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Gostar de novo
No dia 13 de setembro, o pediatra e terapeuta de família, 

Sérgio Kniphoff, palestra para os pais dos alunos das turmas 
61 e 62. A palestra com o tema “Manifestação da Sexualidade 
na Adolescência”, marca o início do projeto Gostar, quando as 
coordenadoras Odete Spessato, Rosângela Simôes Dias e a pro-
fessora Andréia Wenzel apresentam o tema aos pais.

O Grupo de Orientação Sexual Trabalhando Afetividades e 
Relacionamento (Gostar) tem como objetivo promover debates 
entre os adolescentes e suas famílias, fornecer informações 
para desenvolver a consciência crítica e tomar decisões respon-
sáveis a respeito da sexualidade. 

Atividades do colégio no 
Youtube

Desde junho, as atividades realizadas na escola e também 
produções feitas pelos próprios alunos podem ser vistas na página 
do Madre Bárbara no Youtube. O link pode ser acessado pelo site do 
colégio www.madrebarbara.com.br.

A ideia partiu das alunas da Oficina de Práticas Jornalísticas, Ama-
billy Bonacina, Amanda Braun, Amanda Lazzari e Júlia de Vargas, que 
são as responsáveis pelos vídeos postados na página, mas pais, pro-
fessores e alunos, podem usar para compartilhar seus vídeos. Confira 
e participe!

Yoga para crianças
Os alunos das turmas 11 e 12, das professoras Adriana Pretto 

e Luciane Abreu, participaram de uma experiência diferente no 
dia 5 de julho. Após um trabalho sobre a natureza da África do 
Sul, as crianças praticaram Yoga que, em alguns movimentos 
imita a postura dos animais. A professora Letícia Girardi, peda-
goga e psicopedagoga do Mangala Espaço de Yoga para Crian-
ças e Adolescentes, ensinou aos alunos técnicas de respiração e 
relaxamento, o que possibilitou a reflexão e aproximação com a 
natureza através dos movimentos.

Professor da Univates
palestra sobre
Educação Financeira  

Os alunos dos 2º e 3º anos do Ensino Médio assistiram, no dia 
23 de junho, a uma palestra ministrada pelo coordenador do 
Curso de Administração da Univates, professor Sandro Faleiro. 
A palestra está inserida em um projeto de extensão sobre 
Educação Financeira pessoal para alunos de educação básica 
promovido pela instituição.

A palestra deste dia foi a primeira parte do projeto que ainda 
conta com mais uma etapa, que será um curso com duração 
de quatro horas para uma turma de alunos interessados nesta 
continuidade e, que, no final, receberão certificado. 

Visita à Hidrelétrica Salto 
Forqueta

Os alunos das turmas 202 e 204 fizeram uma visita à Usina 
Hidrelétrica Salto Forqueta no dia 11 de junho. As professoras 
Elisabete Beuren e Ângela Lenz acompanharam os alunos.

VIII Semana do
Curso Normal
A oitava edição da Semana do Curso Normal aconteceu do dia 

28 de junho ao dia 2 de julho. O evento mostra a preocupação 
que a escola tem com a formação de futuros professores. Os 
alunos do curso e convidados participaram de um chá para tro-
ca de experiências, visita à Brinquedoteca da Univates, oficina 
de jogos e observação de aulas em escolas da rede municipal.

De acordo com a professora Soraya Beer, os alunos do Curso 
Normal, além da teoria e da prática, têm como diferencial os 
valores evidenciados pela fundadora Bárbara Maix, princi-
palmente no que diz respeito ao amor e a sensibilidade nas 
relações com a comunidade em que irão atuar. “Acreditamos 
que atividades como esta são fundamentais para divulgar e for-
talecer a formação de professores vocacionados e comprometi-
dos com uma educação de qualidade”, disse a professora.

Circuito de Mini Vôlei
O professor Carlos Ignácio Bosse acompanhou as alunas do 

vôlei do Madre Bárbara no Circuito de Mini Vôlei do Ceat, no 
dia 16 de agosto. Das 25 equipes que participaram dos jogos, 
três voltaram com medalhas.

“Dizei muitas vezes: meu Jesus, aqui estou. Fazei de 
mim o que vos aprouver! Outra coisa eu não quero a não 
ser cumprir a vossa Santíssima Vontade!” Bárbara Maix

Toda Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria 
está numa caminhada bonita e profunda rumo à beatificação 
da nossa fundadora Bárbara Maix. Nossa preocupação maior 
não é tanto com a festividade em si, mas com a essência da               
beatificação, que é trazer presente e tornar conhecida a obra 
de Deus na pessoa de Bárbara. Mostrar às pessoas o seu tra-
balho que é a mais pura expressão do olhar amoroso de Deus 
sobre seus filhos e filhas.

