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FESTA DA UVA 2016
SOBERANAS E EMBAIXATRIZES VISITAM O SJB E
ENCANTAM OS ALUNOS COM SIMPATIA E BELEZA

DESTAQUES ESPORTIVOS
ALUNOS DO SJB FAZEM BONITO
NAS QUADRAS E PISCINAS

EDITORIAL

PALAVRA DA APM

No caminho da excelência
humana e acadêmica
Ir. Terezinha Navarrete Stefani (Diretora)
A grande novidade para 2016 é a implantação do Sistema Positivo de Ensino pelo Colégio São João Batista. Com
o novo material de apoio, a instituição
reforça seu compromisso de ampliar experiências e conhecimentos na área educacional, através da consolidação de uma
estrutura tecnológica adequada ao nível
de exigência e confiança de pais, alunos
e professores. “Além de investimentos
em equipamentos de informática e material didático, a capacitação de professores, para os novos desafios, representa
mais um grande passo em direção à excelência humana e acadêmica”, destaca a diretora, Irmã Terezinha N. Stefani.
Nos 54 anos de atuação em Caxias do
Sul, ou seja, desde a fundação do colégio
pela Congregação das Irmãs Medéias, o
São João Batista busca uma promoção
educativa capaz de atender o ser na sua
integridade, orientando-o à formação dos
vínculos relacionais com respeito aos seus
pares, sem prescindir do conhecimento,
além de ter uma preocupação em relação
aos valores, à sabedoria e à responsabilidade. Com base nesta filosofia, e atentos
ao mundo em constante transformação,
seguimos perseverantes em nossa premissa de formar indivíduos comprometidos com o Bem, o Justo e o Verdadeiro.

apm@colegiosjbcaxias.com.br
A Associação de Pais e Mestres é uma
entidade com objetivos sociais e educativos, não tendo caráter político, racial
ou religioso e nem finalidades lucrativas.
Professores, funcionários, alunos maiores
de 18 anos, pais de alunos e demais membros da comunidade escolar podem integrar a APM.
A importância da APM - uma entidade
forte reflete-se em uma escola estruturada, com maior envolvimento da comunidade, qualidade no ensino e ações de extensão à comunidade, buscando sempre
o melhor para nossos filhos, com valores,
virtudes, respeito e educação.
As finalidades da APM - colaborar para
o alcance dos objetivos educacionais e
sociais, representar a comunidade e pais
junto à escola, favorecer o entrosamento
entre pais e professores, participar ativamente dos eventos promovidos pela

escola, além de promover eventos como,
bazar de uniformes, campanha de trânsito, chá do dia das mães, comemoração do
dia dos pais, promoção de palestras, entre
outros.
No intuito de buscar o apoio de todos os
pais e/ou responsáveis aproveitam para
convidá-los a fazerem parte da “família
APM”.
Nossas reuniões ocorrem mensalmente,
nas datas indicadas no calendário escolar, que consta na agenda do aluno.
Muito obrigado e ficamos à disposição!
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TURNO INTEGRAL

DESENVOLVENDO HABILIDADES ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO FÍSICA
Nas aulas de educação física, as crianças do turno integral aprendem e se preparam para desenvolver as habilidades
de ser, conviver, conhecer e fazer - os quatro pilares que dão base ao ensino, segundo a Unesco.
As aulas são muito mais do que atividades corporais. Por meio da apreensão de conhecimentos específicos da educação física e da prática regular de atividades físicas e esportivas, o aluno desenvolve competências, capacidades e habilidades, associadas às dimensões afetivas, cognitivas, sociais, psicomotoras, e internaliza valores. Pela participação em
atividades individuais e coletivas, ele deixará de pensar apenas em si mesmo para contribuir com o bem-estar comum.

FAZENDO BARULHO
As atividades de Musicalização visam desenvolver o trabalho de iniciação
musical em nossa escola, através de projetos interdisciplinares com atividades
lúdicas em grupo, atividades com movimento, danças e jogos musicais, canções
populares, construção de instrumentos
de percussão com materiais reciclados,
trabalho com violão e percussão, sons
do mundo e outros. Essas atividades,
além de divertidas e culturais, estimulam as crianças a explorarem o universo sonoro que as circundam e alguns
elementos de encanto e motivação nas
áreas de aprendizagem.
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EDUCAÇÃO INFANTIL

Projeto “Cultura de Paz”

A Educação Infantil do Colégio São João Batista realizou o
projeto “Cultura de Paz”, com atividades que envolveram todas as turmas desde o Maternal I até o Pré II.
É consenso que a sociedade atual é carente de paz. Um sentimento tão nobre e tão simples que pode ser cultivado com
pequenos gestos, seja no seio da família ou por onde quer que
passemos, em nosso dia a dia.
A paz só é efetiva quando realmente estiver viva dentro
de nossos corações e, por consequência, externada em nossas
atitudes diárias.

