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Por Ana Célia Thomas e  Odete Spessatto, orientadoras 
educacionais do CMB

Abrangendo o tema da Campanha da Fraternidade de 2014 “É para 
a liberdade que Cristo nos libertou – Fraternidade e Tráfico Humano”, 
as professoras das turmas 42 e 43, do 4º ano do Ensino Fundamental 
do Colégio Madre Bárbara, estão trabalhando a sustentabilidade. 
O Projeto com o tema “A liberdade pode ser sustentável” quer 
mobilizar os alunos a cuidar do ambiente, pensando no futuro. 

Estudando o município em Geografia, a ideia das professoras 
Gleciani Fritzen e Cristiana Mörschbächer é trazer o fato para a região, 
percebendo como os antepassados deixaram as cidades e como elas 
estarão para as próximas gerações. “Dentro do tema da Campanha da 
Fraternidade queremos mostrá-lhes o poder da liberdade e de escolha 
para que entendam qual o melhor caminho a ser escolhido, como, por 
exemplo, o da sustentabilidade e do cuidado com o planeta”, diz Gleciani.

Uma Viagem na ImaginaçãoColuna da APM 
Por Deise Einloft, representante Conselho Fiscal da APM do Colégio Madre Bárbara

Temos uma grande satisfação em fazer parte da Associação de 
Pais e Mestres da Escola desde 2013, data do ingresso de nosso 
filho na Instituição, quando fomos convidados pela colega Yumi 
Mantovani a conhecer mais de perto as atividades desenvolvidas 
junto à Escola, e que de certa forma agora nos torna parte 
integrante da Família Madre Bárbara. Nossa educação fundamental 
foi realizada aqui no Madre, lá pelos anos de 1979/1986, e desde 
então sempre mantivemos uma ligação sentimental com a Escola. 
O ‘Coral da Irmã Luiza’, a ‘Banda do 7 de Setembro’, o vôlei nos 
JIRGS,  entre tantas outras atividades que participamos e as 
amizades que aqui fizemos - que perduram por todos estes anos 
-  muito contribuíram com nossa formação e agora nos deixam 
felizes de poder proporcionar  isso também ao nosso filho,  pois 
vemos que o espírito ainda se mantém. Quem aqui viveu e andou 
pelos corredores e pátios da Escola sabe disso, os valores e a 
educação de qualidade perpetuam-se como a sua tradição.

É quase desnecessário ressaltar a importância de uma associação 
como a APM na vida de uma Escola, seria muito bom se todos 
tivessem a oportunidade de participar dela alguma vez. Vemos 
que a parceria entre pais, mestres e direção fortifica as ações e 
proporciona  um sem número de benefícios –  para a Escola, como

15 anos Gostar
Grupo de Orientação Sexual Trabalhando Afetividade e Relacionamento

Editorial

 Comemorar os 15 anos do Projeto GOSTAR é dizer com emoção 
que o Colégio Madre Bárbara está em festa, pois são 15 anos de 
muito trabalho. Um trabalho feito com amor, comprometimento e 
dedicação, num espaço em que os adolescentes têm a oportunidade 
de externar seus medos, desejos, angústias e dúvidas em relação à 
afetividade e sexualidade, para que juntos possam  discutir esses 
aspectos e construir uma relação de amizade e confiança entre os 
pares, isso é de fundamental importância para o aprendizado e o 
bem estar do aluno na escola.

Falar sobre sexualidade é falar sobre vida. Somos seres humanos, 
com dúvidas, desejos, vontades próprias e precisamos estar atentos 
ao contexto que nos envolve.  É um tema que suscita um debate 
muito interessante nesta etapa do desenvolvimento pessoal, porque 
existem tabus e preconceitos que precisam ser destituídos para que 
o adolescente  possa viver plenamente e  com responsabilidade.

O Projeto Gostar visa trabalhar com a temática sexualidade, 
afetividade e adolescência, busca oferecer condições para que o 
jovem assuma seu corpo e sua sexualidade com atitudes positivas, 
sem medo ou culpa, preconceito, vergonha, bloqueios ou tabus. 
Favorece o crescimento exterior e interior, em que há respeito pela 
sexualidade do outro, responsabilidade pelos próprios atos e direito 
a emocionar-se, rir ou chorar, enfim, viver de forma sadia.

Também propicia um espaço de reflexão e de discussão  entre 
pais e filhos, no  qual os adolescentes  possam expressar suas   
dificuldades, resistências, dúvidas, anseios e opiniões, favorecendo 
a construção de um saber compartilhado, o que faz com que as 
necessidades individuais e grupais tornem-se solidárias, permitindo 
que o adolescente não se sinta só. Se o filho perceber nos pais o 
interesse em compreendê-lo, seguramente procurá-los-á quando 
tiver qualquer dúvida.

Afinal, em tempos de adolescência quando o grupo tem muita 
força é fundamental a vivência coletiva, que se fortalece quando bem 
orientada e bem subsidiadas no conhecimento do próprio corpo e 
com possibilidades de tomar decisões e escolhas melhor pensadas. 
A orientação aos adolescentes, nesta fase da vida, entende-se que é 
fundamental para proporcionar respostas adequadas e oportunas a 
fim de termos adultos felizes.

Sustentabilidade

A proposta começou quando deveriam levar malas e bagagens 
para a escola. Os alunos dos 3ºs anos do Ensino Fundamental do 
Colégio Madre Bárbara estavam curiosos para saber a que se referia 
a surpresa. A viagem foi realizada apenas dentro da sala de aula, mas 
contou com muita imaginação. O Projeto de Incentivo à Leitura das 
professoras Mara Sehn e Lisania Corbellini busca explorar a imaginação 
das crianças de maneira descontraída. 

Com a sala organizada como um meio de transporte, a turma 
escolhia se viajaria de avião ou ônibus, bastava estar com o passaporte 
ou passagem na mão. A agência da viagem “Mundo da Leitura” com 
destino ao conhecimento e às descobertas, com data marcada para 
todos os dias, tem desembarque onde cada passageiro desejar. A 
proposta do início da viagem chamou a atenção dos alunos. Quando 
alguém da turma começava uma história, com muita criatividade, os 
outros precisavam complementá-la. 

um todo, e para os indivíduos que dela participam, como forma 
de crescimento pessoal. Vemos o engajamento de todos em prol 
de causas mútuas, e a contribuição e doação de cada um, dentro 
de suas possibilidades, acaba gerando um resultado que só faz 
bem a todos. Parafraseando um amigo,  “Juntos é sempre mais 
fácil”. Veja as atividades realizadas junto com a APM em agosto: 
- 11/08: Inauguração das novas instalações do Gembar, durante as 
festividades do Dia do Estudante.
- 13/08: Realização do Tradicional Chá Comercial, cuja renda será 
revertida à instalação de novas câmeras de segurança e sistema 
de monitoramento de imagens nas dependências da Escola.