O cuidado que devemos ter é não perder o foco que, para 
nós, é motivo de louvor, de ação de graças pela vida e obra de 
Bárbara. Tornou-se imprescindível neste momento aprofundar 
o estudo das virtudes que ela viveu, desde a origem da Con-
gregação até os dias atuais. Neste estudo podemos perceber 
que Bárbara nunca perdeu o foco na vontade de Deus, estava 
sempre centrada em seus objetivos.

A beatificação de Bárbara Maix para toda nossa Congregação 
é uma benção e também para a Igreja é uma graça alcançada, 
por ser mais uma que pode interceder pelos fiéis.  Para todas as 
pessoas envolvidas com a Congregação é uma ação de graças e, 
ao mesmo tempo, um compromisso de dar continuidade à sua 
obra. 

 Muitas equipes estão trabalhando da melhor forma possível, 
cada uma em sua área, para a realização do evento que será 
em novembro, no Gigantinho. Aqui na região, onde as Irmãs 
estão presentes, com ajuda de leigos, estão sendo realizadas 
celebrações em todas as paróquias. Os padres das paróquias 
acolheram com boa vontade e abriram espaço para a equipe 
de divulgação. Todos se sentem como parte deste momento. 
Muitos solicitam material para saber mais sobre a vida e a obra 
de Bárbara Maix, como ela colocava em prática sua fé e o que a 
levou a ser beatificada. 

Acreditamos que a beatificação foi aprovada não só pela 
comprovação do milagre da cura mas, por toda vida santa 
que ela levou desde a infância, comprovada pelos teólogos 
que estudaram o caso. Outra comprovação são as incontáveis 
graças alcançadas que estão registradas em um livro, já em sua 
terceira edição.

Para que este momento seja ainda mais grandioso e abençoa-
do contamos com a participação de toda comunidade escolar, 
pais, professores, funcionários e alunos. Quem quiser partici-
par da celebração da beatificação em Porto Alegre no dia 6 de 
novembro, pode se inscrever na recepção do colégio até o dia 
10 de setembro. Vamos juntos rezar por Bárbara!

Ir. Margarida Acorci
Responsável pelo Setor da Formação na Província de Caxias do Sul
Faz parte da Equipe de Liturgia para a Beatificação

Editorial

Mercado de trabalho, taxas 
de juros, pagamento à vista e 
bolsa de valores foram alguns 
temas abordados

Alunas mostraram medalhas para direção e professores

A usina fica em São José do Herval e foi construída sobre o Rio Forqueta pela Certel.

O objetivo da prática foi 
estimular as crianças a usarem 
a criatividade, a desenvolver 
concentração e auto-estima, 
interagir com os colegas e 
meio em que vivem
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Divulgação nas Paróquias
O trabalho de divulgação sobre a beatificação de Bárbara Maix nas 

Paróquias de Lajeado terminou com uma Celebração Eucarística na 
Paróquia São Cristóvão, no dia 21 de agosto. A equipe de divulgação 
contou com apoio de professores, alunos e familiares do colégio, bem 
como das Noviças da Congregação.

De acordo com a representante da Mantenedora, Irmã Nerli Estela-
maris Oro, a equipe preparou com muito empenho, alegria e vibração 
as celebrações, emocionando o público presente. Segundo ela, as Ir-
mãs tiveram a oportunidade de tornar Bárbara Maix mais conhecida. 
“Muitas pessoas procuraram as Irmãs após as celebrações expres-
sando alegria e orgulho de ser ex-aluno do Colégio Madre Bárbara e 
de conhecer o legado de Bárbara”, conta Irmã Nerli.

dre Bárbara com
História de Bárbara na Independente

O dia 14 de agosto, foi ao ar o primeiro capítulo do programa sobre 
a beatificação de Bárbara Maix na Rádio Independente AM 950. O 
programa é resultado de uma parceria do Colégio Madre Bárbara com 
o Grupo Independente. A história da Fundadora será contada todo 
sábado, às 8h20min, dividida em 12 capítulos, até o dia da Beatifica-
ção.

Cada capítulo, com duração de cinco minutos, contará uma parte da 
história de Bárbara Maix, seu trabalho e seu legado, contando com a 
participação de alunos, professores e pais. Para ouvir sintonize Rádio 
Independente AM 950 ou acesse http://www.independente.com.br.

A vida de Bárbara Maix no cinema
A trajetória da fundadora da Congregação das Irmãs do Imaculado 

Coração de Maria, da infância humilde na Áustria aos seus últimos 
dias no Brasil, será retratada no filme “Coração Imaculado: A vida  e a 
obra de Bárbara.

O filme foi rodado no interior de São Paulo pelo padre cineasta 
Antônio Bogaz que contou com ajuda da comunidade da Paróquia 
Nossa Senhora da Saúde e do Colégio Puríssimo, que faz parte da 
Congregação.

