Informativo
Edição 02 - Abril de 2016

DATAS IMPORTANTES
! 08/04 – Seminário para Professores de ZDP A1+, em São Paulo das

Missões
! 08 e 09/04 – Encontro Nacional de Equipes Pedagógicas da Rede Sinodal
de Educação, em Lajeado/RS
! 09/04 – 8h às 11h30min - Aula para o 3º Ano EM
! 13/04 – Inscrições das Chapas concorrentes ao GECM
! 15 e 16/04 – Encontro Nacional de Professores da Educação Infantil –
Colégio Mauá, em Santa Cruz. NÃO HAVERÁ AULA PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL
! 19 e 20/04 – Campanha Eleitoral do Grêmio Estudantil
! 21/04 – Feriado – Dia de Tiradentes
! 22/04 – Eleição do GECM
! 25/04 – Início das revisões para 3º Ano EM
! 26 e 27/04 – Retiro de Integração – 1º Ano EM

ATIVIDADES ESPECIAIS DE PÁSCOA
Na Educação Infan l
Para celebrarmos essa data especial, as
Professoras planejaram uma agenda de a vidades
envolvendo cria vidade, imaginação, curiosidades
e surpresas.
ü Oﬁcina Culinária do Coelho
ü Celebração de Páscoa na Igreja de Cristo
ü A vidades com as Madrinhas
ü Contação de História
ü Caça ao Ninho
Essas vivências possibilitaram às crianças ampliar seu universo
emocional, relacional e lúdico.
Nos Anos Iniciais
A programação dos Anos Iniciais foi marcada por muitos momentos de
reﬂexão sobre o verdadeiro signiﬁcado da Páscoa, e também de muito
encantamento e alegria.
As a vidades incluíram o fei o de pãezinhos com o auxílio das
Madrinhas, compar lhados no dia 23/03 com as crianças da EMEI Esperança
e da EMEI Ataídes Conceição Osório, que vieram até o Colégio e veram a
oportunidade de assis r, junto a nossos alunos, à peça de teatro “O coelho
sem orelhas”, encenada pelas Professoras.
Os alunos também trabalharam o signiﬁcado da OSTERBAUM – a
Árvore da Páscoa. Confeccionaram casquinhas com mensagens de uma Feliz
Páscoa e com elas decoraram a Osterbaum que ﬁcou exposta no pá o. No dia
24/03, cada um teve a oportunidade de re rar da árvore e levar para casa
uma casquinha preparada por outra criança. Nesse dia, também receberam a
car nha do Coelho e foram em busca de suas surpresas.
Celebrações na Igreja de Cristo
No dia 22/03, aconteceram as Celebrações na Igreja de Cristo, conduzidas
pelo Pastor Gilmar do Nascimento, com o acompanhamento do Diretor
Adilson e do Prof. Marcelo na condução dos hinos. Esses momentos de
reﬂexão ocorreram nos turnos da manhã e tarde e contemplaram turmas do
Maternal ao 3º EM.
Coelhas Madrinhas
Para ﬁnalizar a manhã do dia 22/03, as Madrinhas de 4º a 3º EM visitaram
suas respec vas turmas, trazendo mensagens e mimos de Páscoa aos seus
aﬁlhados.
Ninho Solidário
A comunidade escolar foi convidada a ofertar doces para o tradicional
Ninho Solidário. Com as doações, organizamos quatro grandes ninhos, os
quais foram entregues, no dia 23/03, às seguintes Ins tuições: EMEI Políbio
do Valle; EMEI Ataídes Osório; EMEI Esperança e Escola Municipal João
Goulart. Com esse ato de generosidade, ﬁzemos mais doce a Páscoa das mais
de 400 crianças beneﬁciadas.
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2ºs Anos do EM em visita à 17ª Expodireto
No dia 10/03, os 2ºs anos A e B do Ensino Médio estiveram na Expodireto
Cotrijal junto da Coordenadora Raquel e da Psicóloga Silvana. Durante a manhã,
os alunos conheceram o Recanto Temático, que retratou o trabalho de 60 anos
da Emater/RS-Ascar em prol da sustentabilidade e qualidade de vida no campo;
depois ouviram a apresentação da Syngenta sobre inovações tecnológicas de
soja e milho. Também se divertiram com a peça de teatro "Reciclando a Vida",
que abordou a destinação das embalagens de produtos agrotóxicos, tema este
complementado na Casa do Meio Ambiente com a “Exposição do Sistema
Campo Limpo”. Ainda nesse espaço, participaram de uma oficina de material
reciclável, na qual confeccionaram mandalas com DVDs usados. Durante a tarde,
os estudantes percorreram a Feira, tendo a oportunidade de buscar informações
do seu interesse.
Café com o Diretor
No dia 11/03, reuniram-se no Auditório do Colégio os líderes de turmas e os
membros do Grêmio Estudantil para sua primeira reunião do ano, denominada
“Café com o Diretor”. A reunião foi coordenada pelo Diretor Adilson e pela
Psicóloga Silvana, que ressaltaram a importância do grupo para o Colégio, o
cuidado nas relações com o outro e com o espaço escolar, bem como as
aprendizagens que a experiência da liderança oportuniza. Também foi
