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INTENSIVO DE LÍNGUA ALEMÃ EM PREPARAÇÃ0 À DSD1
Ü03/04 –Feriado Sexta-feira Santa
Do
dia
05/03 a 07/03, os alunos de Língua Alemã do 2º e 3º ano do Ensino
Ü05/04 – Páscoa
Médio, acompanhados pela Profª Fernanda Anschau, tiveram uma
Ü07/04 – 18h – Brechó de Uniformes do Rui (APPA)
preparação para a prova DSD1, recebendo informações e familiarizando-se
Ü10 e 11/04 – Encontro Nacional de Equipes Pedagógicas da com o modelo da avaliação. Os estudantes perceberam que o Diploma de
Rede Sinodal de Educação, em Joinville/SC
Proficiência em Língua Alemã é um exame de alta qualidade, que os desafia a
uma preparação intensiva. Ao longo dos próximos meses, novos cursos de
Ü11/04 – 8h às 11h30min - Aula para o 3º Ano EM
formação para professores de alemão serão oferecidos, bem como outros
Ü11/04 – Formatura do Curso Técnico em Informática XI
Workshops
para os alunos.
Ü13/04 – Inscrições das chapas concorrentes ao GECM
PROGRAMA INTENSIVO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Ü17/04 – 21º Encontro de Lideranças Estudantis – SETREM, em
No dia 10 de março aconteceu, no Juvenato, o Programa Intensivo de
Três de Maio
Orientação Vocacional, dirigido aos alunos do 3º ano do Ensino Médio. Essa
Ü21/04 – Feriado Tiradentes
a t i v i d a d e , o fe re c i d a p e l o C o l é g i o, o p o r t u n i za m o m e n t o s d e
autoconhecimento e de reflexões acerca das possibilidades e expectativas
Ü22 e 23/04 – Campanha eleitoral do GECM
para a sua vida profissional. No decorrer do ano, os terceiranistas organizarão
Ü24/04 – Eleição do GECM
a Feira das Profissões como mais um recurso na busca por informações sobre
Ü24 e 25/04 – Encontro de Professores de Língua Estrangeira,
as profissões.
em Curitiba
VISITANDO “ECOSSISTEMAS AO LADO”
Ü27/04 – Início das aulas de revisão para o 3º Ano EM
Para as crianças, é muito importante a relação estabelecida entre o
concreto e o abstrato. Sendo assim, a Profª Jéssica Ferronatto desenvolveu
Ü28 e 29/04 – Retiro de Integração – 1º Ano EM
com os alunos do 5ºano A e B e 4º ano A e B atividades práticas na Praça
Central e no Parque do Colégio, respectivamente. Os objetivos das atividades
Semana da Páscoa
foram analisar, observar, escutar e identificar diferentes espécies de animais e
A programação de Páscoa foi marcada por momentos de reflexão sobre o plantas e as relações que ali se estabeleciam. Pequenas visitas como essas,
quando bem planejadas, reafirmam a construção de um aprendizado
verdadeiro significado da data.
significativo,
além de encantar e aproximar as crianças para o ensino de
Nos Anos Iniciais...
As atividades incluíram o feitio de bolachas (com o auxílio das Madrinhas), Ciências.
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS COM BALAS DE GOMA
posteriormente doadas às crianças da EMEI Padre Gildo; trabalho com os
Aprender de maneira divertida foi o objetivo do trabalho desenvolvido
Símbolos da Páscoa e organização de nichos pascais pelo Colégio. No dia
pela Profª Carina Luft com as turmas do 6º ano. Nos dias 3 e 4 de março, os
31/03, além da Celebração na Igreja de Cristo, as crianças distribuíram pelas
alunos construíram diferentes sólidos com palitos e balas de goma. Enquanto
redondezas do Colégio casquinhas de ovos com plantas. O ovo simboliza uma
faziam as construções, observavam as faces, arestas e vértices e discutiam o
vida nova e junto à planta que nasceu nele está o desejo de que em nossos
assunto, enriquecendo e fixando o conteúdo. Os trabalhos foram expostos no
corações nasça o amor, a paz, a felicidade, o perdão, a solidariedade e o
Pátio 1 do Colégio para apreciação da comunidade escolar.
respeito. Para finalizar, no dia 02/03, num clima de magia, as crianças
APF- GESTÃO 2015
receberam a carta do Coelho e foram em busca de surpresinhas.
Em Assembleia realizada no Auditório do Colégio, no dia 09/03, a Diretoria
No Ensino Fundamental e Médio...
da Associação dos Professores e Funcionários(APF)/Gestão 2014 apresentou
Na semana anterior à Páscoa, os alunos trabalharam na Oficina do Coelho
os Relatórios de Atividades e Financeiro. Na sequência, foi aclamada pelos
decorando casquinhas com efeito patchwork. Esse foi um momento de trocas
presentes a nova Diretoria da APF/2015, conforme segue:
de ideias, de criatividade e de generosidade àqueles que receberam os ovos.
Presidente: Joseane Mendes Vianna
No dia 31/03 as Celebrações na Igreja de Cristo foram conduzidas pelo Pr.
Secretária: Carla de Moura Turra Zambonato
Gilmar com o acompanhamento da Pra. Maíse e ilustradas com uma linda Tesoureira: Francieli Silva Henriques
história de perdão. No dia 1º/04, as turmas receberam a visita das Madrinhas Conselho Fiscal: Ana Carolina Cabral Leite, Cristiane Raquel Rohde Franck e
que trouxeram mensagens e mimos aos afilhados.
Liamara Della Senta
Ninho Solidário
O Colégio parabeniza a Gestão da APF/2014 pelos trabalhos
