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Cerimônia de Beatificação 
de Bárbara Maix será em
novembro

A Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, da qual 
faz parte o Colégio Madre Bárbara, recebeu 
recentemente a confirmação do Vaticano de 
que a cerimônia de beatificação de sua funda-
dora, a Venerável Bárbara Maix, será realizada 
em novembro, num grande evento no Ginásio 
Gigantinho, em Porto Alegre.

O processo de beatificação iniciou em 1993 e 
somente no ano passado, em 2009, a Congrega-
ção obteve resposta positiva com o reconheci-
mento do milagre atribuído à Barbara Maix. 

Aula inaugural do
Curso Normal

No dia 6 de março aconteceu a aula inaugural do Curso 
Normal do Colégio Madre Bárbara. A pedagoga Luciane 
Abreu, há 15 anos como professora do Ensino Fundamental 

na escola, apresentou o tema “Trajetória pedagógica e compromisso 
docente”.

A diretora da escola, Maria Elena Jacques, na abertura do evento, 
falou sobre a relevância do Curso Normal. Segundo ela, o CN do 
Madre Bárbara é motivo de orgulho pois se tornou uma referência em 
educação na região.

A pedagoga Luciane Abreu deu seu testemunho profissional, de 
sua trajetória como professora e mostrou aos alunos seus trabalhos                                     
realizados com as crianças do 1º Ano do Ensino Fundamental no 
decorrer dos últimos anos. 

Recepção para alunos
novos e seus pais

No dia 18 de março, a direção organizou uma reunião para recep-
cionar os alunos novos e seus pais, que foram convidados a deixar 
um depoimento sobre suas expectativas em relação à educação dos 
filhos.

Confira alguns depoimentos escritos pelos pais sobre o que espe-
ram da escola: 

- “Espero que minha filha consiga sair desta escola levando com ela 
toda a sabedoria, humildade, compreensão e, acima de tudo, que ela 
tenha força para enfrentar o mundo lá fora.”

- “A preparação do aluno como indivíduo participante e compro-
metido com a valorização e transformação de um mundo melhor”.

- “Que nossos filhos sintam no Madre Bárbara uma extensão de sua 
casa e família para crescerem intelectual e humanamente”.

Música para aprender 
e divertir 

Este ano, a direção do colégio resolveu aprimorar o ensino de músi-
ca com a contratação de um novo professor. Ricardo Petter, o profes-
sor, explica que, em 2010, o projeto de educação musical atenderá a 
Educação Infantil até o 4º ano do Ensino Fundamental. Nesta primeira 
etapa do projeto, o principal objetivo do professor é proporcionar aos 
alunos situações de aprendizagem musical e, com isso, promover a 
integração e acolhida dos grupos.

O trabalho do professor estará voltado para a iniciação musical, es-
pecificamente o “fazer música”, como cantar, tocar, apreciar, criar e se 
expressar, como também para a formação integral da criança, usando 
a música para auxiliar no equilíbrio das emoções, na socialização dos 
grupos, no desenvolvimento da motricidade e do potencial cognitivo.

Neste início de ano letivo, desejamos boas vindas aos alunos 
e pais que continuam apostando na nossa proposta educa-
cional e depositam total confiança na escola. Estamos muito 

satisfeitos com o aumento significativo de alunos e, reforço que os 
pais, que optam pelo Madre Bárbara, estão cada vez mais à procura 
de valores voltados para a família e qualidade de ensino. 

Para valorizar a credibilidade e confiança depositadas no colégio, 
investimos em reformas para tornar o ambiente mais acolhedor 
para todos, em aperfeiçoamento pedagógico, em equipamentos de 
informática e em livros novos para a biblioteca. Convidamos os pais a 
visitarem a escola e conferirem de perto as inovações.

Este ano também aperfeiçoamos as atividades complementares 
com novas parcerias que deram origem a escola de inglês, com 
projeto diferenciado de aprendizado, e a escola de robótica. Outra 
nova aposta é a contratação de um professor de música que traz uma 
proposta desafiadora e encantadora para as crianças.