Deise fantasiada em surpresa para as Irmãs

 Prestação de Contas 2014 APM

O Chá Comercial também é realizado pela APM

                 Textos: Renata Leal Fotos: Renata Leal, professores e Mazup; Foto Capa: Renata Leal; Conselho Editorial: Maria Elena 
Jacques, Justine Thomas, Renata Leal, Coordenação Pedagógica e Coordenação de Cursos; Correção: Romério Schrammel;

Projeto Gráfico: Íntegra Comunicação e Planejamento; Editoração: Renata Leal; Impressão: Grafocem Tiragem: 1.000 exemplares
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a liberdade que Cristo nos libertou – Fraternidade e Tráfi co Humano”, 
as professoras das turmas 42 e 43, do 4º ano do Ensino Fundamental 
do Colégio Madre Bárbara, estão trabalhando a sustentabilidade. 
O Projeto com o tema “A liberdade pode ser sustentável” quer 
mobilizar os alunos a cuidar do ambiente, pensando no futuro. 

Estudando o município em Geografi a, a ideia das professoras 
Gleciani Fritzen e Cristi ana Mörschbächer é trazer o fato para a região, 
percebendo como os antepassados deixaram as cidades e como elas 
estarão para as próximas gerações. “Dentro do tema da Campanha da 
Fraternidade queremos mostrá-lhes o poder da liberdade e de escolha 
para que entendam qual o melhor caminho a ser escolhido, como, por 
exemplo, o da sustentabilidade e do cuidado com o planeta”, diz Gleciani.

Uma Viagem na Imaginação

15 anos Gostar
Grupo de Orientação Sexual Trabalhando Afetividade e Relacionamento

Projetos

Também propicia um espaço de refl exão e de discussão  entre 
pais e fi lhos, no  qual os adolescentes  possam expressar suas   
difi culdades, resistências, dúvidas, anseios e opiniões, favorecendo 
a construção de um saber comparti lhado, o que faz com que as 
necessidades individuais e grupais tornem-se solidárias, permiti ndo 
que o adolescente não se sinta só. Se o fi lho perceber nos pais o 
interesse em compreendê-lo, seguramente procurá-los-á quando 
ti ver qualquer dúvida.

Afi nal, em tempos de adolescência quando o grupo tem muita 
força é fundamental a vivência coleti va, que se fortalece quando bem 
orientada e bem subsidiadas no conhecimento do próprio corpo e 
com possibilidades de tomar decisões e escolhas melhor pensadas. 
A orientação aos adolescentes, nesta fase da vida, entende-se que é 
fundamental para proporcionar respostas adequadas e oportunas a 
fi m de termos adultos felizes.

Sustentabilidade

A proposta começou quando deveriam levar malas e bagagens 
para a escola. Os alunos dos 3ºs anos do Ensino Fundamental do 
Colégio Madre Bárbara estavam curiosos para saber a que se referia 
a surpresa. A viagem foi realizada apenas dentro da sala de aula, mas 
contou com muita imaginação. O Projeto de Incenti vo à Leitura das 
professoras Mara Sehn e Lisania Corbellini busca explorar a imaginação 
das crianças de maneira descontraída. 

Com a sala organizada como um meio de transporte, a turma 
escolhia se viajaria de avião ou ônibus, bastava estar com o passaporte 
ou passagem na mão. A agência da viagem “Mundo da Leitura” com 
desti no ao conhecimento e às descobertas, com data marcada para 
todos os dias, tem desembarque onde cada passageiro desejar. A 
proposta do início da viagem chamou a atenção dos alunos. Quando 
alguém da turma começava uma história, com muita criati vidade, os 
outros precisavam complementá-la. 

PesquisAção 2014
O Projeto “PesquisAção” 2014 levará o tema da Campanha 

da Fraternidade: “É para a liberdade que Cristo nos libertou – 
Fraternidade e Tráfi co Humano” que, segundo uma das coordenadoras, 
a professora de biologia, Rosana Fagundes, abre diversas opções 
para os alunos. Os resultados fi nais serão apresentados na 
Mostra Pedagógica em outubro. O PesquisAção busca aprimorar 
o espírito da investi gação, explorar a leitura, a elaboração de 
textos e o desenvolvimento da pesquisa, transformando-a em 
uma ação concreta e fi nalizando com a elaboração de uma revista. 
Entre as disciplinas que abrangem o projeto estão: matemáti ca, 
biologia, química, português, espanhol, inglês, psicologia e outras.

um todo, e para os indivíduos que dela parti cipam, como forma 
de crescimento pessoal. Vemos o engajamento de todos em prol 
de causas mútuas, e a contribuição e doação de cada um, dentro 
de suas possibilidades, acaba gerando um resultado que só faz 
bem a todos. Parafraseando um amigo,  “Juntos é sempre mais 
fácil”. Veja as ati vidades realizadas junto com a APM em agosto: 
- 11/08: Inauguração das novas instalações do Gembar, durante as 
festi vidades do Dia do Estudante.
- 13/08: Realização do Tradicional Chá Comercial, cuja renda será 
reverti da à instalação de novas câmeras de segurança e sistema 
de monitoramento de imagens nas dependências da Escola.

Deise fantasiada em surpresa para as Irmãs

                 Textos: Renata Leal Fotos: Renata Leal, professores e Mazup; Foto Capa: Renata Leal; Conselho Editorial: Maria Elena 
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Para trabalhar afetividade e relacionamento, Colégio Madre Bárbara trabalha sexualidade em projeto

Capa

2014 é um ano de comemoração para o Colégio Madre Bárbara, afi nal o Projeto Gostar (Grupo de Orientação Sexual Trabalhando Afeti vidade 
e Relacionamento) completa 15 anos. No segundo semestre de cada ano, os alunos têm um espaço de troca de informações e afeti vidade, no 
qual têm a oportunidade de receber orientações e aliviar ansiedades relacionadas à sexualidade. Abrangendo as turmas dos 7ºs anos do Ensino 
Fundamental, o Gostar idealizado pelo Serviço de Orientação Educacional (SOE) é realizado através de dinâmicas, vídeos, palestras, discussões 
em grupo, plenárias, entre outras.