apresentado o Organograma da Instituição, auxiliando-os a entender a estrutura
da qual fazem parte. A reunião encerrou com um delicioso café marcando
simbolicamente o início das atividades do ano.
Acampamento de estudos de Língua Alemã
Nos dias 10, 11 e 12 de março, sete alunos de Língua Alemã, do 2º ano do
Ensino Médio, acompanhados pela Prof.ª Fernanda Anschau participaram, em
Gramado, do Sprachcamp - um acampamento de estudos do idioma, visando à
preparação para a prova de proficiência DSD I (Deutsches Sprachdiplom). Por
meio de oficinas, os alunos receberam exercícios para todas as habilidades da
prova, muitas dicas e treinamentos metodológicos. Também tiveram a
oportunidade de, na interação com alunos de mais seis escolas do RS e SC,
expandir seus conhecimentos e treinar suas habilidades em um ambiente típico
alemão.
Orientação Vocacional
A Orientação Vocacional atua nos processos de autoconhecimento,
motivando os jovens a reflexões sobre valores e perspectivas pessoais. No dia
17/03, no Centro de Eventos La Salle, a Psicóloga Silvana Lima desenvolveu com
alunos do 3º ano do Ensino Médio o Programa Intensivo de Orientação
Vocacional, com o objetivo de direcionar a atenção de nossos terceiranistas para
esse importante momento de escolha. Muito trabalho, deliciosos lanches,
almoço e integração marcaram o dia.
Curso de Produção Textual
Nos dias 31/03 e 1º/04, as Professores Joseane Gerling e Raquel Leal e o
Professor Jonathan Hahn participaram, no Instituto Superior de Educação Ivoti,
de um Curso de Produção Textual para docentes da Rede Sinodal de Educação.
Entre as discussões desenvolvidas pelos palestrantes estavam os temas
“Produção textual na escola: percursos da intervenção docente”; “A autoridade
do argumento”; “Base Nacional Comum Curricular”. Também houve Oficinas e
Minicursos, sendo que um deles: “Escrita: saber argumentar e resolver
problemas” foi desenvolvido pela nossa Prof.ª e Coord. Raquel. Para fechar o
encontro, contou-se com a fala do Escritor e Prof. Dr. Luiz Antônio Assis Brasil
acerca da Escrita Criativa.
APA – 2016/17
A APA - Associação de Pais do Colégio - está sob nova Diretoria, constituída
pelos seguintes membros:
PRESIDENTE: Flávia Cerutti Bordeghini Guareschi
VICE-PRESIDENTE: Ilana Kirinus
REPRESENTANTES DE TURMAS:
Educação Infantil:
Alessandra Kochhann e José Luis Lima
Anos Iniciais:
Flávia Cerutti Bordeghini Guareschi e Alexandre Leonardo Guareschi
Jana Trarbach Weidlich e Decio Fernando Neuls
Anos Finais:
Andréia Zirbes Muneroli e Carlos Roberto Muneroli
Daiane Gibbon Vailatti e Cassiano Scheibe Vailatti
Ensino Médio:
Débora Cassol R. da Silva e Carlos Eduardo Hoff da Silva
Madrinhas e Padrinhos:
Ilana Kirinus|Raquel Fritz Schmitt e Marcos Schmitt
Agradecemos à Srª Ângela Grubel Bandeira e sua equipe pela excelência na
condução do biênio 2014/15 e desejamos êxito à Diretoria que ora assume.
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GALETO COM MASSA
Com 1.500 cartões vendidos, o Galeto com Massa do
Rui (12/03) foi um sucesso! O dedicado trabalho de todos
que estiveram conosco: pais, mães, madrinhas e padrinhos
de turmas, professores, funcionários, amigos do colégio,
fornecedores ... foi fundamental para o sucesso do evento.
Agradecemos a todos pela colaboração e pela apreciação
desse delicioso prato!
ENCONTRO REGIONAL DE LIDERANÇAS ESTUDANTIS
As alunas Victória Chiodelli Senger (9º ano) e Jayana Roehe (1º EM)
participaram, nos dias 18 e 19/03, do 22º Encontro Regional de Lideranças
Estudantis, no Colégio Frederico Jorge Logemann, em Horizontina. Foram dois
dias com palestras, fóruns, reflexões, trabalhos sobre tipos de Lideranças (Global
e Solidária) e, também, com muitas atividades de integração.
ENCONTRO NACIONAL DE EQUIPES PEDAGÓGICAS
Nos dias 08 e 09/04, as Coordenadoras Pedagógicas Carine Leiria, Évelin
Dazzi, Raquel Leal e Silvana Weiler e a Psicóloga Silvana Lima participaram do 18º
Encontro Nacional de Equipes Pedagógicas da Rede Sinodal de Educação, no
Colégio Evangélico Alberto Torres, em Lajeado/RS. O programa contemplou
discussões, reflexões e estudos sobre “Gestão por valores e o desafio de
conquistar melhores resultados”. Parte da programação contou com a
apresentação de três cases sobre focos e valores em diferentes níveis de ensino
(EI, EF e EM). A nossa Coord. Silvana Weiler foi convidada para apresentar o
Ensino Fundamental do RUI.

