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Coluna da APM 
                   Por Luís Eldor Etges, e Deise Einloft,  presidente  e vice-presidente APM do Colégio Madre Bárbara

Ao assumirmos a Gestão 2015 da APM, sentimos-nos felizes e gratificados em poder interagir com as propostas educacionais, 
culturais, sociais, esportivas e religiosas do Colégio Madre Bárbara. A APM , buscando a construção de sua identidade, com o objetivo 
de criar um ambiente familiar nas ações de convívio e um elo para a confraternização pessoal, familiar e comunitária dos pais, além 
de servir como canal para uma relação construtiva, corresponsável e complementar entre os pais e o colégio. Dentre as atividades 
realizadas pela APM no primeiro semestre de 2015, destacamos, além dos encontros mensais em todas as primeiras quartas-feiras: 
assembleia de pais (prestação contas da Diretoria anterior, eleição da nova Diretoria), com a participação da Palestrante – Psicóloga 
Carine Bernhard Duarte; participação nas missas da Escola (2º sábado do mês); realização de dois Brechós de venda de uniformes; 
participação da Cerimônia de abertura do Campeonato Piá; acompanhamento de todos os jogos do campeonato Piá equipe Madre 
Bárbara; missa e organização do jantar das mães; organização do Bar/Copa durante os jogos do Torneio entre a Escola Santa Maria 
x Colégio Madre Barbara; auxílio na confecção dos tapetes de Corpus Christi e participação na missa; tradicional Tenda do Refri e 
Espetinhos na Festa de São João e a realização da Ação Entre Amigos (Rifa da Bicicleta).

Estamos desenvolvendo ações de interesse da comunidade escolar, participando de reuniões com o Comando da Brigada Militar, 
Secretaria da Segurança e Secretaria de Trânsito, com o objetivo de melhorar as condições do trânsito e fluxo nas imediações da 
Escola, onde imaginamos que,  todos, podem e devem colaborar.

Para esse semestre, teremos as promoções tradicionais da APM (Missa dos Pais, participação na feira das profissões, Chá 
comercial), sempre buscando novas atividades, formas de inserção na comunidade escolar, planejando e consolidando uma agenda 
de eventos e uma agenda propositiva, atento as reivindicações e sugestões que são encaminhadas até nós tanto por parte da Escola 
como de pais. Tudo que pensamos e desenvolvemos reverte diretamente para nossos filhos, alunos da Escola. Agradecemos pela 
grande colaboração que tivemos no primeiro semestre e pedimos a mesma grande colaboração nestes próximos eventos, assim 
conseguiremos ampliar e qualificar as possibilidades de aprendizado dos nossos queridos alunos. Participações e novas presenças 
serão sempre bem-vindas, juntem-se a nós.

Por  Vanessa Delving Ely, coordenadora pedagógica

SONHO REALIZADO... 
COMPROMISSO ABRAÇADO!

Editorial

Esta é uma história que iniciou a aproximadamente três anos, quando um grupo da escola, sensibilizado pelas solicitações das 
famílias, atento à demanda da comunidade lajeadense para o atendimento de crianças de 0 a 5 anos e sensível à sustentabilidade 
do colégio, ousou em sonhar com um novo espaço que possibilitasse a ampliação do atendimento à Educação Infantil. Foi com 
estes objetivos que nossa busca iniciou junto à mantenedora, que acolheu a ideia com muita cautela e sensibilidade. Fazemos parte 
de uma rede de escolas e obras sociais e, um passo significativo como esse, só poderia acontecer com o aval seguro e promissor 
de uma Congregação comprometida com a causa da educação. Somos a primeira escola da Congregação a oferecer atendimento 
a crianças de 0 a 5 anos, e com isto, nosso compromisso só cresce! Muito obrigada Irmãs do Imaculado Coração de Maria por 
permitirem que nosso projeto se tornasse realidade! Com certeza, estamos honrando os princípios e virtudes de Bárbara Maix!