As ati vidades, coordenadas pelas pedagogas e orientadoras educacionais do Colégio, Odete Spessatt o e Ana Célia Thomas, com a parti cipação 
da professora de Ciências Andréia Wenzel, querem respeitar a diversidade de valores, crenças e comportamentos relati vos à sexualidade, desde 
que seja garanti da a dignidade do ser humano. Segundo Odete, o CMB está em festa porque são 15 anos de conhecimento, informação e alegria. 
“Ficamos felizes ao saber que estão levando isso para o Projeto de Vida”, diz Odete, que salienta que a cada ano percebe nos alunos as novas 
expectati vas, ansiedades e dúvidas.

De acordo com Ana Célia, as ati vidades nesse ano serão diversifi cadas. “Devido às mudanças, é preciso diversifi car e enfrentar novos desafi os, 
por isso esse ano serão tratados os assuntos Mídias e Redes Sociais.” Ana Célia está há menos de dois anos na escola, mas afi rma que percebeu 
o espaço conquistado pelo Gostar dentro da insti tuição. “Esse ano, será especial, pois os 15 anos remetem à história e é a idade do adolescer.”   

Assuntos Abordados

Na escola, é preciso refl eti r sobre o que é sexualidade. Sexualidade 
não é só sexo. Ela desenvolve-se ao longo da vida, sendo marcada pela 
cultura, pelos afetos e senti mentos, expressando-se com singularidade 
em cada sujeito. Sexualidade tem a ver com desejo, busca de prazer 
inerente ao ser humano. É uma forma de expressão, de comunicação 
e afeto, identi fi cada pelos gestos e comportamentos do indivíduo.

O Projeto tem como critérios, o avanço da aprendizagem, a parti r 
do conhecimento prévio dos alunos, apresentando uma abordagem 
pedagógica que inclui informação, refl exão, emoção e relacionamento, 
senti mento e afeti vidade. 

Por isso durante o desenvolvimento do Projeto, trabalha-se 
ati vidades criati vas que façam senti do e que tenham conti nuidade, 
entre elas: conceitos cientí fi cos, fi lmes, poesias,  dinâmicas, músicas, 
textos, dados históricos e de pesquisa, ofi cinas com pais e fi lhos, 
palestras com profi ssionais da saúde - médico (a), psicólogo (a), 
enfermeiro (a), rodas de conversa, discussões em pequenos grupos, 
buscando soluções para difi culdades comuns aos adolescentes. 

Objeti vos

O Projeto tem como metas contribuir para a criação de um espaço de refl exão e discussão do tema sexualidade na adolescência, quando 
os alunos podem expressar suas dúvidas, resistências, ansiedades, senti mentos, desejos e opiniões. Esti mula assim a autonomia e favorece a 
construção de um saber parti lhado, orientar para a prevenção de DST’s e gravidez na adolescência, para que eles possam valorizar seu corpo e 
cuidar de sua saúde, tomando decisões responsáveis a respeito de sua sexualidade.

Durante os encontros, são proporcionadas ati vidades que contribuem no desenvolvimento saudável dos adolescentes, fortalecendo a 
autoesti ma como sujeito social e tornando-os mais aptos e seguros para elaborar o Projeto de Vida. 

Outro objeti vo é promover o diálogo na família e integrá-la ao Projeto Gostar através de um espaço de troca entre professores, pais, alunos 
e profi ssionais da saúde, respeitando a diversidade de valores, a orientação sexual, as crenças e os comportamentos existentes, relati vos à 
sexualidade, além de identi fi car o papel da mídia e das redes sociais, nas relações ligadas à sexualidade e aos valores, sensibilizando sobre suas 
ações e responsabilidades.

 Alunos parti cipantes do GOSTAR 2014

o espaço conquistado pelo Gostar dentro da insti tuição. “Esse ano, será especial, pois os 15 anos remetem à história e é a idade do adolescer.”   

Projeto Gostar do CMB completa 15 anos de história 

Momentos do Projeto
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Para trabalhar afetividade e relacionamento, Colégio Madre Bárbara trabalha sexualidade em projeto

Capa
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em cada sujeito. Sexualidade tem a ver com desejo, busca de prazer 
inerente ao ser humano. É uma forma de expressão, de comunicação 
e afeto, identi fi cada pelos gestos e comportamentos do indivíduo.

O Projeto tem como critérios, o avanço da aprendizagem, a parti r 
do conhecimento prévio dos alunos, apresentando uma abordagem 
pedagógica que inclui informação, refl exão, emoção e relacionamento, 
senti mento e afeti vidade. 

Por isso durante o desenvolvimento do Projeto, trabalha-se 
ati vidades criati vas que façam senti do e que tenham conti nuidade, 
entre elas: conceitos cientí fi cos, fi lmes, poesias,  dinâmicas, músicas, 
textos, dados históricos e de pesquisa, ofi cinas com pais e fi lhos, 
palestras com profi ssionais da saúde - médico (a), psicólogo (a), 
enfermeiro (a), rodas de conversa, discussões em pequenos grupos, 
buscando soluções para difi culdades comuns aos adolescentes. 

Objeti vos

O Projeto tem como metas contribuir para a criação de um espaço de refl exão e discussão do tema sexualidade na adolescência, quando 
os alunos podem expressar suas dúvidas, resistências, ansiedades, senti mentos, desejos e opiniões. Esti mula assim a autonomia e favorece a 
construção de um saber parti lhado, orientar para a prevenção de DST’s e gravidez na adolescência, para que eles possam valorizar seu corpo e 
cuidar de sua saúde, tomando decisões responsáveis a respeito de sua sexualidade.

Durante os encontros, são proporcionadas ati vidades que contribuem no desenvolvimento saudável dos adolescentes, fortalecendo a 
autoesti ma como sujeito social e tornando-os mais aptos e seguros para elaborar o Projeto de Vida. 

Outro objeti vo é promover o diálogo na família e integrá-la ao Projeto Gostar através de um espaço de troca entre professores, pais, alunos 
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sexualidade, além de identi fi car o papel da mídia e das redes sociais, nas relações ligadas à sexualidade e aos valores, sensibilizando sobre suas 
ações e responsabilidades.

