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UMA NOITE, MUITOS TALENTOS
ESCRITOR NA ESCOLA FESTA JUNINA 2016 SEMANA FARROUPILHA
JONAS RIBEIRO ENCANTOU A TODOS

A NOSSA MAIOR FESTA

CULTIVANDO NOSSAS RAÍZES E TALENTOS
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Mais uma grande Festa Junina
Ir. Terezinha Navarrete Stefani (Diretora)

É com muita alegria que aproveitamos este
espaço para prestar um agradecimento especial
à participação dos pais e responsáveis na concretização da nossa maravilhosa Festa Junina. O
empenho na venda dos números do rifão, bem
como todo apoio dispensado no dia da festa,
mostrou a grande sintonia entre as famílias dos
alunos, professores e funcionários do Colégio
São João Batista. É muito bom constatarmos
que as famílias e a escola olham para a mesma
direção!
Queremos agradecer de coração, em especial,
à APM pela grande colaboração no período que
antecedeu a festa e, principalmente, no dia do
evento. Muitos pais ajudaram. Muito obrigada!
Com alegria e satisfação, informamos que o
resultado líquido da festa será todo investido
em prol dos alunos, com a aquisição de uma
nova mesa alfabeto, novos livros para a biblioteca, bancos para o pátio, jogos de mesa, materiais esportivos e de Educação Física, além de
recursos para a formação dos professores.
Que São João Batista, celebrado no dia 24 de
junho, continue nos protegendo e nos orientado
no caminho do Bem, do Justo e do Verdadeiro!

Novos semáforos
Na tarde de 29 de junho, a Secretaria de
Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias
do Sul colocou em funcionamento os dois
semáforos para pedestres em frente ao Colégio São João Batista. A diretoria da escola,
professores e alunos das turmas 21, 32 e 41
recepcionaram o Sr. Carlos Beraldo, gerente
da Escola Pública de Trânsito, que explicou o
funcionamento dos equipamentos e deu dicas importantes sobre segurança no trânsito.
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TURNO INTEGRAL

A Colônia de Férias do SJB é tudo de bom
Na Colônia de Férias do SJB, o que não se tem é férias!
Todo dia a criançada aprende algo novo, mesmo que seja
uma brincadeira do tempo dos avós. De forma lúdica,
todo mundo se exercita, faz trabalhos artísticos, solta a
imaginação e dá muita risada.
As turmas da colônia são divididas no mesmo padrão do Turno Integral: Maternal I, Maternal II, Pré I, Pré
II, 1º ano, 2º ano e do 3º ao 5º ano. Os horários também
são os mesmos do Turno Integral, ou seja, das 7 horas às
19 horas.
Durante a última colônia, no período das férias
de inverno, as monitoras desenvolveram uma série de
atividades com as crianças. Teve festa do pijama, teatro,
contação de histórias, piquenique, trabalhos artísticos,
dia do cabelo maluco, aula de culinária, brincadeiras no
parquinho, exercícios físicos no pátio e por aí foi.
A Colônia de Férias do SJB funciona sempre nos
períodos de férias escolares. No verão, inicia em janeiro
e termina com a abertura do ano letivo, na metade de
fevereiro. No inverno, começa na segunda quinzena de
julho e termina no retorno às aulas.

O sabor nosso de cada dia

A nutricionista Daiane e as cozinheiras Nádia e Joseana

Quem circula pelo interior do colégio, principalmente no turno
da manhã, sabe que não tem como não sentir o cheirinho de comida
caseira no ar.
Sempre com a mesma dedicação e amor, as cozinheiras Nádia C.
dos Santos e Joseana B. de Oliveira, diariamente, empregam ingredientes selecionados para elaborar pratos saudáveis aos alunos do
Turno Integral. Com a supervisão da Nutricionista Daiane B. Machado, a cozinha do SJB busca constante aprimoramento das receitas e
cardápios, sempre de olho no bem-estar da criançada.
Toda semana, os cardápios são elaborados com muito carinho,
reunindo todos os componentes necessários para uma alimentação
completa: carboidratos, proteínas, frutas, verduras e legumes.
Aqui, além do sabor, tem saúde e muito amor!
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Jonas Ribeiro,

o encantador de crianças
(de todas as idades)