Com muita alegria anuncio que a escola já está preparando sua 
estrutura para, no próximo ano, receber os alunos em turno integral, 
com almoço. 

Depois de preparar a “nossa casa” com muito carinho, iniciamos o 
ano com muita alegria e vibração entre professores e funcionários, 
contando sempre com o apoio e olhar especial da Associação de Pais 
e Mestres.

Como o Madre Bárbara sempre prima pela qualidade de vida e 
saúde dos alunos, para que sejam felizes e sadios, procuraremos, du-
rante este ano, incrementar as atividades esportivas integrando toda 
a comunidade escolar. 

Tivemos um momento muito importante para a escola com a pre-
sença da vice-diretora geral da Congregação, Irmã Amélia Thiele, e da 
conselheira provincial, Irmã Erena Bernardi, que estiveram presentes 
no dia 26 de março para fazer a entrega solene do novo projeto edu-
cativo 2010/2016. Um momento único de muita emoção e expecta-
tiva que serviu para reforçar cada vez mais nossa missão.

A Congregação do Imaculado Coração de Maria, juntamente com 
suas instituições, obras sociais e hospitais comemoram a aprovação 
da beatificação da nossa fundadora Bárbara Maix, cerimônia que irá 
acontecer no mês de novembro, num sábado, com data ainda não 
definida, no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre.

Em nome de toda equipe diretiva e das Irmãs, desejo a todos um 
ano de muitas conquistas e sucesso. Que Deus nos proteja e nossa 
fundadora nos guie para que possamos alcançar nossos objetivos em 
2010. Um grande abraço!

                        Maria Elena Jacques - Diretora

Editorial

Desde março, o novo site do Madre Bárbara 

está em pleno funcionamento. Lá, pais e alunos 

podem conferir as matérias do jornal com mais 

informações, outras matérias sobre assuntos 

diversos, agenda de eventos e, na galeria, estarão 

fotos de atividades, jogos, passeios e viagens. 

Além disso, todos os dados sobre o colégio como 

projeto pedagógico, uniformes, Associação de 

Pais, Grêmio Estudantil, entre outras informações 

podem ser obtidas no site. Confira!

www.madrebarbara.com.br

Já acessou o novo

site do colégio?

“Tudo posso Naquele que me forta-

lece.” (São  Paulo)

De coração, quero agradecer à direção, aos 

professores, aos funcionários e aos pais, pelas 

orações que fizeram por mim pelo meu restabe-

lecimento, que Deus lhes pague por tudo. Louvo e 

agradeço a Deus por tudo o que fizeram por mim.

Muito obrigada!

Carinhoso abraço a todos.

  Ir. Luiza Maria Cargnin  Rubin

Durante o encontro, a diretora Maria Elena Jacques, apresentou toda equipe diretiva.

Projeto do Livro Cabruxa, a bruxa inventada foi um dos trabalhos apresentados à turma

Histórias musicais fazem parte dos momentos lúdicos da aula
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O que vem a ser um hábito senão a repetição de uma 
ação? Uma RE-Ação que será desencadeada este ano 
no Madre Bárbara. Uma reação ao comportamento, às 
solicitações, à observação de que a criança e o jovem 

precisam desenvolver, cada vez mais, hábitos saudáveis de vida.
 Como resultado dessa constatação, o grupo de orientação 

educacional e professores criaram um projeto que irá abranger toda a 
escola, todas as disciplinas, com reflexos nas famílias, durante todo o 
ano letivo. O projeto RE-Ação remete a refazer, reagir, repetir - tudo o 
que é necessário para se ter bons hábitos.

O objetivo principal do projeto é dar todas as ferramentas para que 
cada aluno seja capaz de criar seus próprios hábitos, principalmente 
no que diz respeito a estudos, leitura e organização de seu material de 
aula. Também serão trabalhados com os alunos outros hábitos, rela-
cionados à alimentação, exercícios físicos e sono que só contribuem 
para que o rendimento escolar seja ainda mais eficiente. 