Um Aprendizado para Toda Vida

As informações que os alunos aprendem no 7º ano costumam ser 
de extrema importância para as escolhas do futuro. O aluno do 3º 
ano do Ensino Médio, Kelvin Freitas (17) conta que em 2009, quando 
parti cipou do Gostar, aprendeu sobre o funcionamento do corpo e 
como lidar com ele, além do amadurecimento e relacionamentos. 
"Foi ensinado também sobre a proteção nas relações sexuais e 
a valorizarmos a hora certa para iniciar o relacionamento, isso me 
ajudou a fazer a escolha certa." 

Para Tainá Finkler (17), também do 3º ano do Ensino Médio, foi 
muito importante saber sobre a prevenção de doenças. "Na época, 
ti nha muitas dúvidas e aprendi coisas que nem imaginava que levaria 
para toda minha vida." Entre todas as ati vidades, Tainá adorou a 
do Bebê Ovo, quando precisam cuidá-lo como se fosse um bebê, 
aprendendo sobre gravidez e responsabilidades na adolescência.

Dinâmicas realizadas no GOSTAR

o espaço conquistado pelo Gostar dentro da insti tuição. “Esse ano, será especial, pois os 15 anos remetem à história e é a idade do adolescer.”   

Projeto Gostar do CMB completa 15 anos de história 

Momentos do Projeto

O bebê ovo é realizado dentro do Projeto GOSTAR
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GEMBAR

Fala, Professor
No ano de 2015, encerrar-se-á uma etapa no ensino de Física desta 

escola. O livro, As Faces da Física, será uti lizado pela últi ma vez pelos 
alunos do 3° Ano do Ensino Médio, pois não é mais editado. Durante 
muitos anos os alunos puderam se benefi ciar da qualidade deste 
material para a sua aprendizagem, e aperfeiçoamento dos conceitos 
desta importante disciplina.

O livro usado sempre moti vou os alunos a estudarem Física. A 
forma como os assuntos são abordados e o uso de textos que falam 
sobre a História da Física criavam condições para uma boa discussão 
da matéria. Para uma geração que nunca leu um “Saraeva” (livro da 
editora MIR) fi cará a lembrança de ter estudado em um “As Faces da 
Física”. A disciplina de Física perde um grande aliado para o seu ensino.

Cabe neste momento uma justa homenagem, e os mais sinceros 
agradecimentos, aos autores Wilson Carron e Osvaldo Guimarães pelo 
empenho e dedicação ao longo dos anos para manter o livro atualizado 
e agradável à leitura.

Os alunos da Educação Infanti l ao 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Madre Bárbara homenagearam a fundadora da Congregação 
do Imaculado Coração de Maria, Bárbara Maix, que estaria de aniversário no dia 27 de junho, também celebrando o aniversário de 117 anos 
da insti tuição, que ocorreu no dia 30 de janeiro, nas férias escolares. As crianças apresentaram cartazes com frases de Madre Bárbara, em sua 
homenagem. Ao fi m do evento, todos cantaram parabéns com o professor de música Ricardo Pett er, acompanhados das professoras, Irmãs, 
coordenação pedagógica e equipe direti va.

Homenagem ao Aniversário de Bárbara Maix

A semana foi inesquecível para os alunos. Após o desfi le dos gatos e gati nhos, os pontos foram somados e a equipe número 3 venceu a Gincana

Equipe Organizadora - GEMBAR 2014

Gincana do GEMBAR

"Sparta vai sair campeã"
  Esse foi um dos gritos de guerra mais cantados durante à noite de 
encerramento da Gincana.  E por fi m, a equipe Sparta foi anunciada como 
vencedora com a diferença de 18  pontos da equipe de número 2, Coopers.  

A 39º Gincana do Grêmio Estudanti l do Colégio Madre Bárbara 
(GEMBAR) fi cou marcada pela empolgação das equipes, que, mesmo 
após uma semana corrida e de noites mal dormidas, não perderam 
as forças para torcer. A festa de encerramento fi cará na memória dos 
alunos, pais e professores que parti ciparam do evento. 

Como todos os anos, os grandes responsáveis pela realização 
da Gincana do GEMBAR é o Grêmio Estudanti l da escola, que se 
empenha desde quando assume a gestão para organizar o evento. 
A coordenadora do GEMBAR, professora Ingrid Feldens, está há três 
anos na liderança do Grêmio e Gincana, por isso afi rma ter aprendido 
a lidar melhor com as situações. De acordo com a professora, a noite 
do fi m da Gincana é sempre mais esperada, já que o resultado é 
anunciado. “Buscamos prepará-los durante toda competi ção, afi nal, 
na maioria das disputas de que parti ciparão ao longo da vida, como 
concursos ou seleções, apenas um ti ra o primeiro lugar.” Ingrid 
salienta que esse momento que estão vivendo é essencial para o 
crescimento dos jovens. “Precisam aprender com os erros, avaliar o 
que foi positi vo e o que poderia ser melhor, a vida exige de todos 
constante análise e refl exão das próprias ações.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O Dia do Estudante, comemorado nessa segunda-feira (11), foi de 
celebração no Colégio Madre Bárbara, que realizou uma cerimônia de 
inauguração da nova sede do Grêmio Estudanti l (GEMBAR). O espaço 
será para reuniões do grupo e de todos os alunos. A manhã também 
contou com um recreio prolongado, músicas e entrega de lanche com 
refrigerante, oferecido pelo Grêmio, Colégio e Associação de Pais e 
Mestres (APM).

A coordenadora do GEMBAR, professora Ingrid Feldens, afi rma que 
todos os anos o grupo busca oferecer alguma programação especial no 
Dia do Estudante e comemorar com os alunos. Segundo a coordenadora, 
o GEMBAR é a referência para representar os estudantes, pelo qual 
tudo é feito pensando nos alunos e na insti tuição. Ingrid conta que a 
nova sala será muito signifi cati va, pois é um espaço mais centralizado 
na escola e contempla todos os alunos.