Toda a comunidade escolar foi convidada a ofertar doces, durante as realizados e deseja uma excelente Gestão para a Diretoria da APF/2015.
Celebrações, para o tradicional Ninho Solidário. Com as doações, organizamos
2º EM VISITA A 16ª EXPODIRETO
quatro grandes cestas, as quais foram destinadas às Instituições: Escola
Na manhã do dia 12 de março, os alunos do 2º EM, acompanhados pela
Municipal de Educação Infantil Arthur Milton Arnold; Escola Municipal Políbio Profª Carolina Bolzani e pela Coordenadora Raquel Leal, visitaram a 16ª
do Valle; Casa de Acolhimento Professora Odila; Escola Estadual Eduardo Graff. Expodireto, em Não-Me-Toque. Na oportunidade, eles assistiram a uma
palestra no estande da Monsanto, cujo assunto foi o desenvolvimento
Palavra da Direção
sustentável nas cadeias de produção de alimentos, fibras e energia. Na
Trânsito nas imediações do Colégio
ocasião, o engenheiro agrônomo da empresa também falou sobre as
exigências
da legislação ambiental e trabalhista no Agronegócio.
Prezada Comunidade Escolar, devido ao grande fluxo de veículos e pessoas
CAFÉ COM O DIRETOR
nas imediações do Colégio, precisamos de estratégias e cuidados redobrados.
O Colégio, com a mediação da Psicóloga Silvana Lima, realiza um trabalho
ÜMaior utilização do Estacionamento do Colégio, seja para estacionar, seja
para circular os veículos (neste caso, exclusivamente, para deixar ou buscar os diferenciado com os Líderes de Turma e Grêmio Estudantil, cujo objetivo é
alunos).
fomentar lideranças com a capacidade de promover a transformação de
ÜNos dias de chuva, o acesso de veículos também pode se dar pelo portão ao pessoas e ambientes. Para dar início aos Encontros/2015, foi realizado, no dia
lado da Igreja, desde que com muita atenção ao trânsito de alunos nesse espaço.
13/03, nos turnos da manhã e tarde, o denominado “Café com o Diretor”. A
Ü Os veículos não devem parar sobre o quebra-molas/faixa de segurança em
programação foi iniciada pela Psicóloga, que promoveu uma reflexão a partir
frente ao Portão do Colégio.
Entendemos que, antes de qualquer legislação de trânsito, está a vida e o do texto de Robert Tomasy, “Cuidado ao liderar e ser liderado”. Na sequência, o
Diretor Adilson compartilhou aspectos importantes do funcionamento
exemplo das pessoas para as pessoas.
organizacional do Colégio e também esclareceu dúvidas dos alunos.
Agradecemos a compreensão!
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O Rei e o Sábio
GALETO(S) COM MASSA
Com 1.500 cartões vendidos, o Galeto com Massa do Rui (14/03) foi um
sucesso! O intenso trabalho de todos que colaboraram conosco: pais, mães,
madrinhas e padrinhos de turmas, professores, funcionários, amigos do colégio,
fornecedores ... foi fundamental para o sucesso do evento.
Já estamos no aguardo do Galeto com Massa do 3º ano EM, que será no
Sábado, 30 de maio. Agendem essa data para mais esse delicioso jantar.
UMA AULA DELICIOSA
No dia 16/03, as turmas do 6º ano A e B, com a Profª Heloísa Neuhaus,
realizaram uma atividade prática de Língua Espanhola: o típico "Chocolate con
churros". Os alunos aprenderam o vocabulário referente aos alimentos e aos
utensílios de cozinha usados no preparo. Além da ampliação do vocabulário, eles
prepararam o próprio lanche, cortando o chocolate, mexendo panelas, fazendo os
churros, constituindo, assim, uma aprendizagem potencializadora de autonomia.
PROJETO JUNIOR ACHIEVEMENT
No dia 23/03 aconteceu a 1ª das quinze Jornadas de Trabalho do Projeto
Junior Achievement. Neste ano, os Advisers que acompanharão nossos
Miniempresários (alunos 2º EM) são Larissa Rosa, Diego Garbosa, Sandra Papke,
Estevão José Bennemann, Vinícius Antonio Heuerter, Alan Mafalda e João
Zanotelli. A nossa Profª de Ligação é Rafaela Graeff. Certamente, vamos ter um
semestre de grande aprendizado.
2º ANO (EM) PARTICIPA DE OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Muitas são as pessoas que hoje se sensibilizam com as questões ambientais. É
o caso dos nossos alunos do 2º ano EM que vêm demonstrando preocupação com
o lixo produzido nas salas de aula do colégio. Aproveitando esse interesse, a Profª
Luciana Reckziegel desenvolverá, no componente de Iniciação Científica, um
projeto de triagem de lixo e encaminhamento à reciclagem. Para instrumentalizar
os alunos, aconteceu no dia 25/03 uma Oficina desenvolvida pela Profª Elisabeth
M. Foschiera, docente da UPF engajada em projetos de destino de resíduos.
Ainda mais motivada, a turma dará encaminhamento ao seu projeto com ações
de sensibilização estendidas a outras turmas do Colégio.
OFICINAS DE LÍNGUA ALEMÃ E LÍNGUA ESPANHOLA
Iniciaram as oficinas de Língua Alemã e Espanhola para alunos de Ensino
Médio que desejam seguir o estudo da segunda língua estrangeira. Formaram-se
dois grupos de Língua Alemã e dois de Língua Espanhola, para os quais ainda há
vagas. Interessados devem procurar a Coordenadora de EM Raquel Leal.