#

CONCURSO DA REDE SINODAL: CONSTRUÇÃO DE TESES

Em virtude das a vidades alusivas ao jubileu dos 500 anos da Reforma
Luterana, dois de nossos alunos, Eloísa Della Senta Pinzon e Júlia Borghe Brum,
do 9º ano, veram seus 'protestos' em forma de tese selecionados dentre as
Escolas do Rede Sinodal. Essas teses serão publicadas, inicialmente, no livro digital
da Rede Sinodal e, posteriormente, concorrerão com teses de escolas
protestantes da África, da Ásia, da América do Norte e da América do Sul.
Eloísa Pinzon - O respeito pelo outro
Quando olhamos à nossa volta, seja onde es vermos, podemos observar que
as diferenças são eminentes. As caracterís cas sicas podem variar
dras camente de um ser para outro, assim como podem ser iguais. As pessoas
também são assim. Ao caminhar pelas ruas ou até mesmo pelos corredores da
escola, eu consigo observar que, mesmo que sejam gêmeas, as pessoas têm
personalidades diferentes, gostos diferentes, sen mentos diferentes. Essas
diferenças, às vezes, podem ser as que unem ou podem ser aquelas contra as
quais, como sociedade, temos que lutar.
Sejam quais forem as diferenças: sociais, étnicas, raciais, culturais, se o desejo
de viver com respeito, harmonia e paz for maior que elas, torna-se possível um
mundo melhor. Um mundo onde cada um possa viver bem consigo mesmo e com
o outro sem se preocupar com ser aceito. É nosso dever manter um esforço
individual para respeitar as opiniões e diferenças dos colegas, amigos, ou até
mesmo das pessoas que não conhecemos. Devemos prezar pelo respeito,
educação e é ca em nossas relações.
Julia Brum - A importância das manifestações
Estamos vivendo em tempos de polí ca conturbada, em que o excesso de
poder e de dinheiro ocasionou deslizes nas formas de administrar o Brasil.
Creio que as pessoas devem ir, sim, às ruas protestar por um Brasil melhor, um
país onde haja educação e saúde de qualidade e contra um país no qual obras
públicas sejam mo vo de desvios milionários de dinheiro para polí cos.
Um país melhor não cairá do céu, portanto não podemos cruzar os braços.
Temos de lutar por jus ça e igualdade, fazendo desse país um Brasil digno de viver.