GEMBAR Inaugura Nova Sala

O Desfi le da Final sO
  O tradicional desfi le dos gatos e gati nhos teve um diferencial. Os           
gatos do Ensino Médio, vesti dos de Clark Glabe e Audrey Hepburn, além 
de desfi larem, apresentaram uma performance com a música “Time 
of my life”. As equipes cumpriram o desafi o e surpreenderam a todos 
com a desenvoltura e dedicação realizada na dança, o que difi cultou 
ainda mais na escolha dos jurados. Entre eles estava a modelo, ex-miss 
Brasil Gabriela Markus, coordenador de relacionamento da Univates, 
Augusto Schneider e a empresária, proprietária da loja Maçã com 
Canela, Patrícia Becker.
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Geral

Fala, Professor
No ano de 2015, encerrar-se-á uma etapa no ensino de Física desta 

escola. O livro, As Faces da Física, será utilizado pela última vez pelos 
alunos do 3° Ano do Ensino Médio, pois não é mais editado. Durante 
muitos anos os alunos puderam se beneficiar da qualidade deste 
material para a sua aprendizagem, e aperfeiçoamento dos conceitos 
desta importante disciplina.

O livro usado sempre motivou os alunos a estudarem Física. A 
forma como os assuntos são abordados e o uso de textos que falam 
sobre a História da Física criavam condições para uma boa discussão 
da matéria. Para uma geração que nunca leu um “Saraeva” (livro da 
editora MIR) ficará a lembrança de ter estudado em um “As Faces da 
Física”. A disciplina de Física perde um grande aliado para o seu ensino.

Cabe neste momento uma justa homenagem, e os mais sinceros 
agradecimentos, aos autores Wilson Carron e Osvaldo Guimarães pelo 
empenho e dedicação ao longo dos anos para manter o livro atualizado 
e agradável à leitura.

*Professor de física do Colégio Madre Bárbara,
Luciano Inamine.

Os alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Madre Bárbara homenagearam a fundadora da Congregação 
do Imaculado Coração de Maria, Bárbara Maix, que estaria de aniversário no dia 27 de junho, também celebrando o aniversário de 117 anos 
da instituição, que ocorreu no dia 30 de janeiro, nas férias escolares. As crianças apresentaram cartazes com frases de Madre Bárbara, em sua 
homenagem. Ao fim do evento, todos cantaram parabéns com o professor de música Ricardo Petter, acompanhados das professoras, Irmãs, 
coordenação pedagógica e equipe diretiva.

Homenagem ao Aniversário de Bárbara Maix

A semana foi inesquecível para os alunos. Após o desfile dos gatos e gatinhos, os pontos foram somados e a equipe número 3 venceu a Gincana
O Dia do Estudante, comemorado nessa segunda-feira (11), foi de 

celebração no Colégio Madre Bárbara, que realizou uma cerimônia de 
inauguração da nova sede do Grêmio Estudantil (GEMBAR). O espaço 
será para reuniões do grupo e de todos os alunos. A manhã também 
contou com um recreio prolongado, músicas e entrega de lanche com 
refrigerante, oferecido pelo Grêmio, Colégio e Associação de Pais e 
Mestres (APM).

A coordenadora do GEMBAR, professora Ingrid Feldens, afirma que 
todos os anos o grupo busca oferecer alguma programação especial no 
Dia do Estudante e comemorar com os alunos. Segundo a coordenadora, 
o GEMBAR é a referência para representar os estudantes, pelo qual 
tudo é feito pensando nos alunos e na instituição. Ingrid conta que a 
nova sala será muito significativa, pois é um espaço mais centralizado 
na escola e contempla todos os alunos.

GEMBAR Inaugura Nova Sala

O Desfile da Final sO
  O tradicional desfile dos gatos e gatinhos teve um diferencial. Os           
gatos do Ensino Médio, vestidos de Clark Glabe e Audrey Hepburn, além 
de desfilarem, apresentaram uma performance com a música “Time 
of my life”. As equipes cumpriram o desafio e surpreenderam a todos 
com a desenvoltura e dedicação realizada na dança, o que dificultou 
ainda mais na escolha dos jurados. Entre eles estava a modelo, ex-miss 
Brasil Gabriela Markus, coordenador de relacionamento da Univates, 
Augusto Schneider e a empresária, proprietária da loja Maçã com 
Canela, Patrícia Becker.
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Esporte

Alunos receberam denti sta

Depois da aula referente ao Corpo Humano, chegou a vez de saber 
a importância do cuidado com a boca e os dentes. A convidada para 
conversar com as crianças foi a denti sta Deise Cerett a, que é também 
mãe do aluno Antônio. Ela falou sobre os dentes que estão caindo e a 
importância do cuidado para não ter cárie, nem dor.   

Vídeo na Aula de Espanhol
Os alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Madre Bárbara foram 
desafi ados na aula de Língua Espanhola, a fazer um pequeno vídeo 
no qual reproduzissem uma refl exão, a parti r do texto trabalhado em 
aula, “El buscador”, do escritor e psicoterapeuta argenti no Jorge Bucay. 
O trabalho constava na coleta de imagens que contextualizassem a 
história referida para a produção de um vídeo.

Poesias Incentivam Leitura
No Projeto, “Fazer poesia é viajar no mundo da fantasia” a 

professora do 2º ano do Ensino Fundamental, Daniela Secco, busca 
por meio do gênero textual da poesia, desenvolver o interesse e as 
capacidades de ler e escrever dos alunos, com ênfase na emoção e 
sensibilização presente nos poemas trabalhados. 

A parti r de uma poesia, os alunos aprenderam que escrever é como 
brincar com brinquedos, então construíram objetos reciclados para 
dar início ao projeto. A turma confeccionou um livro, para o qual cada 
um teve que escrever um poema. 

A 1ª Copa CMB, realizada pelo Colégio Madre Bárbara, reuniu 
categorias mirins da região, no Ginásio Poliesporti vo da escola. Os jogos 
que estão ocorrendo com frequência buscam adquirir experiências 
para as atletas, assim como o gosto pelo voleibol e a integração entre 
as equipes. Em 1º lugar fi cou o Centro Esporti vo Municipal (CEM), em 
2º lugar Colégio Madre Bárbara e em 3º lugar Juventus Teutônia.

1ª Copa CMB

Olimpíadas Escolares
Os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino 

Médio parti ciparam da fi nal das Olimpíadas Escolares do Colégio 
Madre Bárbara, que somam pontos para a Gincana que começa 
dia 8 e se estende até 11 de julho. Com muita competência, garra, 
ati tude e persistência, as equipes Jokers, Coopers, Sparta e Troopers  
destacaram-se durante os jogos. Um dos organizadores das Olimpíadas 
foi o professor Ignácio Bosse. “Nosso maior objeti vo é sempre integrá-
los e promover um maior envolvimento com o esporte.”

