que os semeadores foram e sempre serão 
singulares.
 Nosso sincero agradecimento e carinho 
a vocês todos do Madre Imilda. 
                                                           Turma 301

        Para começar algo novo, precisamos 
deixar algumas coisas para trás, fazer escolhas e 
lutar pelos nossos objetivos. Chegou o momento 
de nos despedi rmos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
              Em todos esses anos, o Madre Imilda nos 
ensinou que devemos ter determinação e foco 
para tudo que quisermos conquistar, apoiando 
nossas decisões e nos guiando para os 
caminhos corretos..................................................
             Cada um de nós vai deixar a sua marca 
e é a partir de agora, que a nossa história 
começa. Todos os momentos que passamos 
juntos ficarão gravados em nossas memórias e 
nos farão sentir saudade de um tempo que não 
voltará mais. Mas não podemos ter medo de 
seguir em frente, arriscar e viver o presente.
Iremos seguir caminhos diferentes, que poderão 
ou não se cruzar, mas não iremos esquecer das 
pessoas que fizeram parte da nossa caminhada 
e s c o l a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Queremos agradecer a todos os 
funcionários, professores, coordenação e 
direção por todos os momentos de acolhida, 
preocupação, paciência e carinho por nós. 
com certeza vocês deixaram um grande 
legado em nossos corações. Somos muito 
jovens e temos uma longa trajetória de vida 
para seguir e com os ensinamentos de vocês, 
s e r e m o s  s e r e s  h u m a n o s  m e l h o r e s . 
Que Deus sempre ilumine nossos caminhos. Que 
tenhamos muito sucesso e uma vida repleta de 
realizações. 
Boa sorte para todos nós!......................................

«Aqui fizemos nossa história, evoluímos e 
crescemos intelectualmente. Nosso período na 
escola foi de descobertas, vitórias e valorização 
do caráter individual e coletivo. Nós saímos da 
escola para entrarmos na odisseia da vida." - 
Matheus Lopes.......................................................

Adeus, Madre Imilda!

Júlia Giacomet e Júlia Sebben Reis - T. 302
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