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Editorial

Editorial

Coluna da APM 
Por Yumi Fabiane Mantovani*

A Associação de Pais e Mestres (APM) do colégio empossou os 
integrantes da Gestão 2012 no dia 27 de março, na primeira edição da 
Assembleia de Pais. Yumi Fabiane Mantovani foi reeleita presidente 
da APM. Após a eleição e Prestação de Contas da Gestão 2011, os pais 
parti ciparam de palestra ministrada pela psicóloga Daniela Graef e 
pelo pediatra e psiquiátra, Jesus de Couto, cuja temáti ca foi : "O papel 
da família e da escola". 

O Brechó de Uniformes, promovido pela APM, envolveu a comuni-
dade escolar em três momentos. A presidente da APM salienta que 
nas quatro edições do Brechó foram comercializadas cerca de 180 
peças de uniformes. Yumi lembra que o valor cobrado fi ca em torno 
de 50% do custo de uma peça nova, dependendo do seu estado.

A APM também parti cipou do projeto Movimente-se, da integração 
com pais do Vôlei CMB, e Jantar das Mães, estando cada vez mais 
envolvida com a aproximação dos pais. "A ligação da APM com o 
colégio é de extrema importância. Nesse senti do, o objeti vo principal 
da APM é promover ati vidades que envolvam os pais, ainda mais, com 
o colégio de seus fi lhos. Essa aproximação faz a diferença na educação 
como um todo", fi naliza. Yumi convida os pais a integrarem a APM, 
pois a parti cipação dos mesmos é sempre bem-vinda. 

APM e equipe direti va: encontros mensais  

Brechó de Uniformes ocorreu em quatro edições

 O ano de 2012 marca a história 
do Colégio Madre Bárbara. São nada mais, 
nada menos que 115 anos de trajetória 
contribuindo para a educação de crianças e 
jovens da cidade de Lajeado e região.
 Essa educação sempre visou ga-
ranti r, ao longo desses anos, a essência 
dessa enti dade comprometi da com a for-
mação integral do ser humano em todas as 
instâncias do seu desenvolvimento. Sabe-
dores de que não podemos pautar-nos ape-
nas nas questões que envolvem a formação 
do ser humano, administração e educado-
res vão percebendo que  a realidade que se 
impõe exige da caminhada educati va uma 
constante transformação comportamental 

e  também material.
 Os espaços do Colégio também devem 
proporcionar bem-estar, segurança, tranquili-
dade para os alunos, pais e monitores. Assim 
sendo, o novo acesso escolar foi construído 
pensando não apenas numa melhoria estéti ca, 
mas também nos aspectos acima citados, bene-
fi ciando  toda a comunidade escolar.
É com esse intuito de melhorar sempre, que 

afi rmamos a nossa missão: atuar na Edu-
cação, defendendo e promovendo a vida, 
a inclusão social e o exercício da cidada-
nia. Assumir a educação como processo 
de libertação, apropriação e construção 
do conhecimento a serviço do bem co-
mum é um dos grandes ideais persegui-
dos pela insti tuição. 
 O Colégio Madre Bárbara, sob a 
proteção do Imaculado Coração de Maria 
e da Bem-Aventurada Bárbara Maix, con-
ti nua primando pela qualidade em educa-
ção e apostando no potencial dos jovens 
e crianças em vista de um mundo sempre 
melhor.

Irmã Lorena Rachele e Carla Markus

Serviço Pastoral Escolar

115 anos de 
História...
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Alunos e colégio 
recebem a Bênção do 
Ano Letivo 

Mini Miss 
Brasil Mundial 
2012

A aluna do 2º ano do Ensino Funda-
mental,  Carol Weiand (5), conquistou 
no dia 7 de abril a faixa de Miss Brasil 
Mundial 2012. A pequena miss recebeu 
o título, a faixa e a coroa no Grande 
Hotel, em Porto Alegre, onde aconteceu 
o concurso. 

Geral

No dia 7 de março a comunidade escolar recebeu a Bênção do Ano 
Letivo 2012, por intermédio do Padre Antônio Puhl. O ato teve início 
com uma oração conjunta de alunos, professores, funcionários e 
Irmãs. Após, todas as dependências do colégio foram abençoadas. 

A Bênção do Ano Letivo é tradicional no colégio, e tem como ob-
jetivo envolver a comunidade escolar em um momento de reflexão, 
alegria e devoção. As coordenadoras do Serviço Patoral Escolar, Carla 
Regina Markus e Irmã Lorena Rachele, acompanharam o Padre An-
tônio durante a bênção realizada em todas as dependências do colé-
gio, bem como aos alunos da Educação Infantil até o Ensino Médio.