No mês de março, vários alunos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho
defenderam seus Relatórios Finais de Estágio e estão a poucos passos da carreira
profissional como Técnicos em Segurança do Trabalho. Nossos parabéns aos
novos profissionais e agradecimentos aos orientadores Prof. Orlando Glasenapp e
Profª Fernanda Petry pelo acompanhamento dos estágios.
Ocorrerá no dia 07 de abril, em Panambi, a reunião de Diretoria da Câmara
de Educação Profissional de Educação Profissional. Neste dia será traçada a pauta
para a próxima Assembleia e também iniciada a organização do 6º Fórum de
iniciação Técnico-Científica da Rede Sinodal de Educação, que será realizado no
Colégio Evangélico Panambi, nos dias 21 e 22 de agosto.
No dia 11 de abril, às 20h, no Auditório do Colégio, a 11ª Turma do Curso
Técnico em Informática fará sua tão esperada formatura. Antecipadamente,
parabenizamos os alunos pelo empenho em sua formação durante os 18 meses
em que estiveram conosco e desejamos sucesso como profissionais da área
tecnológica.

Era uma vez um rei que morava num grande castelo.
Um dia, levantou-se apavorado. Havia tido um sonho terrível no qual
teria perdido de uma só vez todos os dentes. Preocupado, ordenou a um de
seus guardas:
– Chame o meu melhor sábio!
Em poucos minutos, lá estava o sábio. Após lhe contar o sonho terrível,
o rei ordenou-lhe:
– Diga-me, sábio, o que significa esse meu sonho?
O sábio pensou… pensou… pensou… e, virando-se para o rei, disse-lhe:
– Majestade, vai acontecer uma desgraça na sua família. Uma doença
terrível vai invadir o castelo e morrerá o mesmo número de parentes tanto
quanto foi o número de dentes perdidos em seu sonho.
O rei, furioso, ordenou ao comandante da guarda que amarrasse o
sábio no toco e lhe desferisse cem chibatadas diante de todos os súditos.
– Chame outro sábio, este é um insolente! – ordenou aos gritos.
Logo, logo, lá estava o outro sábio. Contando-lhe todo o sonho
terrível, o rei ordenou-lhe:
– Diga-me, sábio, o que significa esse sonho?
O sábio pensou… pensou… pensou… e, olhando nos olhos do rei e com
um largo sorriso, disse:
– Vossa Majestade é realmente um iluminado, um protegido por
Deus. O número de dentes que sonhou perder será o mesmo número de
familiares que morrerão vítimas de uma doença terrível. Mas, apesar de toda
a desgraça que acometerá o castelo, Vossa Alteza irá sobreviver são e salvo.
O rei, feliz da vida, ordenou que lhe entregassem cem moedas de ouro.
Quando o segundo sábio saía do palácio, um dos cortesãos lhe disse
admirado:
– Não é possível! A interpretação que você fez foi a mesma que o seu
colega havia feito. Não entendo porque ao primeiro ele puniu com cem
chibatadas e a você ele recompensou com cem moedas de ouro.
– Lembra-te, meu amigo – respondeu o adivinho – que tudo depende
da maneira de dizer. A verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa. Se
a lançarmos agressivamente a alguém, pode ferir, provocando dor e revolta.
Mas se a envolvemos em delicada embalagem de veludo e a oferecermos com
ternura, certamente será aceita com facilidade.