O projeto Cultura de Paz também teve a participação das
famílias da Educação Infantil, pois a tarefa de casa foi a confecção de um cartão que remetesse ao tema “De que maneira
a sua família cultiva a paz?”. O ponto máximo do projeto foi a
celebração pela paz no auditório do colégio lotado de alunos.
Nesse evento a Prof. Maisa Sinhorin e a Ir. Terezinha Marques,
membros da Pastoral Escolar do São João Batista, interagiram
com as crianças colocando todo mundo para cantar e fazer
coreografias.

.
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ENSINO FUNDAMENTAL I

Em parceria com a Vigilância da Saúde de Caxias do Sul, o Colégio São
João Batista se empenhou na campanha de combate ao Aedes Aegypti.
Dentre as ações realizadas estão a afixação de cartazes da campanha do
Ministério da Saúde nas dependências do colégio, a distribuição de folhetos e adesivos e, até mesmo, a visita do boneco do Aedes nas salas de aula.
Além de se divertirem com as brincadeiras do “mosquito”, os alunos puderam conhecer um pouco mais sobre as doenças e seus sintomas e o comportamento deste pequeno transmissor, que se aproveita do descuido e da
falta de consciência do ser humano em relação ao meio ambiente para se
reproduzir em alta escala.
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FESTA DA

Você já teve a oportunidade de ver de perto ou
de poder tocar em uma rainha ou princesa?
As crianças da Educação Infantil do Colégio São
João Batista viveram essa experiência inesquecível.
Durante o período da Festa da Uva, a Educação
Infantil desenvolveu com as turmas uma série
de atividades alusivas à Festa da Uva. Em seus
trabalhos foram abordados diversos aspectos da
cultura italiana, especialmente no que se refere ao
vestuário e a gastronomia.
Para encerrar o projeto de forma marcante, os
alunos receberam a visita surpresa da Rainha Rafaelle Galiotto Furlan e das princesas Laura Denardi Fritz e Patrícia Piccoli Zanrosso. Além da beleza
e elegância das soberanas, o que mais encantou
crianças e adultos foi a simpatia e simplicidade do
trio, que não mediu esforços para atender a todos
com muita alegria.
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UVA 2016

CONFIRA TODAS AS FOTOS DA VISITA DAS SOBERANAS AO SJB EM NOSSO SITE: www.colegiosjbcaxias.com.br

PROJETO “IMAGENS E HORIZONTES”
O tema da Festa da Uva de 2016 foi “Imagens e horizontes”, uma vez que as imagens falariam do passado e os horizontes
prospectam o futuro. As imagens seriam a respresentação de objetos e recordações que nos remetem à tradição e à força
do imigrante. Os horizontes seriam a indicação de onde queremos chegar no futuro. Este resgate histórico e cultural da
nossa região e, principalmente de Caxias do Sul, tem como objetivo mostrar às novas gerações o que de mais belo nossa
tradição oferece e a importância do trabalho da comunidade para perpetuá-la.
Familiarizados com o tema da festa, os alunos do Ensino fundamental I participaram de diversas atividades como pesquisas, exposição de objetos, visita a museu e o inesquecível filó, um encontro para trocas de experiências e confraternização
com alimentos típicos italianos. Para que a alegria fosse completa, faltava uma visita ilustre. Pois não faltou, as embaixatrizes
da Festa da Uva 2016 Kalizia Dalla Zen e Jéssica Stefani desfilaram beleza e simpatia nas depedências do SJB (foto menor).
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ENSINO FUNDAMENTAL II