Dia da Mulher: alunos 
prestam homenagens 
       No dia 8 de março, data em que é comemorado o Dia Internacio-
nal da Mulher, os alunos das turmas 302 e 304 (Ensino Médio) sur-
preenderam as colegas com flores e música. As alunas da turma 302 
receberam rosas vermelhas e o carinho dos colegas. O aluno Lorenzo 
Fornari ressaltou: “Sem as mulheres não temos como viver. Elas fa-
zem nosso dia mais bonito.”
       Na turma 304, os colegas escolheram a música “Por Você” (Barão 
Vermelho) para homenagear as meninas. Após, alguns alunos leram o 
texto “Mulherão” (Martha Medeiros), e finalizaram com um abraço e 
a entrega de uma caixa de balas em formato de coração. 
       O dia também foi especial para as turmas da 6ª, 7ª e 8ª série 
do Ensino Fundamental,  e para os alunos das turmas 101 e 102, do 
1º ano do Ensino Médio, que assistiram à palestra ministrada pela 
advogada Sílvia Cristina Feldens Wiehe, que abordou o tema “Dia da 
Mulher.”   

Curta é Premiado 
O Colégio Madre Bárbara parabeniza os alunos da turma 204 que 

participaram, em 2011, do "2º Festival de Cinema Literário" com o 
curta metragem “Histórias do Romantismo - Memórias na Janela”. 
Todas as 10 obras cinematográficas, que fizeram parte do festival 
interno de Cinema Literário, participaram do concurso nacional 
“Literatura em Vídeo”, que foi promovido pela Editora Ática e 
Editora Scipione. O Curta “Memórias na Janela”, ficou classificado 
como um dos seis melhores da Região Sul. O Colégio Madre Bár-
bara saúda a professora Grasiela Kieling Bublitz e os alunos Thiago 
Olsen, Jéssica Mallmann, Kely de Almeida, Giovana Maffaciolli e 
Mathias Gerhardt. 

Padre Antônio Puhl abençoa a comunidade escolar

Textos: Aline Schmidt Fotos: Arquivo, divulgação e professores Foto Capa: Vera Darde
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Geral

Fala, Professor
Por Gustavo Arossi*

Palestra aborda o tema 
"Tráfico de Seres Humanos"

Inclusão no Processo 
Educativo é tema de 
encontro da Congregação
         Nos dias 3 e 4 
de maio, a Equipe Di-
retiva,  o Serviço de 
Orientação Educacio-
nal e representante da 
Mantenedora do Colé-
gio, respectivamente 
representados por 
Maria Elena Jacques, 
Odete Spessato e Nerli 
Stelamaris Oro, parti-
ciparam do Encontro do Setor 
de Educação das Irmãs do 
Imaculado Coração de Maria, 
"Inclusão no processo educa-
tivo", facilitado pela Dra. Gilca 
Lucena Kortmann. O evento 
reuniu cerca de 50 colabo-

No início de março, a representante da Congregação das Ir-
mãs do Imaculado Coração de Maria/ Rede Um Grito Pela Vida, 
Irmã Eurides Alves de Oliveira, que coordena o I Seminário Es-
tadual sobre o Tráfico de Seres Humanos no Rio Grande do Sul, 
ministrou palestra para professores e funcionários do Colégio. 
Na ocasião, a palestrante ressaltou que a mulher é uma das 
principais vítimas deste tipo de contravenção, levando o grupo 
à reflexão sobre o tema. 

radores das escolas ICM , no 
Instituto Imaculado Coração de 
Maria em Porto Alegre/RS. 

       Certa feita a filósofa francesa Simone de 
Beauvoir – famosa por suas considerações 
sobre o feminismo e sua predileção pela 
“filosofia de cafés” – afirmou: “On ne naït 
pas femme; en devient femme”. Tal assertiva 
sem dúvida alguma provocou e promoveu 
grande debate numa sociedade cuja parti-
cipação feminina no cenário público ainda 
provocaria grande celeuma. Dessarte, po-
deríamos nos perguntar ainda hoje: Qual o 
papel deveria exercer a mulher na socieda-
de? Quem são as mulheres dos dias atuais? 
Como deveriam as mesmas atuar no cenário 
moderno? Enfim, poderíamos aqui elencar 
grande número de questionamentos que, 
também podem e poderiam ser outros...
       Fato perceptível é que, justamente como 
afirmara Beauvoir, a mulher “não é apenas 
um gênero biológico” cujas características 
são fragilidade, pouca capacidade para lidas 