São 612 m² de obra construída! Muitas mãos passaram por esse prédio. Muitos foram os contatos, orçamentos, entrevistas e 
pesquisas que realizamos. Tudo para deixar esse espaço do melhor jeito possível, digno para atender com a qualidade própria do 
Madre Bárbara. O espaço conta com 5 salas para atendimento das crianças, solário, sala dos professores, sala para coordenação, 
sala de amamentação, cozinha, refeitório, lactário, área coberta e banheiros.  O grupo de profissionais da Educação Infantil está 
constituído! Um seleto grupo que tem o compromisso de promover o desenvolvimento integral de nossas crianças, alicerçados no 
tripé: educar, cuidar e brincar! Eis o nosso desafio para o próximo período: continuar oferecendo uma educação de qualidade às 
nossas crianças e assegurar aos pais que ora procuram o Colégio Madre Bárbara que aqui encontrarão um espaço especialmente 
constituído para a faixa etária de 0 a 5 anos, mas que, encontrarão especialmente, pessoas capacitadas e apaixonadas pelo que 
fazem, o que torna nosso trabalho extremamente acolhedor, zeloso e competente! 

 Enfim, nosso mais importante agradecimento! Não poderíamos deixar de agraciar Aquele que nos deu sustentação para acreditar 
no potencial dos nossos sonhos. Obrigada, Deus, por permitir que esse projeto se concretizasse. Obrigada, Bárbara Maix, nossa 
mestre e fundadora. Temos a certeza de que olhas e vigias nossos passos com o cuidado e o amor de mãe. Pois, quem faz parte da 
família Madre Bárbara sabe que não são só as palavras que concretizam os atos, afinal: “Mostremos com o nosso exemplo aquilo 
que com palavras ensinamos”.

                 Textos: Renata Leal Fotos: Renata Leal e professores; Foto Capa: Renata Leal; Conselho Editorial: 
Maria Elena Jacques, Justine Thomas, Renata Leal, Coordenação Pedagógica e Coordenação de Cursos; Corre-

ção: Romério Schrammel; Editoração: Renata Leal; Impressão: Grafocem Tiragem: 1.000 exemplares
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Um dos alimentos mais deliciosos foi estudado na turma 51 do 5º 
ano do Ensino Fundamental. O Projeto Interdisciplinar “O pão como 
elemento mobilizador de aprendizagens” está sendo desenvolvido pela 
professora Juciane Sehn e o professor de música Ricardo Petter. A partir 
de uma aula de música, os professores perceberam a motivação dos 
alunos em relação à temática e deram início ao trabalho. A professora 
conta que observaram como o pão poderia contribuir desde a questão 
histórica do surgimento, por ser um dos alimentos mais antigos da 
humanidade. “O pão está na matemática, na língua portuguesa, 
na ciência, na música e na arte. Vimos a possibilidade de explorar o 
pão nas diversas áreas do conhecimento, através de experimentos.” 

Juciane também realizou uma retrospectiva da história do pão, com 
vídeo e slides que contavam a história da cultura do alimento. “Eles 
viram o pão desde a Mesopotâmia, Grécia, Egito, Idade Média, Idade 
Moderna e como se desenvolve a tradição ao longo dos tempos, conta 
a professora Juciane. A culminância do Projeto foi a visita ao Museu do 
Pão em Ilópolis, no Vale do Taquari e a produção do pão. “O trabalho 
desenvolvido foi interessante porque é próximo do cotidiano deles, 
afinal, quem não come ou adora o pão?”, questiona a professora.

Crianças Curiosas

Projetos

Pão é foco de estudo

Aproveitando a curiosidade natural das crianças após encontrarem 
um caracol no jardim do CMB e da visita na sala de aula de um 
passarinho que entrou pela janela, a turma 11, do 1º ano do Ensino 
Fundamental, foi visitar o Laboratório de Ciências. As crianças ficaram 
ainda mais instigadas. A professora Adriana Pretto supervisionou 
a atividade e afirma que foi uma aula divertida, na qual as crianças 
aprenderam coisas incríveis sobre o mistério dos bichinhos. O objetivo 
da visita ao Laboratório foi possibilitar aos alunos momentos de 
observação, análise e experimentação (visualizaram formigas e pulgas 
no microscópio). 