Diga Sim à Vida
Em um mundo repleto de conflitos, carente de diálogo e, cada vez mais desprovido de valores sólidos, torna-se preocupante o surgimento de novas gerações
marcadas pelo vazio existencial. Sempre é
tempo de refletir sobre um tema que nada
tem de novo: a valorização da vida em todo
seu contexto.
Preocupado com o atual cenário social,
o Colégio São João Batista lança o projeto
Sim à Vida, que tem como objetivo proporcionar reflexões no que se refere à formação integral do cidadão para contribuir
na construção de uma sociedade mais humana e harmoniosa.
As atividades do Sim à Vida acontecem
de 9 a 13 de maio, divididas em três etapas:
1ª etapa - lançamento de campanhas socias
(do agasalho, proteção aos animais, etc.);
2ª etapa - palestras e atividades para reflexão dos seguintes temas: valores humanos,
sexualidade, espiritualidade, solidariedade,
entre outros. Para tanto, contaremos com
a participação de profissionais da área da
medicina e psicologia.
3ª Visitação à instituições beneficentes:
Apae (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais), Lar do Idoso, Apadev (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais), Associação Educacional Helen Keller,
etc.
No dia 30 de maio, às 19 horas, acontecerá uma palestra para os pais, que será
ministrada pelo Frei Jaime Bettega.
O Colégio São João Batista convida toda
a comunidade escolar a participar do projeto Sim à Vida, uma oportunidade especial
para refletirmos sobre as nossas vidas.
Ilustração de Isabela Voltolini (turma 101)

catálogos | folders | pastas | informativos
agendas | revistas | livros
manuais | calendários | rótulos
flyers | etiquetas | cartões
Sacolas | displays | caixas e muito mais.
Um mundo de produtos e recursos gráficos

www.lorigraf.com.br
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Travessa São Marcos,545 - B. Esplanada - Caxias do Sul - RS - 54 3226.1811

ENSINO MÉDIO

Novo ano letivo em casa nova
Os alunos do Ensino Médio estão experimentando a novidade de estudar em
um novo ambiente no colégio. As salas foram preparadas com muito carinho
para recebê-los. O espaço é amplo, reservado, com muita claridade e móveis
novos. Num primeiro momento tudo foi novidade, depois começaram algumas sugestões e já foram providenciados ventiladores, bem como o bebedouro
foi instalado. Em breve, todos estarão familiarizados com as mudanças, pois as
aulas já estão dinamizadas com a possibilidade do uso dos tabletes pelos professores, e também com as facilidades proporcionadas pelos livros da Rede
Positivo.

ALUNOS PARTICIPAM DE PROJETOS
A turma 101 está participando do projeto Despertar I, no qual eles
iniciam uma reflexão sobre escolhas.
Os alunos da turma 301 já iniciaram as atividades no Programa de
Orientação Vocacional.
A turma 201 segue na mesma linha de inovação, fazendo-se presente
no Programa da Miniempresa, desenvolvido pela Junior Achievement,
em parceria com a CIC e Colégio São João Batista. Este programa permite estimular o empreendedorismo e a visão empresarial nos alunos.
Na foto, nosso produto. Trata-se de um aromatizador de ambientes com
propriedades repelentes a insetos.

9

DIA INTERNACIONAL DA MULHER/54 ANOS DO SJB

Mulheres de ontem, de hoje, de sempre

No dia 8 de março, o Colégio São João Batista
comemorou seu 54º aniversário e o Dia Internacional
da Mulher. As homenagens, preparadas por coordenadores, professores, funcionários e alunos, à Congregação das Irmãs Medéias, principalmente à memória
de sua fundadora, Madre Inácia de Matteis, tiveram
como objetivo relembrar esse importante exemplo da
determinação feminina para a construção de uma educação que orientadasse para o Bem, o Justo e o Verdadeiro.
As celebrações ocorreram durante a manhã e a
tarde, e alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio
agradeceram a dedicação das Irmãs Terezinha Navarrete Stefani, Maria Terezinha Rodrigues Marques, Janete
Oss Emer e Lourdes Fadanelli na condução perseverante de tão importante instituição educacional católica,
presente na vida de tantas famílias.

MATRIZ: R. São Paulo,344
Bairro: Jardim América
Fone: 32381011
FILIAL: R. Jacob Luchesi,2856
Bairro: Santa Catarina
Fone: 32115758
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DESTAQUES ESPORTIVOS

Amanda, nossa supercampeã no tênis
Amanda de Oliveira é aluna do 6º ano do ensino fundamental no São
João Batista. Além de motivo de orgulho para muita gente, a tenista é
referência de empenho e dedicação para todos.
Atualmente, Amanda está em primeiro lugar no Brasil na Categoria 12
anos Feminino.

Luiza, nosso orgulho das piscinas
Luiza Manera Pasquali é aluna do 9º ano no SJB. A atleta do Recreio da
Juventude começou a competir em 2013 e já nos dois anos seguintes
foi destaque esportivo do clube. Em competições estaduais ganhou
quatro medalhas de ouro e uma de prata individuais. Luiza já tem
índice para disputar o Brasileiro Infantil nos 50, 100 e 200 metros livre.