"Não se nasce mulher; torna-se mulher”

além lar... sem contar com o velho e propa-
gado sentimento de que, “lugar de mulher” é 
na ...cozinha, no tanque, no lar, zelando pelos 
filhos e relegada ao ostracismo. Retomando 
Simone de Beauvoir, “a mulher e sua condição 
ultrapassa questões de gênero!”. Ao afirmar 
que mulher não nasce mulher, torna-se!, 
Beauvoir propôs de forma ousada justificar 
que, mais do que nunca, o espaço até então 
adquirido deverá ser mantido. Entretanto, 
creio eu que, algumas considerações precisam 
ser feitas: é inegável a pujança da mulher na 
administração das coisas além lar, todavia, 
como homem percebo que, na justa igualdade 
de direitos, precisamos cuidar para não perder 
de vista o que é conveniente. Tenho plena cer-
teza de que não será num pequeno texto – e 
e curtas linhas –  conseguirei apresentar meu 
real sentimento acerca da situação da mulher 
na sociedade, mas, “les femmes” não poderão 

jamais confundir 
liberdade com li-
cenciosidade. Trago 
este assunto pois, em tempos de diversas e 
variadas “marchas” (...), tenho a sensação 
– e  posso estar equivocado – que há que 
se redirecionar algumas reivindicações no 
sentido de não se cair em “banalidades”, em 
“superficialidades” e, em certo sentido, em 
vãs discussões. 
      Creio que, para finalizar, nunca deve mos 
nos esquecer da pensadora judia Hannah 
Arendt – radicada nos Estados Unidos no pe-
ríodo pós 45 – que, em sua obra máxima A 
condição humana, reelabora e reapresenta 
a ideia de que a vida deve ser pautada pelo 
ideal de “contemplação” e “ação”, dentro 
dos limites da justa razão e do reto pensar. 

* Prof. Gusttavo Arossi – Mestre em Filosofia (PUCRS) e 
MBA em Gestão de Pessoas, Liderança e Negócios (ESPM).
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Geral

A tradicional Feira das Profi ssões do Colégio Madre 
Bárbara, realizada no dia 25 de maio, envolveu alu-
nos, futuros universitários, familiares e professores 
das universidades num evento enriquecedor. Em 10 
estandes, universidades e expositores esclareceram 
as característi cas de seus cursos e ati vidades, pro-
porcionando um bate-papo com professores e estu-
dantes de cada insti tuição. 

A abertura do evento ocorreu às 19h30min, com a 
parti cipação do Mágico Marko, profi ssional da arte 
mágica há 15 anos, membro da Amar (Associação 
dos Mágicos do Rio Grande do Sul) que envolveu o 
público com a sua arte. Em seguida, a diretora Ma-
ria Elena Jacques abriu às visitações. A visitação dos 
estandes foi intensa desde o início, e o interesse por 
informações era geral. 

Pedro retorna como estudante de Medicina

No estande da Medicina, um aluno da Ulbra era es-
pecial para o colégio. O ex-aluno do Colégio, Pedro 

Hernrique Lopes (24), retornou a casa, mas desta vez 
para repassar a sua experiência como estudante do 
5º ano do curso de Medicina. O universitário lembra 
de quando foi a sua vez de fazer a escolha profi ssion-
al. "Na minha época também parti cipei desta Feira, 
o que foi muito importante no processo de escolha 
do curso". 

Pedro ressalta que o fato de ter sido aluno do Colé-
gio Madre Bárbara foi muito positi vo: "Hoje percebo 
que as aulas aos sábados, o volume de conteúdos 
e os professores capacitados fi zeram a diferença. A 
base que ti ve no Madre Bárbara nenhum outro colé-
gio na cidade poderia ter me dado", fi naliza.   

Escolha antecipada
A estudante de Cruzeiro do 

Sul, Vitória Lenhard (14), (à di-
reita), que frequenta o 1º Ano 
do Ensino Médio, explica que 
a visita à Feira é importante, 
também, para quem começa 
a pensar na futura profi ssão. 
Junto com ela, a amiga Kelly Portella (15), elogiou o 
evento. Ambas integravam um grupo com cerca de 
60 estudantes, que veio da cidade vizinha de Lajea-
do, em dois ônibus, para parti cipar da Feira das Pro-
fi ssões. As jovens salientaram que a parti cipação do 
seu colégio na feira já é tradicional. "O colégio incen-
ti va a vinda à feira", complementa. 

Universidades: Univates, UCS, UERGS, Ulbra, 
Feevale, PUCRS, La Salle, Castelli, Unisc,  
Unisinos e Ulbra. 

O Colégio realiza anualmente o Jantar das Mães, com o objeti vo de 
envolver os fi lhos numa ati vidade voltada para as suas mães. Neste 
ano, a data foi comemorada pela Família Madre Bárbara em dois 
momentos, no dia 12 de maio. As homenagens ti veram início às 18h, 
na Igreja Santo Inácio de Loyola, quando as famílias e a comunidade 
parti ciparam da tradicional Missa das Mães. Após, no Ginásio Polies-
porti vo, realizou-se o Jantar das Mães, promovido pela APM (Associa-
ção de Pais e Mestres). Alunos do Gembar (Grêmio Estudanti l Madre 
Bárbara), alegraram os convidados com música ao vivo, além de auxili-
arem nos serviços do buff et. 