O

Colégio, por meio
da Direção,
Conselho Escolar, Associação
de Pais e Grêmio Estudantil, encaminhou ao Prefeito
Municipal, Sr. Renato Süss, um pedido de avaliação
da Mobilidade Urbana nas imediações do
Colégio, com objetivo de garantir a segurança
dos pedestres, principalmente na entrada e
saída dos turnos de aula. Também, a
convite da Câmara de Vereadores, o
Colégio e a APA se fizeram representar
numa audiência com o Prefeito para falar
sobre o referido assunto.

Esportes

Conforme o cronograma da ONASE Região Missões, em abril
participaremos das seguintes competições:
! No dia 05/04, conquistamos o 3º lugar no “Molequinho Bom de Bola”,
evento que ocorreu no Ginásio do La Salle, com a participação de alunos de 4º
a 6º ano. Parabéns!!
! 15/04 - Torneio Início Voleibol Infanto Feminino/Masculino, em
Horizontina;
! 28/04 - Torneio Início Voleibol Infantil Masculino, em Santa Rosa.
Os treinamentos têm continuidade, tendo em vista a preparação para os
compromissos da agenda completa da ONASE.
Desejamos sucesso nas participações!

Indicação de Leitura
para 1 Ano a 4 Ano
o

o

OUTRA VEZ OS TRÊS PORQUINHOS
Erico Verissimo
Os irmãos Sabugo, Salsicha e Linguicinha protagonizam uma
série de aventuras, agora inspirados num romance de capa
e
espada. No livro anterior, Os três porquinhos pobres, eles
abandonaram o chiqueiro onde moravam e terminaram abrigan
dose na casa da Menina do Chapeuzinho Verde. Agora, eles decidem
fugir mais uma vez, para escapar de ir pro forno na noite de Natal.
Durante a fuga, encontram um livro pela estrada. Era um
roman ce: Os três mosqu eteiro s, de
Alexandre Dumas. Eles pensam em vendêlo, mas decidem conferir a história. Sabugo,
o porquinho mais velho, lê para os irmãos a
história de Athos, Porthos e Aramis. No
romance, os três mosqueteiros desaﬁavam
o s h o m e n s d a re a l e za f ra n c e s a ,
combatendo em nome da jus ça ao lado
de um amigo insepa rável chama do
D'Artagnan.
Os porquinhos ﬁcam fascinados pela
história e decidem ser, também eles,
mosqueteiros.
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AGENDA DA DIREÇÃO
- Reunião da Mantenedora ISAEC, em São Leopoldo, no dia 15/4, com a
participação dos Srs. Cloir Papke e Nelson Wojahn.

N

o dia 12/04, o Coordenador César
participará da 1ª Assembleia Anual
da Câmara de Educação
Profissional, que na IENH, em Novo Hamburgo/RS. Na oportunidade, as 15
escolas integrantes da CEPRO discutirão o 7º Fórum de Iniciação TécnicoCientífica da Rede Sinodal de Educação, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de
agosto, em Horizontina/RS, além de outros assuntos pertinentes à Educação
Profissional.
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