Fonte: http://barbaramaix.blogspot.com

(essas fotos estão em .doc, pedi pra Irmã me mandar em jpg)
Legenda foto1: As Irmãs do Madre Bárbara com as Noviças e uma 

aspirante
Legenda foto3: As Irmãs e professores do colégio presentes na 

Celebração

No Muro
Fé, esperança e amor”, essas são as palavras que estampam o muro 

do colégio em homenagem à beatificação. A obra de arte em graffiti 
é resultado do trabalho dos alunos que participaram de uma oficina 
ministrada pelo artista Cícero Drao, é conhecido no cenário de “street 
art” brasileiro e mundial. De 2006 a 2009, além do Brasil, participou 
de exposições em lugares como Inglaterra, Espanha, Chile, Bélgica, 
Argentina, Israel, Itália, Estados Unidos e Alemanha. 

 De acordo com Cícero, o objetivo deste trabalho no colégio 
é contribuir para a divulgação da mensagem de Bárbara Maix no ano 
de sua beatificação utilizando da arte do graffiti que, segundo ele, 
comunica aos jovens e à população em geral.

Caminhada 
   O dia 24 de junho ficou marcado na história do Madre Bárbara 
com a Caminhada em comemoração ao aniversário de Bárbara Maix, 
a beatificação e ao Dia da Escola. A caminhada histórica envolveu 
todos os alunos, dos pequenos ao Ensino Médio, mais professores e 
funcionários que levaram para as ruas Júlio de Castilhos e Benjamin 
Constant, cartazes com frases e fotos da fundadora e o hino composto 
em homenagem à Beatificação.  Para a diretora, Maria Elena Jacques, 
o envolvimento dos alunos, professores e funcionários foi de fato 
histórico para a escola e reforçou o comprometimento de todos com a 
beatificação. 
   A vice-diretora geral da Congregação, Irmã Amélia Thiele, também 
enviou um recado parabenizando a todos pela atividade:

“Querida Equipe Diretiva, Irmãs, educadores, educandos e comuni-
dade do Colégio Madre Bárbara!Ficou linda a comemoração de vocês 
pelo aniversário da escola e pelo aniversário de Bárbara Maix. Para-
béns! Escola que comemora 113 anos é escola muito experiente, viva, 
virtuosa e valiosa em vida e virtudes como sua Fundadora, Bárbara 
Maix.Olhar no blog é uma emoção e sentir 700 alunos  e um multidão 
de pessoas na rua é vibrante.
Bárbara e a Trindade vos acompanhem e inspirem sempre.
Meu grande abraço: Ir. Amelia Thiele”

Uma escola abençoada

Alunos carregaram fotos de Bárbara e cartazes com suas frases pelas ruas

A participação do grupo de teatro emocionou as pessoas nas ruas

Os alunos trabalharam com Cícero a cultura 

e as técnicas deste estilo de arte de rua

Convite especial
Pais, familiares e alunos que têm interesse 

em participar da cerimônia de beatificação, 

em Porto Alegre, podem se inscrever na 

recepção da escola. 

Seja testemunha desta grande festa por 

Bárbara Maix.

As irmãs e professores presentes na Celebração
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No dia 10 de julho, as equipes de futsal e vôlei nas categorias 
mirim, infantil e infanto, participaram dos Jogos da Congrega-
ção no aniversário de 110 anos do Colégio Imaculada Conceição 
de Dois Irmãos.

No voleibol, as equipes mirim e infantil conquistaram a 
primeira colocação, e a equipe infanto ficou em 2º lugar. No 
futsal, as equipe mirim em infantil também conquistaram o 1º 
lugar, ficando a equipe infanto na segunda colocação. 

No dia 7 de agosto a Associação de Pais e Mestres (APM) do 
colégio preparou uma nova atração para os pais. Neste caso, 
para substituir o jantar em comemoração ao Dia dos Pais, foi 
realizada a primeira Reunião Dançante do Madre Bárbara.

O evento, que era aberto ao público, foi realizado no Santa 
Fé, localizado no Unicshopping, e contou com uma bonita ho-
menagem aos pais feita pelo professor de música, Ricardo Pet-
ter. Para animar a festa o DJ Pato tocou músicas dos anos 60, 70 
e 80. No próximo ano aguardem uma nova edição da Reunião 
Dançante!

O Projeto de Orientação Vocacional e Profissional realizado com as 
turmas do 3º ano do Ensino Médio, este ano levou os alunos para um 
encontro em Guaporé, no Recanto São Carlos, nos dias 6 e 7 de julho.

Os alunos passaram dois dias dedicados exclusivamente ao trabalho 
de conscientização para a escolha profissional. A viagem foi apenas 
parte do projeto coordenado pelo Serviço de Orientação Educacional 
em parceria com a Núcleo Consultoria Psicológica. Os alunos já par-
ticiparam de inúmeras atividades voltadas para a orientação vocacio-
nal que continuam até o final do ano.