12ª Feira das Profi ssões recebe cerca de mil
Universidades, escolas técnicas e de idiomas interagem com os visitantes
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Em 13 de janeiro de 2012, o Colégio Madre Bárbara completou 
115 anos de fundação, de uma história vivida intensamente 

por milhares de famílias da região. Hoje, passadas 12 décadas, o 
Colégio continua sendo vanguarda na educação. Tem como princípio 
básico cultivar os valores perenes, sem deixar de estar em sintonia 
com as demandas e os desafios tecnológicos atuais. O colégio aposta 
na constituição de cada aluno como pessoa, pois acredita sempre no 
ser humano e investe na formação humanitária. 

Tudo isso é fruto da ousadia de sete Irmãs do Imaculado Coração 
de Maria, que vieram para atender a um convite da comunidade de 
Lajeado no dia 30 de janeiro de 1897. Apoiadas pela Congregação e 
pela comunidade, elas acreditaram em um projeto maior sob a inspi-
ração da Bem-Aventurada Bárbara Maix, cujo espírito permanece vivo 
em cada dia de aula, entre professores, alunos, pais e funcionários 
que dão continuidade a essa história.

Evolução rápida
A então Escola Sant´Ana iniciou as atividades em 8 de fevereiro, já 

com 140 alunos matriculados. O Curso Ginasial foi aprovado em 1939, 
sendo que, em 1941, foi criado o Curso Complementar, que um ano 
depois foi transformado em Curso Normal. O Madre Bárbara foi a 

primeira escola com Curso Normal no interior do Estado e já for-
mou mais de 1.900 professores. A partir desta data houve a troca do 
nome da instituição (Escola Sant'Ana), que passou a se chamar Escola 
Normal Madre Bárbara.

Em 1975 foi criado o Curso Técnico em Enfermagem que funcionou 
por dez anos, formando mais de 250 enfermeiros e, em 1990, foi 
criado o Científico, atual Ensino Médio. Em virtude da LDB Lei nº 
9394/96, a Escola passou a denominar-se Colégio Madre Bárbara. 

Inovações alinhadas à sustentabilidade

No dia 29 de junho o Madre Bárbara inaugura o novo hall de en-
trada. O projeto tem a assinatura de Muram Arquitetura, através da 
proprietária e arquiteta, Adriana Nunes Machado, também ex-aluna 
do Madre Bárbara. Ela salienta que através do projeto, o colégio 
demonstra a preocupação com a segurança, o conforto e o bem-estar 
dos alunos, família e funcionários, alinhando-se à sua visão de “Ser 
instituição de referência na defesa e promoção da vida”. Adriana 
salienta que a A arquiteta vai além: "A proposta de intervenção visa 
não apenas atender uma demanda crescente por segurança, como 
também alinhar-se com os preceitos da sustentabilidade, incenti-
vando os alunos a práticas de responsabilidade socioambiental". O 
projeto constitui-se de portaria, hall de acesso, sala de espera e por 
uma cobertura metálica para espera dos alunos, e conta com várias 
soluções alinhadas com uma postura responsável no que tange à 
sustentabilidade. 

"Para pensar em sustentabilidade é preciso, primeiro, pensar em 
uma educação voltada para a sustentabilidade. E é nesse sentido 

que o projeto pedagógico do Colégio Madre Bárbara caminha. 
Remodelando, reutilizando, adequando, reaproveitando, reciclando 

todos os projetos e disciplinas, para que sirvam, também, como 
meio de criação de um mundo mais sustentável." 

                                                                          Adriana Nunes Machado,
                                                                                                      Arquiteta 

Madre Bárbara inova 
ao comemorar 115 anos
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As turmas do 2º ano do 
Ensino Fundamental, 21,22 
e 23, aproveitaram para 
enriquecer os estudos sobre 
a Saúde, visitando a Feira 
de Saúde, promovida pelo 
SESC, no Parque Professor 
Theobaldo Dick. As crianças 
fizeram testes de visão, 
aprenderam como escovar 
corretamente os dentes 

e também exploraram uma pirâmide alimentar, identificando os 
alimentos que devemos ingerir com frequência. Todos receberam 
folders explicativos e um livrinho para colorir, além de um kit de 
higiene bucal. As crianças retornaram para o colégio fazendo muitos 
comentários sobre o que aprenderam. Os pequenos estudantes foram 
acompanhados das professoras Mara, Aline e Schirlene.

Capa

A GENTE SABE O
QUE VOCÊ GOSTA.