Campeão no JOGUEM
Em maio, os alunos do CMB parti ciparam da 8ª edição dos Jogos 

Escolares do Ensino Médio (JOGUEM) organizada pela Univates 
para todas as redes de ensino. O CMB trouxe o troféu de 1º lugar na 
modalidade de voleibol masculino. 

Nos três dias de jogos, 10 colégios da região do Vale do Taquari 
e Rio Pardo parti ciparam da disputa. Os jogos foram realizados no 
Complexo Esporti vo da Univates. Segundo o treinador, Ignácio Bosse, 
os alunos dedicaram-se muito em busca do tí tulo. 

Aula Sobre o Corpo Humano
Além do que visualizam no espelho, os pequenos da Educação 

Infanti l puderam ver como é o interior do corpo humano em uma aula 
no Laboratório de Ciências. Guiado pela professora de biologia, Rosana 
Fagundes, o encontro contou com muita curiosidade e surpresa. 
Rosana ensinou para as crianças sobre os melhores alimentos para 
serem consumidos, a importância da masti gação, dos dentes, da 
língua e o caminho da refeição pelo corpo.

Natação
Uma nova modalidade esporti va chamou atenção dos alunos nesse 

ano. A abertura das Olimpíadas Escolares ocorreu no Complexo 
Esporti vo do Centro Universitário Univates, entre eles a natação, 
competi ção de nado livre e revezamento. Aproximadamente 40 
alunos parti ciparam do evento.

CMB Vence Campeonato Piá
Depois de três gols, o ti me da categoria de alunos nascidos em 2004, do CMB, 

venceu a fi nal de futsal masculino no Campeonato Piá. A parti da foi contra a 
equipe de Rui Barbosa de Arroio do Meio. O atleta Davi Dorneles, com dois gols, 
na decisão foi escolhido pela organização do evento como destaque da categoria. 
O treinador Luis Felipe Finkler comemorou junto à equipe e afi rma que mesmo 
sempre em busca da vitória, é importante ressaltar a fi losofi a da escola que prioriza 
a parti cipação e integração. Finkler agradeceu também pela parti cipação dos pais 
e familiares que sempre apoiam com a torcida e o incenti vo para as crianças.
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Click do professor

Alunos receberam dentista

Depois da aula referente ao Corpo Humano, chegou a vez de saber 
a importância do cuidado com a boca e os dentes. A convidada para 
conversar com as crianças foi a dentista Deise Ceretta, que é também 
mãe do aluno Antônio. Ela falou sobre os dentes que estão caindo e a 
importância do cuidado para não ter cárie, nem dor.   

Vídeo na Aula de Espanhol
Os alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Madre Bárbara foram 
desafiados na aula de Língua Espanhola, a fazer um pequeno vídeo 
no qual reproduzissem uma reflexão, a partir do texto trabalhado em 
aula, “El buscador”, do escritor e psicoterapeuta argentino Jorge Bucay. 
O trabalho constava na coleta de imagens que contextualizassem a 
história referida para a produção de um vídeo.

Alimentação Saudável 
A Leitura do livro “O Grande Rabanete” de Tatiana Belinky, está 

motivando as turmas a manterem uma alimentação saudável. Os 1ºs 
anos do Ensino Fundamental trabalham com rotinas de alimentação, 
com cardápio em que há fruta, sanduíche e farinados. O objetivo das 
professoras é criar nas crianças o hábito de se alimentarem de maneira 
correta, já que muitos ainda mantêm um costume inadequado.  Após 
a leitura do livro, eles participaram de um período como cozinheiros, 
quando levaram verduras e legumes como espinafre, alface, cenoura, 
beterraba, entre outros, para montarem seus sanduíches naturais. 
Os alunos plantaram rabanetes cujo crescimento e germinação, 
observarão até virarem legumes grandes.

Cinema Antes das Férias
A última semana de aula antes das férias escolares contou com 

muita animação em um clima descontraído. Os alunos do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental participaram de uma sessão de cinema, 
ligada a um trabalho interdisciplinar, que envolveu as disciplinas 
de música com o professor Ricardo Petter e língua inglesa, com a 
professora Simone Elisa Faleiro, quando foram exploradas as trilhas 
sonoras do filme. Cada criança levou um lanche especial para 
acompanhar o filme “Frozen - Uma Aventura Congelante”. 

Poesias Incentivam Leitura
No Projeto, “Fazer poesia é viajar no mundo da fantasia” a 

professora do 2º ano do Ensino Fundamental, Daniela Secco, busca 
por meio do gênero textual da poesia, desenvolver o interesse e as 
capacidades de ler e escrever dos alunos, com ênfase na emoção e 
sensibilização presente nos poemas trabalhados. 

A partir de uma poesia, os alunos aprenderam que escrever é como 
brincar com brinquedos, então construíram objetos reciclados para 
dar início ao projeto. A turma confeccionou um livro, para o qual cada 
um teve que escrever um poema. 

Campeão no JOGUEM
Em maio, os alunos do CMB participaram da 8ª edição dos Jogos 

Escolares do Ensino Médio (JOGUEM) organizada pela Univates 
para todas as redes de ensino. O CMB trouxe o troféu de 1º lugar na 
modalidade de voleibol masculino. 

Nos três dias de jogos, 10 colégios da região do Vale do Taquari 
e Rio Pardo participaram da disputa. Os jogos foram realizados no 
Complexo Esportivo da Univates. Segundo o treinador, Ignácio Bosse, 
os alunos dedicaram-se muito em busca do título. 

Aula Sobre o Corpo Humano
Além do que visualizam no espelho, os pequenos da Educação 

Infantil puderam ver como é o interior do corpo humano em uma aula 
no Laboratório de Ciências. Guiado pela professora de biologia, Rosana 
Fagundes, o encontro contou com muita curiosidade e surpresa. 
Rosana ensinou para as crianças sobre os melhores alimentos para 
serem consumidos, a importância da mastigação, dos dentes, da 
língua e o caminho da refeição pelo corpo.

Notícias e Histórias
Para incentivar os alunos à leitura, as professoras do 2º ano do 

Ensino Fundamental estão motivando-os para apresentar histórias 
frente aos colegas. Com os pais também envolvidos na atividade, 
auxiliando na forma de apresentação, a turma 21 está trabalhando 
com a apresentação de notícias e a 22 com livros de histórias. O 
objetivo das professoras Aline Rodrigues e Mara Becker é realizar 
atividades diversificadas que estimulem as crianças a buscar 
criatividade para a apresentação. 