Doação HBB
Dentro da atividade diária do trabalho com notícias, a turma do 

Nível 5, da Educação Infantil, buscou ajudar as crianças do Hospital 
Bruno Born (HBB). A aluna Alice levou uma reportagem sobre Doações 
para a Brinquedoteca do HBB e a turma sensibilizada quis ajudar. A 
professora Jaine Gräf e a coordenadora pedagógica Vanessa Delving 
Ely abraçaram o gesto solidário e pediram a colaboração das crianças 
e pais para a doação de brinquedos. As representantes do Hospital 
foram buscar os brinquedos e conheceram as crianças. 
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Centrais

As turmas do berçário até o Nível 4 estão ocupando as salas do novo prédio 
Agora o Colégio Madre Bárbara também atende bebês. Com 612,40 

metros quadrados, o novo prédio da Educação Infanti l fi ca localizado 
na Rua Júlio May. O objeti vo do espaço é auxiliar na demanda do 
município e corresponder a um anti go desejo dos pais em encontrar 
no CMB um ambiente para educação dos fi lhos desde o início dos 
aprendizados. A inauguração do espaço ocorreu no fi m da tarde de 
quinta-feira (6 de agosto) para fornecedores e imprensa e na sexta-
feira (7 de agosto) de forma ofi cial para convidados, autoridades e 
Irmãs da Congregação do Imaculado Coração de Maria. 

O projeto foi concebido pela arquiteta Adriana Nunes Machado 
e pelo diretor de obras, Marcio Goerck. A enti dade, que investe 
constantemente na educação, ousou em uma moderna e inovadora 
obra. A direção e coordenação pedagógica, apoiadas pela 
Mantenedora, investi ram em materiais pedagógicos de qualidade e na 
formação do corpo docente, com vistas a atender as necessidades do 
público específi co da educação infanti l. Entre professoras, monitoras 
e funcionários 21 pessoas foram contratadas pela insti tuição.

Educação à frente 

A alegria é contagiante no CMB, afi nal o sonho de ter a educação 
infanti l “completa” é anti go. Uma conquista por ser a primeira das 
17 escolas da Congregação do Imaculado Coração de Maria a ter 
berçário. A coordenadora pedagógica Vanessa Delving Ely afi rma que 
vivencia uma mistura de senti mentos, entre eles a responsabilidade, 
a ansiedade, o agradecimento e o maior: a realização. “Podemos 
visualizar um projeto sonhado, agora fora do papel, com formas bem 
defi nidas e superando as nossas expectati vas em muitos aspectos. 
Cada espaço foi pensado com muita seriedade e carinho, embasadas 
nas exigências legais e também no que nossa experiência defi ne como 
importante de ser concreti zado.” 