Projeto pedagógico 
abraça a saúde 
em 2012

Andar de biclicleta, praticar um esporte, brincar na praça, apren-
der a cuidar da alimentação e a prevenir doenças, tudo isso parece 
lição de casa. Mas, no Colégio Madre Bárbara, faz parte do projeto 
pedagógico. No ano em que comemora 115 anos, o colégio volta suas 
atividades e promoções para a promoção da saúde, acompanhando 
o tema da Campanha da Fraternidade 2012: "Que a saúde se difunda 
sobre a Terra". 

A primeira edição do programa "Movimente-se. Mude a sua 
direção para uma melhor qualidade de Vida" reuniu cerca de 800 
pessoas na manhã de sábado, no dia 17 de março. O grupo realizou 
um passeio ciclístico e caminhada, entre amigos e em família, pelas 
principais ruas da cidade. 

Houve a inscrição de 471 alunos, dentre os quais 168 participa-
ram com o uso de bicicletas. Somados aos pais e amigos do colégio, 
o evento resultou num passeio significativo para a Família Madre 
Bárbara e para a comunidade lajeadense, contando com mais de 
800 pessoas interessadas em melhorar a sua qualidade de vida.

O professor de Educação Física, Carlos Ignácio Moreira Bosse, 
salientou a importância do “Movimente-se”: “Ao envolvermos os 
alunos, suas famílias e a comunidade em uma atividade esportiva 
estamos promovendo a saúde através do movimento, o que ao 
encontro do tema da Campanha da Fraternidade 2012 e dos 
princípios do Colégio Madre Bárbara”, salienta. 

Movimente-se

Palestras abordam  
prevenção em saúde

Neste ano, em que a Saúde tem ainda mais destaque no Madre 
Bárbara, várias palestras estão programadas com profissionais da área 
com o objetivo de disseminar a "cultura da prevenção" junto às famí-
lias e à comunidade. Encontros com a nutricionista do Espaço Vida 
Unimed VTRP, Carla Etges; o dentista Eliseu Dallé, a enfermeira Maris-
tela Neumann (Sesa) e a psicóloga Franciele Spessatto reforçaram, en-
tre os alunos a importância de conhecer mais sobre a própria saúde. 

Escovar é prevenir 
As alunas da turma 81, Amanda 

Henz (D)e Natália Borelli, participa-
ram da palestra ministrada pela den-
tista Franciele Crestani, na manhã do 
dia 26 de abril. As alunas, bem como 
seus colegas, foram incentivados 
pela professora de Português, Judite 
I. Schmatz, a produzir uma redação sobre o assunto da palestra. 

Na redação conjunta, as alunas ressaltaram  a importância de 
fazer a higienização bucal e dentária para evitar problemas de 
saúde, como cáries, câncer de boca, mononucleose, herpes, e 
outras doenças. 

Olhos atentos ...
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Geral

Na última semana de Maio, Tony Ademo, profissional de comunica-
ção, com formação em Marketing, palestrou para os alunos do Ensino 
Médio e Curso Normal, numa atividade da Àrea de Línguas e Artes. O 
tema abordado foi "Oratória". Em sua exposição, Tony procurou res-
saltar a importância de os jovens aperfeiçoarem a comunicação oral, a 
qual, segundo ele, está em processo de "desaprendizagem". 

Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as técnicas de apre-
sentação em público, aprenderam a dominar o medo, tiveram noções 
de postura e utilização de recursos visuais durante as apresentações.

A aluna Eveline Almeida (16), que frequenta o 2º ano do Ensino 
Médio, aprovou a forma como o palestrante interagiu com a plateia. 
"Aprendemos algo novo e interessante, houve interação". Durante a 
conversa com os alunos, Tony Ademo inseriu a sua história pessoal 

para abordar a oratória. "Ele deu exemplos da própria vida, e 
isso prendeu a nossa atenção. Pretendo utilizar as técnicas que 
aprendemos hoje", reforça o aluno Vinícius Beuren (15), colega 
de Eveline. 

        No dia 5 de maio, a Turma 51 participou da 6ª edição do evento 
"Viva o Taquari Vivo". Na oportunidade, os alunos foram envolvidos 
em ações educativas, que tiveram por objetivo refletir sobre a impor-
tância do rio Taquari em nossas vidas e os cuidados que devemos ter 
para não desperdiçar este bem tão precioso: a água. Também tiveram 
a oportunidade de observar o lixo que foi recolhido durante a ação de 
limpeza da barranca do rio. O grupo foi acompanhado da professora 
Juciane Beatriz Sehn da Silva. 
       Conforme o levantamento das entidades envolvidas no Viva o Ta-
quari Vivo, os resultados da mobilização da comunidade já começam, 
a aparecer: em 2011 foram recolhidos 5.502 kg de lixo, e neste ano, 
foram 4.312 kg. O recolhimento de eletroeletrônicos às margens do 
Taquari reduziu de 77kg para 15 kg.  