Os dias 5 e 13 de julho foram mágicos. O Colégio São João Batista
recebeu a visita do escritor de literatura infantojuvenil Jonas Ribeiro.
Foram momentos inesquecíveis para a plateia de alunos e professores
que, a cada apresentação, lotou o salão de eventos do colégio.
Jonas é escritor há mais de 30 anos, desde a adolescência, e hoje
tem publicados 122 títulos, tendo alcançado mais de um milhão de
exemplares vendidos. Ao longo de sua carreira, já visitou mais de mil
escolas por todo o Brasil.
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Durante as apresentações, o escritor divertiu os alunos da Educação Infantil, contando histórias e autografando livros. Esta é a terceira vez que Jonas Ribeiro visita o Colégio São João Batista, fechando
as atividades do Projeto Autor na Escola “Ler é um Prazer” e, mais uma
vez, retribuindo todo o carinho e simpatia que recebeu dos alunos e
professores.
O Projeto Autor na Escola envolve alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II.

A nossa maior festa
O maior evento do Colégio São João Batista não poderia ser outro: a Festa Junina.
Mesmo num dia de inverno rigoroso, a comunidade escolar lotou as dependências
do colégio trazendo muita alegria e disposição na festa de nosso padroeiro.
Além dos tradicionais comes e bebes, das brincadeiras que movimentam a criançada
e do sorteio do rifão, a festa teve um brilho especial com a apresentação da quadrilha da
turma 301 (foto maior).

A diversão também correu solta no Arraiá da Educação Infantil
As turmas da Educação Infantil participaram de um arraial para comemorar o 24 de junho, Dia de São João Batista, padroeiro do nosso colégio.
Os alunos, além de tipicamente trajados, dançaram, pularam e brincaram ao som de quadrilhas e marchinhas juninas.

Maternal I

Maternal II

Pré I

Pré II
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Assoc. Dobrão Capoeira, Amanda Oliveira, Guilherme Cadore, Lucas Pereira e Pedro Menegat

Carlos Eduardo Estevão

Theresa V. Mello

Eduarda P. Darolt

Sofia A. Borguethi

Cássio H. Pinto

Lucas Bessegato, Marco Antônio Sangalli e Eduardo Lorenzi

Maria Eduarda Kemmerich

Laura Andreazza Fadanelli

Encerramento com os Professores José Leandro e Luciano Girardi e alunos
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Na noite de quinta-feira (11.
por alunos, tomou conta do pa
Artistas de dança, música, mági
carinho da plateia que lotou o e
O Colégio São João Batista ag
em especial aos professores que
do evento: Luciano Girardi (mús
biana Uez (música), Monique H
(ballet) e Julio Cesar Mugnaga (c

Júlia Manosso

Júlia Camatti Krauze

Ana Clara S. da Cruz

Prof. José Leandro, Pedro Henrique Oliveira, Júlia Manosso, Viktoria Gauer,
Eduardo Z. Lima, Lucca Frozza, Carlos Eduardo e Lucas Sozo

Prof. José L
Rafaela Ram

Carolina Otobelli Rizzo

.08), uma constelação, formada
alco do Salão de Eventos do SJB.
ica e artes plásticas receberam o
espaço.
gradece a participação de todos,
e tornaram possível a realização
sica), José Leandro (música), FaHoffman (jazz), Vitória Barcellos
capoeira).

Arthur e Natália C. Adami

Bianca Biondo da Luz

Ana Velho, Eduarda Barp, Isabella Pietta, Isadora Barbosa,
Júlia Duarte, Laura Boeira, Letícia Velho, Marina da Cruz,
Melissa Ribas, Natália Barbosa, Rafaela Buss e Theodora B.
de Lima.

Yuri Suzin, Prof. Luciano e Fernanda Cavalli

Eduardo E. Gazoni e William M. Solf

Maria L. Prestes

Vitória Bueno, Bruna Sebben, Julia Zaro, Valentina Moraes,
Juliana Franzoi, Emanueli Dutra, Alice Motta, Eduarda
Perotto e Cecilia Berna.

Leandro, Júlia Marcon, Júlia Borges, Juliana Daros, Júlia Duarte, Júlia Luciano, Rafael Zamboni,
mme, Isabella Bueno, Isadora Barbosa, Natália D. Barbosa, Giovana Pates e Manuela de Oliveira.