Congregação aprova  

Para  a diretora geral da Congregação, Irmã Marlise Hendges o momento que se vivenciou com a inauguração da obra, enche de alegria e é 
um marco na história da escola, da Congregação e da comunidade de Lajeado como um todo. "Ele certamente representa o anseio de inúmeras 
famílias, que buscaram ao longo do tempo, um espaço de referência para a acolhida, a aprendizagem e o desenvolvimento integral de seus fi lhos. 
Sabemos que para a Comunidade Escolar é um sonho que se torna realidade." A Irmã relembra as palavras do Papa Francisco quando diz que 
a escola é um lugar de encontro. Porque todos nós estamos a caminho, iniciando um processo, empreendendo um caminho. Encontram-se os 
colegas; encontram-se os professores; encontra-se o pessoal dos diferentes serviços. Os pais encontram os professores; a direção encontra as 
famílias, etc. É um lugar do encontro de uma grande família. E nós hoje precisamos desta cultura do encontro para nos conhecer, para nos amar, 
para culti var a solidariedade, para caminhar juntos. E isto é fundamental precisamente na idade do crescimento. A Escola é um complemento 
da família. A família é o primeiro núcleo de relações: as relações com o pai e com a mãe e com os irmãos é a base, e acompanha-nos sempre 
na vida. Mas na escola nós nos socializamos»: encontramos pessoas diferentes de nós, de diferentes idades, cultura, origem, capacidade. A 
escola é a primeira sociedade onde a família se integra. A família e a escola devem estar em constante sintonia! Portanto, o espaço que estamos 
inaugurando é esse lugar de encontro. "Sabemos que não se trata simplesmente da inauguração de uma bela obra de estrutura fí sica, trata-se, 
acima de tudo, da inauguração de um espaço para acolher, proteger e promover a vida. Soubemos que o novo espaço terá a capacidade para 
atender até 196 crianças, e para o ano que vem, já há 112 crianças inscritas para o berçário do colégio. Aqui está a prova de que esta obra já falou 
ao coração de muitas pessoas." A educação infanti l assume importante papel no senti do de contribuir para a formação integral das crianças. 
Sabe-se hoje que o período da infância e as primeiras experiências de vida do ser humano determinam em grande parte aquilo que a pessoa 
será quando adulta. Neste senti do, o conhecimento da criança nesta etapa da sua vida torna-se essencial para os profi ssionais de educação que 
com ela desenvolvem uma ação educati va. "Digo para as professoras e a todos que irão trabalhar com as crianças: vocês terão em suas mãos 
verdadeiras pérolas de inesti mável valor, no dizer da Fundadora da Congregação, Bárbara Maix, que sempre procurou oferecer espaços dignos 
para um atendimento de qualidade às crianças que lhe eram confi adas. Procurem culti var a alegria, a criati vidade e, acima de tudo, muito amor, 
que é o elemento fundamental no trato com qualquer ser humano, quanto mais com crianças. Com esse atendimento, vocês trarão a esperança 
de um futuro melhor e estarão contribuindo para uma sociedade mais éti ca e mais justa para todos."

Educação Infantil ganha estrutura moderna e qualifi cada para atender bebês e crianças
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Centraisa

As turmas do berçário até o Nível 4 estão ocupando as salas do novo prédio 
Novo espaço

O local conta com cinco salas, berçário, 
solário, páti os, refeitório, lactário, sala 
dos professores, coordenação, sala de 
amamentação, elevador e banheiros 
adaptados. O prédio poderá atender 150 
crianças nos turnos manhã e tarde.

Congregação do Imaculado Coração de Maria  I   Nº 44 I  Setembro 2015

Educação Infantil ganha estrutura moderna e qualifi cada para atender bebês e crianças
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GEMBAR

Fala aí GEMBAR
Por Gabriel Ely e Maria Zvirtes presidente e vice-presidente do GEMBAR do Colégio Madre Bárbara

Já dizia Túpac Shakur: "as guerras vêm e vão, mas meus 
soldados são eternos!". Acabada a 40ª edição da Gincana do 
Grêmio Estudantil do Colégio Madre Bárbara, o pensamento 
não poderia ser diferente. Não poderíamos deixar de escrever 
um pouco sobre este evento que parou nossa escola em julho 
passado. Cada detalhe deste evento foi preparado com carinho 
pelo GEMBAR, visando, acima de qualquer competição, a 
integração e diversão dos alunos, proporcionando momentos 
diferentes para que pudéssemos sair um pouco da rotina da sala 
de aula. Somos eternamente gratos aos nossos companheiros 
gembarianos, com quem pudemos dividir essa empreitada, 
tal como a direção da escola, pela incrível parceria formada 
na organização da Gincana. Agradecemos também ao corpo 
docente do colégio e aos nossos patrocinadores. Mas, acima 
de tudo, somos gratos aos nossos "guerreiros", pois sem eles, 
de nada teria sido nossa batalha. Registramos por aqui nossos 
parabéns à equipe campeã pela vitória, assim como às demais 
equipes pelo empenho e garra durante toda a Gincana. Missão 
cumprida, guerreiros!