Turma 51 participa do 6º Viva o Taquari Vivo 

Palestra sobre Oratória 
incentiva alunos a se 
expressar mais e melhor

Vôlei CMB Mirim ergue a 
taça na II Copa AABB

As 47 atletas inscritas no Vôlei CMB demonstraram garra, determi-
nação e técnica ao iniciarem sua participação em jogos e campeona-
tos de preparação para o Troféu Bárbara Maix, que se realizará no dia 
18 de agosto. As equipes, em diferentes categorias, participaram de 
jogos com equipes do Colégio Dom Alberto (Santa Cruz do Sul), Copa 
Escolar de Estrela, Copa AABB  de Voleibol Infantil  e II Copa AABB de 
Voleibol Mirim (ambas em Porto Alegre). 

Nos dias 26 e 27 de maio, as atletas da categoria Mirim conquista-
ram o 1º lugar na II Copa AABB Mirim de Voleibol, em Porto Alegre. 
A equipe competiu com outras sete equipes do Estado, em disputas 
interessantes até conquistarem o 1º lugar. O professor de Educação 
Física e Treinador, Carlos Ignácio Bosse, ressalta: "As meninas, com 
muita garra, dedicação e espírito de equipe, representaram muito 
bem o Colégio Madre Bárbara". 

Ainda, a aluna Ana Carolina Ferri foi eleita a melhor levantadora do 
campeonato, e a aluna Júlia Wanderer, a melhor atacante do campe-
onato. A torcida dos pais incentivou a equipe. 

Equipe Vôlei Mirim CMB: Ana Carolina Ferri, Maria Zvirtes, Julia 
Wanderer, Bibiana Bellin, Eduarda Bettio, Isadora Bitencourt, Mariana 
Morschbacher, Natacha Gosmann, Luisa Klein e Gabriela Heissler, e 
Professor e Treinador Carlos Inácio Bosse.

6º Viva o Taquari Vivo 
mobiliza alunos 
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   Proporcionar o desenvolvi-
mento do vocabulário especí-
fi co da Lingua Inglesa é um dos 
objeti vos da disciplina junto às 
crianças da Educação Infanti l e 
Anos Iniciais do Colégio.  Com 
este propósito, a teacher Simone 
Elisa Faleiro procura diversifi car o 
aprendizado do idioma, propor-
cionando ati vidades variadas, 
entre elas, jogos específi cos 

A aluna do 3º ano do EM, Amanda 
Braun, aprova o nivelamento: “Eu 
acredito que o nivelamento do inglês 
proporciona melhora considerável 
no aprendizado de vocabulário e 
gramáti ca. Gera um envolvimento 
maior do aluno com a língua, tendo 
em vista que, com a inovação, mostra-
-se possível atender à necessidade de 
cada estudante”.

Em Abril, o Colégio recebeu a visita 
da professora Luciana Thomé, ex-
professora de Inglês da escola, que 
atualmente reside no Canadá com 
sua família. Ela conversou com grupos 
de alunos dos Anos Finais do Funda-
mental e do Ensino Médio, dividindo 
suas experiências, relatando curiosidades, dicas para intercambistas, 
aspectos culturais, respondendo a perguntas e interagindo com os 
alunos. Foram momentos de muita descontração e crescimento.

    Como sabemos, estamos 
passando por um fenômeno 
chamado globalização. E esta 
globalização não ocorre a pas-
sos lentos. É neste contexto 
que necessitamos de rapidez 
na informação e comunicação; 
e, para que isso aconteça, foi 
se estabelecendo ao longo do 
últi mo século, uma língua uni-
versal para todos, o tão falado (ou não) inglês. 

    Falar inglês é ter propriedade na língua e não é tarefa fácil, mas 
rende, evidentemente, maiores oportunidades no mercado de traba-
lho atual, independentemente de onde você decida morar e trabalhar, 
pois na globalização o mundo fi cou sem fronteiras, literalmente, com 
o advento da internet. Há duas décadas muitos ainda pensavam que 
jamais se deparariam com o inglês fora da escola.                                            

    Estudantes de todos os níveis muitas vezes enriquecem seus 
trabalhos quando adicionam em suas pesquisas leituras de arti gos em 
inglês, pois nem tudo é traduzido para o português imediatamente. 
Muitas páginas de jornais mundialmente famosos como o The Times, 
The Guardian e The New York Times são escritos em inglês. Estes, 
óti mos recursos para nos atualizarmos diante de tantas mudanças em 
espaços de tempo cada vez menores.

    Respondendo à pergunta que inti tula o texto, falar inglês é, sim, 
uma opção, mas tornar em um “sim” a escolha de aprender transfor-
mará você em um cidadão mais recepti vo, com uma riqueza cultural 
maior e abrirá portas até então inimagináveis em sua vida.           