A orientadora Odete Spessato explica que a meta é aprimorar 
o processo de construção do conhecimento, de uma forma que o 
aluno descubra a importância e o significado de estudar buscando 
mais qualidade na aprendizagem para, consequentemente, tornar o 
momento de estudo agradável e contínuo, até que se transforme num 

hábito na vida.
De acordo com a coordenadora pedagógica, Simone 

Faleiro, o projeto não será uma cartilha, não pretende 
ditar regras nem passar fórmulas prontas, e sim auxiliar 
cada aluno a descobrir a melhor forma para estudar, seja 
na escola ou em casa. “Queremos dar condições para 
cada um descobrir como estudar de acordo com as suas 
condições, suas características e o contexto em que vive”, 
argumenta Simone.

Aguarde as novas experiências propostas pela escola, 
colabore e sinta em sua casa o reflexo dessa RE-Ação.

Conselhos de quem sabe
como chegar lá 
Em entrevista concedida à aluna da Oficina de Práticas 
Jornalísticas, Letícia Toriani,  Ricardo Dahmer Tiecher, de 
18 anos, dá preciosas dicas de quem passou em 1º lugar 
em Medicina na Ufrgs, alcançando a melhor média de 
todo vestibular de 2010, bem como dos últimos vestibu-

lares. Também confira as dicas de sua irmã, Amanda, de 15 anos, que 
estuda no Colégio Militar de Porto Alegre. Vale a pena!

Tu consideras importante manter o hábito de estudos 
desde cedo para alcançar teus objetivos?
Ricardo: Com certeza. Muita gente vai estudando, ao longo dos anos 
de escola, só o suficiente para passar de ano. Com essa postura, até 
se atinge os objetivos “imediatos” – não rodar –, mas o conhecimento 
“médio” não é suficiente em um vestibular, onde há um número xis 
de vagas, a serem ocupadas apenas pelos mais preparados. 

Que dica tu darias sobre teus hábitos para que os estu-
dantes tenham êxito nas suas conquistas?
Ricardo: Acho que o principal é não deixar acumular matéria, e 
sempre se esforçar nos temas, trabalhos e provas. Como já disse, 
passar com média não adianta muito em um concurso. Em concur-
sos não tem enrolação, tem que saber a matéria e saber bem. Quem 
vai tirando seis durante a vida escolar toda deixa de aprender pelo 
menos 40% do que deveria, e essas dívidas farão uma falta enorme no 
futuro. Também acho muito importante – talvez quase mais do que 
tudo – ter o hábito de ler. Tem gente que acha chato, mas é funda-
mental para desenvolver as capacidades de interpretação e de reda-

Uma reação para transformar
ção, necessárias a qualquer coisa que envolva aprendizado. Também 
melhora a memória. Garanto a qualquer um que não tenha hábito 
de leitura que, se adquiri-lo, vai notar uma melhora muito grande no 
rendimento escolar. 
Amanda: Acho interessante ter o hábito de estudar todos os dias, re-
visando a matéria que foi dada, enquanto está “quentinha” na cabeça. 
Assim é mais fácil de entender o conteúdo. Marcar um horário de 
estudo também é muito importante, para evitar que fiquemos poster-
gando essa hora até que não dê mais tempo de estudar.

Achas válido abdicar de momentos de diversão para 
dedicar-se aos livros?
Ricardo: Em vésperas de provas ou de vestibulares, com certeza é 
extremamente válido e necessário. Por exemplo, antes das provas 
bimestrais, ficava a tarde toda estudando. Nos meses anteriores ao 
vestibular, também me dediquei ao máximo. Mas, ao longo dos anos 
de colégio, não há necessidade de passar os dias estudando. É bom 
conciliar diversão com estudos. 
Amanda: Acho que é possível divertir-se e estudar. Não deixar para 
estudar na última hora antes da prova e organizando-se, além de 
adiantar algumas tarefas faz com que não seja necessário deixar de 
se divertir. Porém, quando se tratar de algo muito importante, acho 
válido, sim, abrir mão da diversão. Já que, algumas vezes, não fazê-lo 
na hora certa pode fazer com que tenhamos de abdicar a muito mais 
horas de diversão depois.