Juliana, nossa representante na Seleção Gaúcha de volêi
Juliana Giusto Reisdorfer é aluna do 3º ano do ensino médio no SJB. A
ponteira do Recreio da Juventude joga vôlei desde os 5 anos e recentemente teve sua primeira convocação à Seleção Gaúcha Infanto juvenil.
A única atleta caxiense da equipe gaúcha retornou do Campeonato
Brasileiro de Seleções com a 4ª colocação.

Rafael, nossa promessa no tênis
Rafael Teles é aluno do 1º ano do ensino médio no SJB. O atleta de 16
anos integra a equipe do Recreio da Juventude e atualmente ocupa a
8ª posição no ranking estadual da categoria 18 anos. Em 2015 Rafael
foi vice campeão no Aberto da Sogipa categoria 16 anos e, em 2016,
vice campeão de duplas no Sulbrasileiro categoria 18 anos.

Gabriel, início promissor na natação
Gabriel Vidal é aluno do 6º ano do ensino fundamental no SJB. Ele pratica natação desde os três anos e, em 2015, passou a integrar a equipe
de competição da Raiar/ASDA. Atualmente, Gabriel é atleta afiliado às
federações Gaúcha e Brasileira e representa o Recreio da Juventude,
conquistando medalhas nos último três campeonatos estaduais.

Júlia, nossa estrelinha na ginástica artística
Júlia Manosso é aluna do 5º ano do ensino fundamental no SJB. A ginasta de 9 anos pratica o esporte desde 2013 e hoje integra a equipe
pré-infantil do Recreio da Juventude. Nos últimos dois anos, a menina tem representado o clube em competições estaduais em aparelhos
como trave, paralelas, solo e salto.
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PASTORAL ESCOLAR

O amor de Deus na voz das crianças

Desde 2015, o Colégio São João Batista, através de sua Pastoral Escolar, se dedica a realização de um trabalho diferenciado
com os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.
Contando com a colaboração do grupo de professoras e sob a
coordenação da Ir. Terezinha Marques e da Prof. Maisa Sinhorin,
a Pastoral coloca a criançada para cantar, dançar e rezar ao som
dos mais belos cânticos.
É muito interessante observar a facilidade com que as crianças
memorizaram trechos de alguns cantos, entre eles ”O Girassol”,
“O Som do teu Amor (Mantra)”, “A Paz” e“Minha Luz é Jesus”. Nas
celebrações das missas mensais, nas encenações do Evangelho,
na Adoração ao Santíssimo Sacramento, os pequenos alunos do
colégio São João Batista têm participação especial nos eventos,
sempre louvando, bendizendo e agradecendo a Deus pelo dom
da vida de todas as famílias integram nossa escola. Em ocasiões
como essas, sentimos o quão gratificante é para a Congregação
O que é o Clube de Língua inglesa?
É uma parceria entre o Colégio São João Batista e a College Yes Cultural. O Colégio fornece a sala de aula para a College disponibilizar e utilizar todos os recursos tecnológicos e pedagógicos para o ensino da
língua inglesa dos alunos. O objetivo além de ensinar, é o de facilitar o
acesso aos pais por questão de proximidade e também a redução de
custo, pois o valor é diferenciado.
A College conta com uma expertise de mercado de mais de 23 anos,

das Irmãs de São João Batista e Santa Catarina de Sena - Medéias
ver o resultado do trabalho que ajuda a edificar a Igreja neste
grande alicerce que é o Cristo Jesus.
O ano de 2016 está sendo dedicado ao Meio Ambiente para
isso a Pastoral Escolar e o grupo de professoras tem convidado os
alunos a refletirem sobre o tema da Campanha da Fraternidade
Ecumênica, que chama a atenção para a questão do saneamento básico no Brasil e sua importância para garantir desenvolvimento, saúde integral e qualidade de vida para todos.
O ano de 2016 é de Jubileu da Misericórdia e o Papa Francisco
convoca a todos para que, com muito empenho, procurem aprofundar a vivência do amor, da caridade, da partilha e do perdão.
A família deve ser a morada do perdão e do amor incondicional.
Isso pode ser conquistado através da reflexão da Palavra de Deus
que é a luz que ilumina nossos caminhos.
Ir. Maria Terezinha Rodrigues Marques (Coordenadora da Pastoral)

atuando em parceria com as maiores instituições de ensino de Caxias
do Sul e da região.
As aulas tem o foco na formação da língua inglesa de maneira ampla, trabalhando todas as habilidades do aluno: oral, leitura, auditiva
e escrita. Ao término de cada nível o aluno recebe certificação com
reconhecimento internacional, avalizado pelas Universidades de
Cambridge e Oxford de acordo com o nível cursado.