                                                                                  * Professor de Inglês                                           

na Língua Inglesa e estudo do 
vocabulário apresentado, fi lmes, 
músicas e muito mais. 

  Aprender uma segunda língua, hoje, é uma necessidade premente para ampliar o conhecimento sobre os fatos que aconte-
cem no mundo, formular pesquisas acadêmicas e conhecer pessoas através das novas tecnologias.

   Segundo pesquisa da University College, de Londres, a melhor idade para o aprendizado do Inglês é entre os 5 e 10 anos. 
Ao avaliar os cérebros de 105 pessoas, os pesquisadores constataram que aquelas que cursaram inglês nessa fase da vida 
fi zeram mais conexões cerebrais, registraram aumento da massa encefálica e, portanto, adquiriram mais chances de serem 
fl uentes na língua. Então, quanto mais cedo a criança ti ver contato com outra língua, mais fácil será o aprendizado.

O Colégio Madre Bárbara conta um Clube de Inglês, proporcio-
nando aulas específi cas à tarde, dentro da Língua Inglesa, sob a 
coordenação da professora Gelci Sant’Anna. Mais informações na 
Secretaria do Colégio.      

A parti r de 2012, o Ensino Médio do Colégio Madre Bárbara conta 
com o nivelamento da Língua Inglesa, nas turmas dos primeiros, 
segundos e terceiros anos. Após prova escrita, entrevista oral e análise 
da caminhada individual do aluno dentro da Língua, organizaram-se 
os Níveis I e II para melhor atender às necessidades e possibilidades 
de desenvolvimento integral do Inglês: na escrita, na oralidade e nas 
próprias conexões com o mundo interati vo atual. 

Professores Simone Elisa Faleiro, Diego 
Cé Souza, Eliséte Laste e Gelci Sant´Ana 

Making Connections!

 Aprender inglês é conectar-se com o mundo

Amanda Braun

Traveling experience

Falar Inglês ainda é uma escolha?
* Por Diego Cé Souza  

English Club

Nivelamento é inovação em 2012
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* Por Ana Paula Feldens

Seria esse  o últi mo ano pra eu ter a experiência de ser 
do Gembar? O últi mo ano pra tentar mudar e deixar minha 
marca no colégio? Não foi pensando assim que aceitei e quis 
ter uma chapa pra concorrer, mas foi pensando que esse 
seria o meu ano pra criar, pensar, agir e ter essa experiência. 
Há mais de um ano esse desejo de fazer parte do Gembar 
despertou em mim, comecei a ir atrás de gente que iria 
aceitar parti cipar e seria responsável. Depois da chapa estar 
formada, a Chapa 1, começamos a nos reunir e pensar em 
propostas, ideias que interessariam todos e que melhoras-
sem nosso dia a dia na escola, que é onde passamos a maior 

Geral

GEMBAR

     2
012

parte do nosso dia. Pensamos em tudo com muito cuidado e 
demos muita atenção a todos os detalhes, desde os nossos 
cartazes de propaganda até os slides preparados para cada 
apresentação no dia do debate. Esse dia, que, aliás, me ti rou 
o sono na noite que antecedeu o debate.

Eu, toda Chapa 1, agora Gembar, e mais a nossa coorde-
nadora que também é nova e está disposta a agir conosco, 
queremos agradecer, porque assim como todos que votaram 
em nós, estamos ansiosos pra fazer acontecer e para deixar 
nossa marca nesse ano de 2012, que pode ser o últi mo. 
Quem sabe? Só sabemos que agora chegou a nossa vez! 

                                        *Vice-presidente do GEMBAR 2012

Presidente: Gabriel Prett o, Vice-
presidente: Ana Paula Feldens, 
Secretário: Rafael Ochoa 
Marques, Vice-Secretário: Ales-
sandra Arnhold Tesoureira: Julia 
Horst / Vice-Secretária: Sophia 
Schwarz. 

Departamentos: Debora Buff on, 
Carolina Guth, Eduardo Braun, 
Alan Brenner, Vinicius Beuren, 
Natália Ghisleni, Pedro Wagner, 
Bruna Bellin, Fernando Johnson, 
Pablo Henicka. 

Professora Coordenadora: Ingrid 
Feldens

?
Gincana 2012

Tarefa 1

 No dia 31 de maio, o 
Gembar lançou a 
primeira tarefa da 
Gincana 2012: as 

equipes tiveram que 
descobrir qual seria o 
tema da Gincana 2012 

Liderar...

Os líderes das quatro Equipes da Gincana 2012, Mati as Gerhardt(Equipe 1), Pedro 
Bender(Equipe 2), Alice Bublitz (Equipe 3) e Mariana Müller (Equipe 4), falam sobre a 
nova experiência como líderes...acompanhe no Facebook do Madre Bárbara: 
htt p//www.facebook.com/colegiomadrebarbara.