NOVIDADE: Oficinas e Aulas de Dança
A partir da 1ª semana de maio, serão ofertadas Oficinas e Aulas
de Dança, como Atividades Extraclasse. Essas atividades serão
desenvolvidas pela Profª Gabrielle Vargas (nossa ex-aluna), que tem
formação específica nessa área. Um comunicado com mais
informações sobre as atividades e inscrições será enviado às famílias.

Com os horários de treinamentos e escolinhas definidos, estamos
intensificando os preparativos para os compromissos agendados. A primeira
participação está prevista para o dia 28 de abril, em nosso Ginásio, com as
equipes pré-mirim e mirim masculino de Futsal.
Desejamos sucesso aos atletas participantes!

Literatura:
Ü

Ü

Ü

Ü
Ü

Nos dias 27 e 28/03, as Professoras Carolina Bolzani e Luciana Reckziegel
frequentaram a 1ª etapa do Curso de Química, Física e Ciências Biológicas, no
Colégio Augusto Pestana, em Ijuí.
Reunião na ISAEC, em São Leopoldo, no dia 08/04, com a participação do Diretor
Adilson, da Presidente do Conselho Escolar Tânia Keller, e do Tesoureiro, Paulo
Drehmer.
Nos dias 10 e 11/04, as Coordenadoras Pedagógicas Carine Leiria, Évelin Dazzi,
Raquel Leal e Silvana Weiler participarão do 17º Encontro Nacional de Equipes
Pedagógicas da Rede Sinodal, no Colégio Bom Jesus/IELUSC, em Joinville/SC. A
proposta “Avaliação Institucional: transformações das práticas” será o mote do
encontro.
Quatro alunos do 1º ano do EM participarão do 21º Encontro Regional de
Lideranças Estudantis, no SETREM, em Três de Maio.
As Professoras Adriana Belmonte e Juliana Büllau (Língua Inglesa) e a Professora
Heloísa Neuhaus (Língua Espanhola) estarão, nos dias 24 e 25/04, no Colégio
Martinus - Curitiba, participando do Encontro de Professores de Língua Estrangeira.

1. Assassinatos na rua Morgue – Edgar Allan Poe
2. Vinte mil léguas submarinas: texto integral – Júlio Verne
3. A volta ao mundo em 80 dias – Júlio Verne
4. Mary, queen of scots – Tim Vicary*
5. O presidente negro – Monteiro Lobato
Literatura infantil/nfanto-juvenil:
1. Com prazer e alegria – Ana Maria Machado*
2. “E eu com isso ?!”: aprendendo sobre respeito – Brian Moses e Mike
Gordon*
3. Abelha adormecida – Sonia Junqueira*
4. Um superamigo – Nair de Medeiros Barbosa*
5. Armandinho o juiz – Ruth Rocha*

*Livros recebidos de doação
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