Para as psicólogas Daniela Munhoz e Janaína Petry Fröner, que 
coordenaram o encontro, os alunos tiveram a oportunidade de tra-
balhar suas expectativas e angústias inerentes à adolescência mis-
turadas com as que antecedem o momento da escolha profissional. 
“Trabalhamos o autoconhecimento aprofundando aspectos onde eles 
se reconhecem ou que tenham surgido nos testes realizados anterior-
mente, relacionando-os com as inúmeras possibilidades ocupacionais 
existentes na atualidade”, esclareceram as psicólogas.

Os terceiros anos em Guaporé

As reuniões do projeto Junior Achievement estão a todo vapor no colé-
gio. Os 19 alunos que fazem parte do projeto são coordenados por três 
advisers (orientadores): Noeli Kuhn, na área de recursos humanos, Neura 
Dalpian, no financeiro, e Oziel Meurer, na área de Marketing.

A empresa Pop Top, como foi batizada pelos alunos, vai produzir porta 
controle remotos de madeira que serão comercializados pelo grupo até o 
final do projeto. Serão no total 15 encontros coordenados pelos orientado-
res que ensinam todas as fases do processo de produção e comercialização 
de um produto, como em uma empresa de verdade. 

O primeiro sábado de aula do mês de agosto foi muito quentinho 
para as turmas 31 e 32. As professoras Emanueli Luíza Johann e 
Laura Kreutz organizaram uma manhã especial, com leitura, di-
versão, bebida quentinha, sem esquecer de uma coberta aconche-
gante. Segundo as professoras, essa manhã com certeza vai ficar na 
lembrança de todos. 

Alunos criam empresa Pop Top

Sábado quentinho
para fugir do frio

A turma 22, da professora Aline Rodrigues, no dia 3 de agosto, fez 
um passeio até a Secretaria do Meio Ambiente para participar de 
uma oficina sobre reciclagem de papel. Na Sala da Natureza foram 
recebidos pela professora Rosiara Kich, que inicialmente falou sobre a 
reutilização de papel.

Depois, os alunos colocaram a mão na massa e aprenderam a fazer 
papel reciclado. Para a professora, o momento valeu a pena, pois 
foi repleto de novidades e conhecimento. Segundo Aline, os alunos 
adoraram o passeio e a atividade porque, pra eles: “É importante 
aprender a reciclar papel, pois ajudamos a natureza!”.

Jogos da Congregação

Reunião dançante

Oficina de
reciclagem

Empresa em estágio de produção

Momentos de reflexão, investigação, lazer e conhecimento

Cobertor e carinho na sala de aula

Crianças aprendem a reciclar papel

Todos os alunos que participaram dos jogos com os professores e a diretora Maria Elena Jacques

Alguns pais presentes na festa
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Os alunos do 2º ano do Ensino Médio participaram de um encon-
tro, em junho, com o coordenador da TV Univates e professor da 
disciplina de vídeo, Leonel de Oliveira. A Oficina de Cinema faz parte 
de um trabalho realizado juntamente com a professora de Literatura, 
Grasiela Bublitz.

Ao trabalhar contos de Machado de Assis em sala de aula a pro-
fessora teve a ideia de adaptar os textos para roteiros de cinema e 
transformá-los em imagens. Para isso, então, contou com a colabora-
ção do professor Leonel.

Os alunos foram divididos em duplas e têm o desafio de montar 
uma adaptação de contos machadianos em vídeos de cinco minu-
tos. Os melhores vídeos serão selecionados e, no final, haverá uma 
premiação. 

Na oficina, o professor falou sobre linguagem cinematográfica, 
produção, roteiro e estrutura. Nos próximos encontros, que serão 
realizados na Univates, com os equipamentos e estrutura da TV, os 
alunos receberão dicas sobre planos de filmagem, edição de imagens, 
entre outros assuntos.

A cerimônia de entrega dos troféus para os premiados será            
realizada no dia 16 de setembro e os vídeos ficarão à disposição na 
página do Youtube do colégio. Aguarde e confira!

Oficina de cinema

Formatura do Curso Normal

Alunos com a professora Grasiela Bublitz e o professor Leonel de Oliveira

A direção, professores e colegas parabenizam as alunas do Curso 

Normal que se formaram no dia 13 de agosto.

Nosso Elo é o informativo trimestral do Colégio Madre Bárbara. Textos e fotos: arquivo, professores e direção. Conselho Editorial: Maria Elena Jacques, Justine Thomas e Vera Darde.
Projeto gráfico e editoração: Íntegra Comunicação e Planejamento. Impressão: Grafocem. Tiragem: 1.000 exemplares.