Tua família contribuiu para que tu alcançasses o resul-
tado obtido no vestibular? De que forma?
Ricardo: Minha família contribuiu estimulando em mim o hábito pela 
leitura, dando o exemplo. Sempre tivemos assinatura de jornais, e 
nunca ouvi um não quando pedi gibis, revistas ou livros. Isso, com 
certeza, fez toda a diferença nos estudos. Meus pais sempre iam 
nas reuniões do colégio para ficar por dentro do que acontecia por 
lá. Falando em família, minha mãe, Yara Sonia Dahmer foi aluna do 
magistério do Madre Bárbara, e sempre fala muito bem do colégio e 
se orgulha da formação que aí recebeu.

Conselhos de quem sabe a 
importância dos hábitos de estudo 
     Já os alunos do 3º ano do Ensino Médio, William Fin e Priscila 
Roehsler, dão dicas sobre a sua própria forma de estudar e manter 
hábitos de estudos para alcançar seus objetivos.

Vocês consideram importante manter o hábito de estudar desde 
cedo para alcançar seus objetivos?
Com certeza, pois o hábito de estudo não é algo que se cria de um dia 
para o outro, é preciso construí-lo diariamente. 

Quais dicas vocês dariam sobre seus hábitos para que os estudantes 
tenham êxito nas suas conquistas?
As dicas que daríamos é prestar muita atenção em aula, pois muitas 
vezes os professores nos passam informações importantes que nem 
sempre estão nos livros. Sintetizar sempre que possível o aprendiza-
do, em forma de resumos, sobre cada conteúdo, não deixando para 
estudar na última hora. 

“Somos o que fazemos repetidamente. Por isso o mérito não está na ação e sim no hábito.” (Aristóteles)
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Este ano, o colégio colocou à disposição para os alunos uma 
atividade complementar que desperta a curiosidade e até o fascínio 
de muitas crianças. A Escola de Robótica, de uma empresa de Novo 
Hamburgo, coordenada pelo professor Hiran Rodrigues dos Santos, 
está atuando na escola todas as quintas-feiras, a partir das 13h30min. 
Neste primeiro semestre, 60 alunos já estão frequentando as aulas 
que têm duração de uma hora e meia. A aparelhagem dos robôs, 
utilizada nas aulas, é da Lego NXT. 

O professor Hiran Rodrigues dos Santos, que trabalha na área há 
38 anos, explica que a robótica é uma ciência que compreende a 
mecânica, eletrônica e informática. Segundo ele, a robótica desen-
volve a capacidade intelectual, a lógica de programação, raciocínio, 
relacionamento entre indivíduos, senso de organização, senso de 
planejamento, competitividade e ainda diverte.

 Se quiser saber mais sobre a atividade acesse o site
www.escoladerobotica.com.br.

X Feira das Profissões 
A X Feira das Profissões do Colégio Madre Bárbara será realizada no 

dia 11 de junho, das 19h às 22h, no Ginásio Poliesportivo do colégio. 

A feira tem o objetivo de divulgar as últimas tendências de mercado 

sobre as profissões e capacitações profissionais mais requisitadas.

De acordo com Odete Spessato e Rosângela Simões Dias, coordena-

doras da feira, é preciso encontrar as coisas certas da vida, para que 

ela tenha o sentido que se deseja. Assim, a escolha de uma profissão 

é também a arte de um encontro. “Grandes conquistas começam com 

importantes decisões. Venha participar deste grande evento!”

Nova diretoria do 
Gembar 

Veja os nomes dos novos integrantes do Grêmio Estudantil do 
Madre Bárbara (Gembar), que serão responsáveis por toda programa-
ção do ano, principalmente pela Gincana.