Nos resta agora, encaminhar nossos objetivos para o fim da 
gestão! Aproveitamos este espaço para lembrar a data que nos 
homenageia: o Dia do Estudante, celebrado no mês de agosto. 
Parabéns, colegas, pelo nosso dia!

Um abraço, equipe do GEMBAR.

Tritton vence 40ª Gincana do GEMBAR 
O encerramento da 40ª Gincana do GEMBAR ocorreu na Magic e além das equipes, contou com a presença de professores, pais, equipe diretiva e 

Irmãs. Após o desfile de gatinha (o), gata (o) e a dança do casal de gatos, o júri técnico, composto pela coordenadora do curso de moda da Univates, 
Josiane Da Costa Schmitt, o consultor de moda, Zélio Kunz Jr. e o Mister Rio Grande do Sul, Diego Poletti decidiu a competição. A vencedora foi 
equipe 2, Tritton. Com a diferença de 1,1 ponto a equipe de número 3, Khalifa ficou em 2º lugar. Já Yankees, equipe 1 ficou em terceiro e a Apaches, 
equipe 4, em quarto lugar. O líder da equipe Yankees, Jeferson Jantsch está no 3º ano do Ensino Médio e teve uma mistura de sentimentos em sua 
última Gincana como aluno. Por ser seu último ano no Colégio, Jantsch, conta que foi ainda mais emocionante. “Não quero deixar de vir ao CMB 
participar de Gincanas como ex-aluno, mas sentirei muita falta do dia a dia e de todos os momentos pelos quais passei no Madre.” O aluno foi eleito 
o melhor líder de equipe do Ensino Médio.

Dia do Estudante
Para homenagear os alunos pelo Dia do Estudante, o GEMBAR 

presenteou-os com paletas italianas. O recreio foi estendido e teve 
muita música.
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Geral

A 15ª Feira das Profi ssões que ocorre anualmente no Ginásio 
Poliesporti vo do CMB buscou mostrar caminhos, esclarecer dúvidas 
e oferecer informações para alunos ainda indecisos sobre a escolha 
profi ssional. A Feira faz parte do Programa de Informação e Orientação 
Profi ssional, realizado para os alunos do 3º ano do Ensino Médio, a fi m 
de oferecer auxílio referente à escolha de curso e o futuro profi ssional. 
Esti veram presentes 12 universidades com mais de 70 cursos, além 
de ex-alunos como expositores, profi ssionais e estudantes dos mais 
variados segmentos de trabalho parti ciparam da feira, organizada 
pelas orientadoras educacionais, Odete Spessatt o e Anice Nunes.

Feira das Profi ssões
Com o tema “Cem Melhores Contos do Século” começaram as 

gravações para o Festi val de Cinema e Vídeo-Oratória, os alunos 
do Ensino Médio estão ansiosos. Para agregar conhecimento aos 
vídeos, o consultor de moda e comerciário, Elvis Gorgen esteve 
no CMB e conversou sobre o vestuário para a produção dos curtas. 
Em dois momentos o jornalista da TV Univates, Marcus Staudt falou 
sobre técnicas de produção audiovisual, dicas e possibilidades de 
construir um vídeo de qualidade, passando por questões de postura, 
enquadramentos, iluminação e composição de vídeo, dando atenção 
para o Festi val de Cinema e de Vídeo-Oratória. 

Os alunos dos 2ºs e 3ºs anos do Ensino Médio parti ciparam de um 
Workshop com Profi ssionais dentro do Programa de Orientação e 
Informação Profi ssional. Entre os convidados, estava o coordenador 
do curso de administração da Univates, empresário e professor 
Sandro Faleiro, a doutora em direito pela PUCRS, diretora do Centro 
de Ciências Humanas e Jurídicas da Univates, advogada e professora, 
Fernanda Brod, a médica mestre em biotecnologia, proprietária de 
laboratório e professora da Univates, Luciana Delving.