O Gembar 2012 inicia a gestão com 
projetos e ações já realizados. No Jantar 
das Mães, os gembarianos ofereceram música ao vivo aos 
convidados e, à APM, aquele apoio no decorrer da pro-
gramação. 

Para 2012 os projetos são muitos, dentre os quais, desta-
cam: concursos literários, Carteirinha do Estudante, ent-
revistas com funcionários do colégio, criação de um quadro 
para o funcionário do mês, distribuição de presentes em 
dias especiais e comemorati vos, promoção de palestras de 
interesse dos alunos (meio ambiente e saúde), Show de 
Talentos, Festi val de Bandas, Interséries, entre outros tantos 
projetos voltados para a diversão, a integração e o conheci-
mento. 

2012 o fi m do mundo

Gembar 2012
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O último sábado de aula dos alunos dos primeiros anos do Ensino 
Fundamental, dia 19 de maio, foi especial. As turmas programaram o 
"Sábado quentinho", momento para o qual as crianças foram convi-
dadas a virem para o colégio de pijama e pantufa. Também, troux-
eram mate, chocolate quente, lençóis, mantas e cobertores. "Eles 
se organizaram criando cabanas, e fizeram desfiles de pijamas, tudo 
com muita diversão", explica a professora Adriana Pretto. Segundo 
ela, o objetivo desta manhã foi criar condições para que a fantasia e 
a vontade das crianças se desenvolvessem. "Com certeza elas aces-
saram suas próprias forças imaginativas e lúdicas, pois a imaginação e 
a criatividade foram muito encorajadas nessa manhã", complementou 
a professora. 

O Serviço de Pastoral Escolar iniciou o ano 
letivo com várias atividades, envolvendo 
toda a Comunidade Escolar. Carla Markus, 
uma das coordenadoras da Pastoral, salienta: 
"Sentimos que educandos, pais, professores, 
funcionários, enfim, toda a família Madre 
Bárbara, participa com entusiasmo e alegria 
nos momentos que fortalecem nossa frater-
nidade, nossa caminhada e nossa missão". 

Em março realizaram-se várias atividades, 
como: a Bênção do Ano Letivo, a celebração 

As crianças do projeto Criança Feliz do colégio produziram biscoitos 
para presentear as mães. As delícias foram acondicionadas em um 
pote de vidro personalizado com biskuit. O projeto recebe crianças 
da Educação Infantil até o 4º ano do Ensino Fundamental, com uma 
proposta diferenciada. 

A manhã do dia 30 de maio foi agitada. O Dia do Desafio mobilizou 
alunos, professores, funcionários e equipe diretiva para a realização 
de exercícios. Desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, a partici-
pação envolveu toda a comunidade escolar. 

Em Lajeado mais de 100 mil pessoas se mobilizaram, segundo o 
Serviço Social do Comércio (Sesc). Neste ano, Lajeado competia com a  
cidade cubana de Consolación Del Sur. Mais de 200 empresas, escolas 
e Grupo de Idosos participaram com exercícios monitorados.

da morte de Bárbara Maix (17), as confissões 
de alunos e professores em preparação para a 
Páscoa (28) e Celebração Eucarística Peni-
tencial para professores e funcionários (30). 
"Também ocorreu intensa preparação para 
celebração da Páscoa, o que envolveu a visita 
das turmas à Paróquia Santo Inácio de Loyola 
e à Capela do colégio. Na quinta-feira Santa, 
antes de iniciar-se a Jornada Pedagógica, um 
grupo de professores do colégio celebrou a 
Ceia do Senhor", complementa Carla.  

"Sábado quentinho" alegra 
as turmas do 1º Ano EF 

Biscoitos são produzidos 
para presentear as mães 

Dia do Desafio movimenta a 
comunidade escolar 
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Projeto de Artes resgata 
lembranças da infância

Os alunos das turmas 201, 202 e 204 fizeram um resgate de lembranças 
da infância através da produção de pipas, carrinhos de lomba e painéis 
com poesias. A atividade proposta pela professora de Artes da turma, 
Vanderléia Freitas dos Santos, remeteu os alunos à alegria de ser criança, 
o que foi revelado em suas produções artísticas que tiveram como base as 
lembranças da infância. As atividades realizaram-se no Parque Professor 
Theobaldo Dick. Alunos empinam pipas com crianças do Projeto Vida São José

"Através das 
atividades, os 

alunos tiveram a 
oportunidade de 
reviver as lem-

branças da infân-
cia produzindo 

e brincando com  
suas produções 
artísticas", ex-

plica a professora 
Vanderléia. 

Pipas são utilizadas para relembrar

Carrinhos de lomba divertem