Presidente: Luiz Enger 
Vice: Matheus Araújo
Tesoureira: Julia Dallanora
Vice-Tesoureira: Marina Müller
Secretária: Luana Freitas
 
Departamento Cultural
Camila Togni
Raphaela Henz
Júlia Träsel
Caroline Zanella
Luisa Sbaraini

Departamento Social
Carolina Kieling
Anna Emilia Loch
Eveline Vitória Almeida
Pedro Katz
Arthur Nesello
 
Departamento Esportivo
Luísa Ferri
Juliane Ghisleni
João Closs
Luiza Deitos 
Luiza Conte

adolescentes frequentam. O promotor, que atua na Promotoria de 
Justiça Criminal de Lajeado desde 2005, foi nomeado recentemente 
Coordenador do Fórum Municipal de Enfrentamento à Drogadição de 
Lajeado.

 Para Diefenbach é possível enxergar nas ruas que a socie-
dade está quase em colapso. “Já passamos pelo alcoolismo, maconha, 
cocaína, AIDS e entramos agora, nos últimos cinco ou seis anos, na 
onda do crack”, lembrou o promotor. Segundo ele, a droga tirou o 
controle social da situação porque qualquer um vende e qualquer um 
compra, além de ter um efeito fulminante e rápido, provoca índice 
de prazer de 20 a 30 vezes maior que a cocaína. É mais barato, mais 
forte, mais viciante. Com temor, afirmou: “Vamos perder toda nossa 
força para o crack”.

 Acredita que é ingenuidade dos pais pensarem que quando 
cuidam de seu filho está tudo bem, pois não é possível controlar 
todas as pessoas que têm acesso a eles e, principalmente, não há 
como saber quem eles vão escolher para se relacionarem. Por isso, o 
promotor aconselha: “não basta que todos os alunos do colégio este-
jam protegidos, somos um coletivo. Nós todos temos que fazer nosso 
papel na comunidade”.

Para ajudar, ele aconselha a formar grupos de apoio a exemplo dos 
projetos Amor Exigente e Escola de Pais. 

O promotor de justiça, Sérgio Diefenbach, foi palestrante da As-
sembléia de Pais da APM realizada no dia 25 de março, no auditório 
da escola. A palestra teve como tema “Pais e cuidadores: limites 
necessários à prevenção da drogadição”.

 A experiência profissional do promotor de justiça lhe con-
feriu autoridade suficiente para discorrer sobre o tema que preocupa 
muitos pais na atual situação da comunidade, uma vez que o álcool, 
crack e outras drogas têm livre acesso nos ambientes que crianças e 

Os robôs agora circulam por aí

Assembléia de Pais da APM: 
Promotor fala sobre prevenção às drogas

Colaboração das alunas da Oficina de
Práticas Jornalísticas: Amanda de Melo Braun e Bárbara Martins
(entrevista), Júlia de Vargas Saldanha e Amabilly Bonacina (fotos)

O Serviço de Orientação Educacional (SOE), em parceria 

com o Gembar, realiza todos os anos reuniões e treinamentos 

com as lideranças de cada turma. Este ano estão programa-

das reuniões com líderes, capacitação, confraternização, 

entre outras atividades.

Segundo as coordenadoras do SOE, “a liderança é algo 

que se constrói dia a dia, passo a passo, de dentro para fora, 

desenvolvendo competências, otimizando comportamen-

tos, ampliando a visão, influenciando pessoas e motivando 

seguidores. Fiquem ligados!”.

Lideranças das

turmas em 2010

Aprovados no Vestibular 2009/2010
Amanda Queiroz Caselani (Medicina - UNISC)  I  Ana Paula Demiquei Pohl (Arquitetura - UNISINOS)  I  Andreia Träesel (Medicina - FFCMPA)  I  Andressa 