Workshop Profi ssional Feira da Multiplicação
As turmas do 3º ano do Ensino Fundamental realizaram a Feira 

da Multi plicação, quando os próprios alunos apresentavam contas 
com objetos e brinquedos uti lizados na roti na diária. Coordenados 
pelas professoras Mara Sehn, Juliane Cassuli e Lisania Corbellini, eles 
iniciaram a ati vidade lendo o livro “Onde estão as multi plicações?”, de 
Luzia Faraco Ramos. Lisania conta que decidiram introduzir e mostrar 
que as multi plicações estão presentes em ati vidades diárias, sendo 
este um facilitador para o estudo e aprendizagem. 

Festival Cinema e Oratória
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Esporte

Fala, Professor
Construímos educação em uma perspectiva cooperativa de 

participação íntegra entre família e escola. Neste viés, valorizamos 
a totalidade do ser como fonte de inspiração para a elaboração de 
um planejamento consistente de conteúdos e objetivos que possam 
privilegiar nossos alunos com experiências que façam sentido, dando-
lhes compreensão de fenômenos da realidade vivenciados em seu 
cotidiano.

Na postura de professora da educação infantil, assumo um papel de 
“rastreadora” e investigadora para identificar conteúdos significativos 
da vida das crianças, esses conteúdos significativos são entendidos 
como Linguagens que dão espaço aos interesses dos alunos vinculados 
com as considerações do professor.

Como professora, sinto-me fortemente embasada pelo projeto 
educativo da mantenedora, que, apropriando-se da Pedagogia 
Libertadora e Transformadora, acredita em uma formação integral de 
postura comprometida e  de um agir consciente em  constante diálogo 

com a prática social e cultural. Igualmente acredito e reconheço a 
importância do trabalho a partir das Linguagens Geradoras. Proposta 
propulsora do nosso fazer pedagógico na Educação Infantil, onde 
conteúdos-linguagens guiam o nosso trabalho e constroem-se a partir 
dos Projetos de Parte Cheia e de Parte Vazia. 

Acredito em uma educação contagiosa como uma doença sem cura! 
Onde cada dia se pesquisa, estuda e inova “fórmulas” fantásticas 
para que sejam estruturadas no ambiente escolar com o objetivo 
de proporcionar momentos instigadores, reflexivos e significativos! 
Fórmulas que não curam, mas que garantem o direito da aprendizagem! 
Fórmulas que intencionalmente não curam, pois é necessário que 
o vírus da ânsia pelo conhecimento seja disseminado na maior área 
possível, ultrapassando, assim, as paredes da estrutura da escola 
alcançando o ambiente familiar e social das crianças dando sentido  a 
tudo que foi construído!

*Professora do Nível 5, Jaine Elise Gräf

A aula de educação física exigiu força e coletividade. As turmas dos 
Anos Iniciais do professor Emerson Fernandes participaram de uma 
atividade especial de Rugby, guiada pelo instrutor Martin Castillo, 
natural da Argentina, que reside em Estrela há um ano. Junto com ele 
esteve a jogadora do time Centauros, Patrícia Siqueira. 

Aula de Rugby

Ginástica de Trampolim
O aluno Gustavo Laureano dos Santos, de nove anos, participou do 

Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim, na cidade Goiânia, 
em Minas Gerais, representando a Univates. O menino ganhou 
a medalha de ouro no aparelho tumbling e a medalha de prata no 
aparelho Trampolim Sincronizado.

Coração de Maria no CMB
O Colégio Coração de Maria, de Santa Maria esteve no Ginásio 

Poliesportivo. As categorias disputadas foram futsal do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental e voleibol do 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental. Entre pais, treinadores e alunos, o Madre Bárbara 
recebeu mais de 100 visitantes de Santa Maria. Para os treinadores, 
Ignácio Bosse e Emerson Fernandes, jogos amistosos são importantes 
para jogar e desenvolver, além de integrar e socializar os alunos, 
fazendo com que conheçam outras realidades e saibam vencer ou 
perder.