Natação
Uma nova modalidade esportiva chamou atenção dos alunos nesse 

ano. A abertura das Olimpíadas Escolares ocorreu no Complexo 
Esportivo do Centro Universitário Univates, entre eles a natação, 
competição de nado livre e revezamento. Aproximadamente 40 
alunos participaram do evento.
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Festa Junina CMB
O mês de junho foi de alegria na Festa Junina à Caipira do Colégio Madre 

Bárbara. Em clima de São João, a comunidade escolar vestiu-se à caráter 
e participou das atividades realizadas pela escola. Entre as principais 
atrações do evento estiveram as apresentações dos alunos da Educação 
Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, além da tradicional Quadrilha 
do Terceirão (alunos do 3º ano do Ensino Médio). Entre as brincadeiras que 
animaram as crianças estava a Pescaria, o Tudo Premiado, Forno da Bruxa 
e Touro Mecânico. 

As tendas de alimentos também foram atrativos com opções como 
cachorro-quente, quentão, churros, kreps, pinhão, pipoca, bebidas, 
espetinho e doces.  Os apaixonados por futebol puderam assistir ao jogo 
da Copa do Mundo, em um telão colocado no Salão de Eventos. 

Projetos

schmitt
www.jacquesimoveis.com.br

Os alunos do 3º ano do Ensino Médio foram surpreendidos pelos pequenos do 1º ano do Ensino Fundamental. Ao retornarem às salas de aula, 
as classes estavam ocupadas pelos pequenos. O Projeto Laços Afetivos ocorre anualmente no CMB, dentro da Jornada de Orientação Profissional 
a fim de integrar os alunos “mais velhos” com os “mais novos”, quando se tornam padrinhos e afilhados. 

Cada um dos alunos conheceu seu “padrinho e afilhado” podendo interagir em uma conversa e apresentações. Após, eles aproveitaram o 
recreio juntos, lanchando e brincando. A orientadora educacional, Odete Spessatto, destaca que o Projeto busca deixar uma recordação aos 
alunos que estão saindo e um incentivo aos que estão entrando e se espelham nos mais velhos. Até o fim do ano, estão organizadas algumas 
atividades para integração dos “dindos e afilhados”. 

A coordenadora pedagógica da Educação Infantil e Anos Iniciais, Soraya Beer, conta que esse é um momento importante, em que estabelecem 
uma relação muito forte com os alunos maiores da escola e, ao mesmo tempo a ideia e noção de que um dia chegarão no Ensino Médio. “Os 
pequenos percebem que farão uma longa caminhada e o mais importante é que saibam que a escola será parceira nesse percurso.”

Natureza Estimula Arte
As turmas das 8ªs séries do Colégio Madre Bárbara representaram, 

junto à natureza, suas expressões artísticas e escritas em uma atividade 
no Parque dos Dick. A professora de arte Vanderléia Freitas e de português 
Judite Schmatz, além de propiciarem uma aula diferente, objetivaram uma 
maior integração entre as duas turmas.

Telejornais 2014
Experimentando, na prática, a rotina diária dos profissionais da 

comunicação, os alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Madre 
Bárbara deram início ao Projeto Telejornais, em que vivenciam e vão 
em busca de informações da atualidade na região, país e mundo, 
transcrevendo para a forma televisiva. O Projeto realizado sob a 
coordenação da professora de geografia, Elisabete Beuren, está com 
foco temático em edições especiais por turma. 

A turma 201 está abordando o tema “Água” com informações sobre 
usos, consumo, tratamento, irrigação, crise de abastecimento em SP, 
enchentes, energia, portos e vias de transportes e temas pertinentes. 
Na turma 202 está sendo realizado um programa especial sobre a 
energia em que serão citadas hidrelétricas, energias alternativas, 
aumento da conta de luz, novidades e problemas do setor, entre outros. 
“Fico feliz com os resultados e por atingir os objetivos do desafio que é 
atualização, experimentação e construção de novos saberes.”

Laços Afetivos Integra os Alunos

Palestra e Prova OSB
A palestra foi realizada para os estudantes dos 8ºs anos e 8ªs 

séries do Ensino Fundamental. Os palestrantes conversaram com 
os alunos sobre o Observatório Social do Brasil (OSB) e o Concurso 
Nacional de Redações e Projetos, que foi lançado em abril deste 
ano. Este é o primeiro ano em que Lajeado realiza ações práticas, 
sendo o CMB a primeira escola a receber a palestra. O Concurso 
ocorreu no dia 13 de agosto no CMB com o tema “Quem é meu 
exemplo de cidadão que age como uma área livre de corrupção e 
ama o Brasil de verdade?” A Comissão avaliadora de Lajeado irá 
classificar as três melhores para participarem da etapa nacional. 
A divulgação dos resultados será em novembro e a entrega da 
premiação 9 de dezembro, no Dia Internacional da Corrupção.

Endereço: Rua Olavo Bilac, 569, Lajeado/RS - Fone: (51) 3714 7200

Educação Financeira
Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental receberam a visita 

de duas economistas que trabalham em Agências Bancárias para 
conversarem sobre a importância da utilização correta do dinheiro. 
O encontro foi realizado no miniauditório e esclareceu dúvidas na 
prática, através de vídeos referentes ao dia a dia das crianças.
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Geral

www.jacquesimoveis.com.br

Os alunos do 3º ano do Ensino Médio foram surpreendidos pelos pequenos do 1º ano do Ensino Fundamental. Ao retornarem às salas de aula, 
as classes estavam ocupadas pelos pequenos. O Projeto Laços Afetivos ocorre anualmente no CMB, dentro da Jornada de Orientação Profissional 
a fim de integrar os alunos “mais velhos” com os “mais novos”, quando se tornam padrinhos e afilhados. 

Cada um dos alunos conheceu seu “padrinho e afilhado” podendo interagir em uma conversa e apresentações. Após, eles aproveitaram o 
recreio juntos, lanchando e brincando. A orientadora educacional, Odete Spessatto, destaca que o Projeto busca deixar uma recordação aos 
alunos que estão saindo e um incentivo aos que estão entrando e se espelham nos mais velhos. Até o fim do ano, estão organizadas algumas 
atividades para integração dos “dindos e afilhados”. 

A coordenadora pedagógica da Educação Infantil e Anos Iniciais, Soraya Beer, conta que esse é um momento importante, em que estabelecem 
uma relação muito forte com os alunos maiores da escola e, ao mesmo tempo a ideia e noção de que um dia chegarão no Ensino Médio. “Os 
pequenos percebem que farão uma longa caminhada e o mais importante é que saibam que a escola será parceira nesse percurso.”