Fantoni (Comunicação Social- Publicidade e Propaganda - UFRGS)  I  Augusto Majolo De Gasperi (Engenharia Mecânica - UNIVATES)  I  Bibiana Lechmann 
Saldanha (Jornalismo - PUC)  I  Bruna Rodrigues Kober (Direito - UNIVATES e UNISC)  I  Bruna Maciel (Odontologia - UNISC)  I  Bruno Rosa (Administração 
e Economia - FURG e UFPEL)  I  Camila Weissheimer (Odontologia -PUC e UFRGS)  I  Carolina Ribeiro Azevedo (Engenharia Química- PUC)  I  Caroline Pilz 
(Fisioterapia - UNIVATES)  I  Daniela Friedrich (Relações Internacionais - UNIVATES)  I  Daniel Machado Reis (Direito - UNIVATES e Administração - UFRGS)  
I  Douglas Guilherme Scherer (Engenharia Civil - UNIVATES)  I  Érico Portaluppi Michelon (Direito - UNIVATES)  I  Fernanda Beuren (Tecnologia em Estética 
e Cosmetologia - UNIVATES)  I  Fernanda Klaus (Arquitetura -UCS)  I  Fernanda de Souza Berbigier (Educação Física - UNIVATES)  I  Fernanda Ramires 
(Pedagogia - UNIVATES)  I  Daiane Caroline Bazzo (Psicologia - UNIVATES)  I  Guilherme Giovanela Kober (Relações Internacionais - UNIVATES)  I  Guilherme 
Rosa Fiel (Educação Física - UNIVATES e PUC)  I  Henrique Vivian (Direito - UNIVATES)  I  Isadora Gemeli (Ciências Contábeis - UNIVATES e PUC)  I  Jéssica 
Weiler (Engenharia Ambiental - UFRGS)  I  João Antonio Pretto (Direito - UNIVATES e UNISC)  I  Karina Kondorfer (Design Gráfico - UNIVATES)  I  Karine 
Ferreira Gomes (Arquitetura e Urbanismo - UNIVATES)  I  Laura Dresch Neumann (Nutrição - UNIVATES e UNISC)  I  Laura Marder (Direito - UNIVATES)  
I  Lauren Waiss da Rosa (História - UNIVATES)  I  Luciana Orlandini de Almeida (Hotelaria PUC e Gastronomia - UNISINOS)  I  Maica Immich (Direito - 
UNIVATES e Letras - UFRGS)  I  Maira Immich (Direito - UNIVATES)  I  Marcelo Buffon Rodrigues (Arquitetura e Urbanismo - UNIVATES)  I  Mateus Kieling 
Bublitz (Direito - UNIVATES)  I  Matias Scheid (Direito - UNIVATES)  I  Nadia Bianchini (Engenharia Civil - UNIVATES)  I  Natália Pedó (Medicina - UNIVALI)  
I  Paula Bet Colombo (Ciências Contábeis - UNIVATES)  I  Rafaela Johann (Comunicação Social - Jornalismo - UNIVATES)  I  Raquel Ferreira de Oliveira 
(Psicologia - UNIVATES)  I  Raquel F. G. Augustin (Letras - UFRGS e Conservação de Bens e Biblioteconomia - UFMG)  I  Rodrigo Drebes Bet (Engenharia Civil 
- UNIVATES)  I  Samanta Feldens Gerhardt (Design Gráfico - UNIVATES e ULBRA)  I  Sâmara Luiza Petter (Design Gráfico - Univates e Design de Produção - 
ULBRA)  I  Silas E. Koefender (Engenharia Civil - UNIVATES)
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No dia da celebração da Páscoa entre professores, direção e 
funcionários do Madre Bárbara, dia 26 de março, a escola recebeu a 
vice-diretora geral da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração 
de Maria, Irmã Amélia Thiele, e a conselheira provincial, Irmã Erena 
Bernardi, que vieram para fazer a entrega solene do novo projeto 
educativo 2010/2016. 

No momento da apresentação, a Irmã Amélia citou a frase da fun-
dadora Bárbara Maix, que orienta e ilumina a trajetória educacional 
do Projeto Educativo Imaculado Coração de Maria: “Mostremos com 
nosso exemplo, aquilo que com palavras ensinamos”. 

Novo Projeto
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Ensino Médio

Piquenique
Ensino Fundamental

A diretora Maria Elena Jacques recebe o projeto 

das mãos da Irmã Amélia
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Projeto Educativo
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