Futsal disputa CAFUSAL
A Categoria 98-99 disputará o 

CAFUSAL, tradicional campeonato 
da região. O semestre também 
ficará marcado pela inauguração 
dos fardamentos de algumas 
categorias nas quais os pais 
colaboram com patrocínio de suas 
respectivas empresas. 
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Especial

As turmas de 5ºs anos do 
Ensino Fundamental trabalharam 
diferentes gêneros textuais e 
incentivadas pelas professoras 
Daniela Secco, Juciane Sehn e 
Patrícia Krug estão criando pastas 
de leitura. Dentro do conteúdo, 
estão priorizando os textos de 
narrativas e como organizar 

Aniversário Bárbara Maix
O CMB comemorou o nascimento da Fundadora da Congregação do 

Imaculado Coração de Maria, Bárbara Maix, que nasceu em 27 de junho 
de 1818. Na oportunidade, a Pastoral Escolar também aproveitou para 
celebrar o aniversário de 118 anos da escola, comemorado em 30 de 
janeiro, nas férias escolares. Para a representante da mantenedora, 
Irmã Anita Dal Piva, é importante comemorar com toda escola a data 
em que Bárbara completaria 197 anos. “Se estamos no Colégio Madre 
Bárbara, é porque ela fundou a Congregação e temos que agradecer 
muito a Deus por seu sim e pela coragem que teve desde criança de 
querer ajudar o próximo.”  Atualmente são 757 Irmãs distribuídas em 25 
obras entre escolas, hospitais e obras sociais. “Também comemoramos 
o aniversário desse Colégio abençoado que abre o coração para todas 
as pessoas.”

Contos de Fada
O mundo dos contos de príncipes e princesas está presente em vários livros 

infantis. A procura por esses livros são frequentes na turma do Nível 2, que busca 
aguçar o gosto pela leitura. Buscando a riqueza dos elementos da fantasia, que  
encantam as crianças, foi introduzido o Projeto "No Mundo Encantado dos Príncipes 
e Princesas" quando a imaginação está presente em cada atividade. Estão sendo 
inseridos castelos, carruagens, sapatinho da Cinderela e o decreto real das famílias. 
Os alunos também assistiram ao filme "A Invasão dos Ratos" produzido pelos alunos 
da professora Luciane Abreu em 2005. Após as crianças criaram histórias com 
dedoches e vivenciaram um mundo mágico, sentindo-se parte dele.

Romeu & Julieta
peças de teatro, analisando a 
linguagem, expressão oral e 
corporal. A partir das leituras, 
conheceram o clássico da 
literatura Romeu e Julieta e 
sentiram desejo de interpretar a 
cena, reproduzindo-a a caráter 
em sala de aula.

DNA é foco de estudos
O DNA é um ácido nucleico presente em todas as células dos 

organismos vivos, além de ser responsável por carregar a informação 
genética das espécies. A partir do estudo dessa molécula, as turmas 
301 e 302 desenvolveram, durante a aula de biologia com a professora 
Ângela Lenz, a técnica de extração de DNA do morango, banana e 
ervilhas.
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Projetos

Doação Fundef Máquina do Tempo
Baseados na imaginação, os alunos da turma 23, do 2º ano 

do Ensino Fundamental, criaram uma máquina do tempo. 
A ideia surgiu a partir do filme “Um Herói Fora D’Água” 
do Bob Sponja.  A professora Aline Rodrigues conta que 
além da fantasia e imaginação que a criação da máquina 
proporcionou às crianças, eles criaram produções textuais, 
contando suas histórias. Agora os alunos estão aproveitando 
a máquina para calcularem datas e números.   

 Uma das orações diárias da turma 41, da professora Gleciani Fritzen, 
incentivou um ato de carinho. Ao conversar com os alunos sobre a Fundação 
para Reabilitação das Deformidades Craniofaciais (Fundef) percebeu o 
interesse deles em fazer uma doação. Foram arrecadadas e doadas roupas 
de cama, cobertores, casacos, calças, roupas de bebê e pantufas, além de 
leite para as crianças que necessitam deste. A turma 42 também participou 
da ação. 