Arte e Esculturas
A turma 11 vem-se aprofundando na produção artística de artistas 

contemporâneos e trabalhou a Leda Catunda. As crianças pesquisaram 
sobre a mesma e descobriram que a artista trabalha sobre suportes 
não convencionais como tecidos estampados, tule, veludos, lona, 
couro, fórmica, colchão, e também com esculturas entre outros.

A professora Adriana relatou que tinha um irmão escultor, que é 
autor do Fritz e Frida e do Chuk e Rute (do trevo de estrela) além do 
monumento na entrada de Lajeado que são os imigrantes. Os alunos 
ligaram para ele e o convidaram para vir até a sala de aula, e ele 
aceitou o convite. Trouxe uma escultura de arame, fez outra para as 
crianças visualizarem. “Elas também fizeram escultura de argila. Foi 
um momento rico e  dessa forma as crianças puderam ampliar seu 
repertório visual, vivenciar diferentes tipos de experiências, utilizar e 
investigar diversos tipos de materiais, além de aproximar a criança à 
poética de cada artista.”

Telejornais 2014
Experimentando, na prática, a rotina diária dos profissionais da 

comunicação, os alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Madre 
Bárbara deram início ao Projeto Telejornais, em que vivenciam e vão 
em busca de informações da atualidade na região, país e mundo, 
transcrevendo para a forma televisiva. O Projeto realizado sob a 
coordenação da professora de geografia, Elisabete Beuren, está com 
foco temático em edições especiais por turma. 

A turma 201 está abordando o tema “Água” com informações sobre 
usos, consumo, tratamento, irrigação, crise de abastecimento em SP, 
enchentes, energia, portos e vias de transportes e temas pertinentes. 
Na turma 202 está sendo realizado um programa especial sobre a 
energia em que serão citadas hidrelétricas, energias alternativas, 
aumento da conta de luz, novidades e problemas do setor, entre outros. 
“Fico feliz com os resultados e por atingir os objetivos do desafio que é 
atualização, experimentação e construção de novos saberes.”

Laços Afetivos Integra os Alunos

Palestra e Prova OSB
A palestra foi realizada para os estudantes dos 8ºs anos e 8ªs 

séries do Ensino Fundamental. Os palestrantes conversaram com 
os alunos sobre o Observatório Social do Brasil (OSB) e o Concurso 
Nacional de Redações e Projetos, que foi lançado em abril deste 
ano. Este é o primeiro ano em que Lajeado realiza ações práticas, 
sendo o CMB a primeira escola a receber a palestra. O Concurso 
ocorreu no dia 13 de agosto no CMB com o tema “Quem é meu 
exemplo de cidadão que age como uma área livre de corrupção e 
ama o Brasil de verdade?” A Comissão avaliadora de Lajeado irá 
classificar as três melhores para participarem da etapa nacional. 
A divulgação dos resultados será em novembro e a entrega da 
premiação 9 de dezembro, no Dia Internacional da Corrupção.

Endereço: Rua Olavo Bilac, 569, Lajeado/RS - Fone: (51) 3714 7200

Educação Financeira
Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental receberam a visita 

de duas economistas que trabalham em Agências Bancárias para 
conversarem sobre a importância da utilização correta do dinheiro. 
O encontro foi realizado no miniauditório e esclareceu dúvidas na 
prática, através de vídeos referentes ao dia a dia das crianças.
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Eventos

14ª Feira das Profissões 
O CMB recebeu mais de 600 pessoas no Ginásio Poliesportivo, visitantes da 14ª edição da Feira das Profissõe. Com o tema "A vida é feita de 

escolhas. Escolha o melhor caminho". O evento reconhecido como uma das maiores feiras profissionais da região contou com a presença dos 
alunos do CMB e escolas da região, de pais e professores que tiveram a oportunidade de conhecer, investigar e tirar dúvidas sobre profissões, 
Cursos Técnicos, Universidades e Mercado de Trabalho.

A orientadora educacional, Odete Spessatto, destaca que a escolha profissional gera muita ansiedade nos adolescentes que têm dúvidas se 
escolhem algo ligado ao que gostam, ao retorno financeiro ou ao campo social, também observando as tendências do mercado de trabalho. “É 
preciso que a escolha seja orientada e na Feira das Profissões do CMB, os jovens têm a oportunidade de tirar dúvidas e buscar auxílio para suas 
escolhas.” 

Homenagem aos Avós 
Próximo ao Dia dos Avós, os homenageados do CMB foram eles. 

Os alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental 
realizaram uma acolhida junto à direção, coordenação pedagógica e 
o professor de música, Ricardo Petter. O Padre Antônio Puhl realizou a 
bênção para louvar e agradecer pela presença de cada um. As turmas 
dos 3ºs, 4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental apresentaram as 
danças de São João para os avós. Após, o professor Ricardo e o aluno 
Pablo Henicka cantaram e tocaram músicas alusivas ao dia, quando os 
avós e netos divertiram-se com dança animada. 

Em julho, teve solenidade no miniauditório do CMB. Os 47 alunos do 
5º ano do Ensino Fundamental que participaram dos 10 encontros do 
Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) receberam o 
diploma na cerimônia de formatura. No evento, os alunos Diego Arend, 
da turma 51, e Isadora Girardi, da turma 52, foram selecionados com a 
melhor redação sobre o aprendizado no programa.

O soldado Roseli Etzberger afirma que o programa foi muito 
proveitoso para as turmas. “Abordei a tomada de decisões seguras e 
sábias, as maneiras de dizer não às drogas. Trabalhamos o bullying, 
amizade, cidadania, entre outros assuntos.” 

O Capitão Fabiano Dorneles destaca que na vida eles precisarão 
tomar decisões, por isso terão de observar as opções e decidir, 
avaliando se ganharão ou perderão com ela. 

Formatura PROERD

Missa Dia dos Pais
Na noite de sábado, anterior ao Dia dos Pais, os alunos da Educação 

Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Madre Bárbara 
homenagearam seus pais na Igreja Santo Inácio de Loyola. A Igreja 
lotada contou com a celebração eucarística, homenagem dos pais feita 
pela Associação de Pais e Mestres (APM) e apresentações dos alunos, 
coordenadas pelo professor de música, Ricardo Petter e demais 
professoras.