Cinema na Escola
A Sessão de Cinema, realizada anualmente na disciplina de 

língua inglesa com a professora Simone Faleiro, apresentou 
nesse ano o clássico literário “Cachinhos Dourados e os Três 
Ursos”. Na atividade, os alunos participaram da Hora do Conto na 
biblioteca, com o mesmo livro em inglês, e realizaram trabalhos 
sobre vocabulários. Já a segunda atividade contou a história em 
português, quando os alunos perceberam a variação de um conto 
para outro. Já a última atividade foi o filme. 

Cores e Formas Geométricas
A professora Fabiele Spohr desenvolveu a releitura das obras de Alfredo 

Volpi e de Vicent Van Gogh. O trabalho começou a partir da obra Girassóis 
e do vídeo O oleiro, em que as crianças produziram um vaso de flores 
com argila e confeccionaram flores com papel dobradura. Além disso, foi 
contada a história de pintores, assim como também, apresentada outras 
obras. Também foram realizadas diversas atividades com os alunos como: 
pintura com giz molhado, carimbo com elementos da natureza, produção 
de tinta com argila, beterraba e café, desenho mágico com giz branco, 
pintura de sopro, impressão com papel dobrado, confecção de mandalas 
com CD`S e pintura de duas telas para o presente de dia dos avós.
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Geral

Missa Dia dos Pais
A missa ocorreu no sábado que antecedia o Dia dos Pais, na Igreja 

Santo Inácio de Loyola. Os alunos da Educação Infantil e Anos Iniciais 
abrilhantaram o momento com a homenagem aos pais.

Museu da Univates
Antes de iniciar as férias as turmas 21, 22 e 23 foram até o Museu 

da Univates visitar a exposição Lixo Moderno. Na oportunidade, foi 
realizada uma reflexão em torno do lixo produzido. Partindo de árvores 
que foram confeccionadas com objetos jogados fora. A turma também 
realizou uma oficina transformando uma garrafa pet em um bilboquê, 
que foi explorado em sala de aula. Durante a visita, percebeu-se que as 
atitudes podem fazer a diferença.

Festa Junina
O “Arraiá do CMB” ocorreu em junho, sendo organizado pela 

equipe diretiva, Associação de Pais e Mestres (APM), Associação 
dos Professores, Grêmio Estudantil (GEMBAR), Irmãs, professores 
e funcionários. O 3º ano do Ensino Médio abriu as apresentações 
artísticas com a Quadrilha do Terceirão. Em seguida, as turmas da 
Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental se apresentaram 
no Ginásio Poliesportivo. 

Alunos montam moléculas
As turmas 91 e 92, da professora de biologia Rosana Fagundes, 

construíram moléculas. Após trabalharem a tabela períodica, 
montaram moléculas com bolas de isopor, unindo-as com ligação 
dupla ou simples. Para a professora, a importância é saber como é a 
formação da molécula, a distribuição dos pares de elétrons, ângulos e 
o que forma o triângulo, além do esquema das moléculas.

Homenagem aos Avós
Os avós dos alunos da Educação Infantil e Anos Iniciais emocionaram-

se em mais um ano de homenagens. No mês de julho, comemorado o 
Dia dos Avós, as crianças realizaram homenagem. A manhã contou com 
dança, entrega de cartões e lanche partilhado.

Adaptação dos Piratas
A turma do Nível 3 está com o Projeto de Acolhida baseado nos 

piratas e na imaginação. Os alunos estão vivenciando experiências e 
fantasias. Junto com a professora Diana Barkert e a monitora Vanessa 
Lanzini encontraram tesouro no pátio e confeccionaram um barco. A 
professora conta que estão lendo livros de história e descobrindo  que 
a escola é um espaço onde irão se aventurar, encontrar tesouros e 
fazer grandes descobertas.
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Eventos