Maria E. H. da Silva

Cássia P. Cardoso

Ana C. de Camargo, Ana C. Koch, Ana C. dos Santos,
Biancada Luz, Carolina Giaretta, Fernanda Couto,
Gabriela Dartora, Julia Ferreira, Luiza Castagna,
Mariana H. de Oliveira e Melissa Ribas.

Prof. José Leandro, Josué Almeron, Murilo C. Oliveira, Mateus Borin,
Vitório H. da Silva e Gustavo Silveira
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Noite cultural com visita especial

No início do mês de julho, o salão de eventos do SJB recebeu grande plateia para a primeira edição da Noite Literária. O evento,
organizado pelas professoras Diana, Rosangela e Thaisa, reuniu pais, alunos e professores para a mostra de trabalhos produzidos
pelas turmas do 6º ao 9º ano, baseadas nas obras do escritor Jonas Ribeiro.
Para orgulho de todos os presentes, Jonas marcou presença entre os convidados, conversando com a plateia, declamando
poesias e esbanjando alegria e cultura.

Por uma navegação mais segura

Manual para o uso seguro das tecnologias

Com grande satisfação, alunos do ensino fundamental II e do ensino médio apresentaram à comunidade escolar do Colégio São João Batista o projeto “Conexão Legal”.
Trata-se de um manual de conscientização para o uso racional da tecnologia em todos os níveis acadêmicos da Instituição. O material foi inteiramente desenvolvido pelos
alunos e teva a coordenação da Orientação Educacional Escolar.
O objetivo do grupo de trabalho foi desenvolver uma ferramenta de suporte para
todos que desejam usufruir da internet com segurança, se valendo das dicas e sugestões
que compõem o manual.

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

Miniempresa do SJB é destaque na CIC Jovem

A Insieme, miniempresa do Colégio São João Batista, retornou em
2016 ao Programa da CIC Jovem em parceria com a Junior Achievement
e recebeu prêmio. Entre as 12 escolas participantes, o grupo formado
pelos alunos do SJB venceu como Melhor Miniempresa em Marketing e
Vendas, apresentando uma de aromatizantes de ambientes com poder
repelente a insetos.
Alunos participantes: Afonso Tieppo, Arthur Tieppo, Camila Longo,
Eduardo Gaio, Eduardo Santos Macedo, Enzo da Silva Plentz, Gabriel
Corrêa Bisognin, Guilherme Arent Zanatta, Guilherme Casal Galiotto,

Isabella Giacometti Mentta, Lucas Bordin, Luís Eduardo Spagnol, Pedro Henrique Tomazzoni Mazzarotto, Thiago Biazus Danieleski, Vinícius
Grasselli Omizzolo, Bruno Mussoi, Bruna Gasparin Fich, Amanda Sgarioni, Pietro Marlon Pasqualotto Scopel.
Advisers: Liza Martinatto, Danilo Sciumbata, Gustavo Lain e
Maurício Gimenes.
Coordenação Escolar: Kassiana Boeck, Marasilvia Zambiasi e Irmã
Janete Oss Emer.
Parabéns aos nossos alunos!

GINTEGRA 2016
A Gincana de Integração proporcionou aos alunos do Ensino Fundamental ll e do Ensino Médio momentos de interação, promoção da
vida, troca de experiências e valorização de potencialidades, tudo regido por muita descontração, bom humor e envolvimento.
Surpresa, riso, lamento, empolgação, energia, superação. Palavras
poucas para exprimir o que vivemos ao entregar e receber cada tarefa.
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Apresentação da turma 301, cantando Gritos de Liberdade, do Grupo Rodeio.
Alexia Pereira Pivotto, Brenda Sierra dos Santos, Bruno Lovat Rech , Carlos Eduardo Pante, Carlos Henrique da Rosa
Oliveira, Cleder Gomes Duarte, Eduarda Alves Oliveira de Almeida, Eduardo Andrighetti Piroli , Felipe Novello, Felipe
Pereira Lizot, Fernanda Neves Mondadori, Gabriel Bernardi, Gabriel Eduardo Strohm Eberhardt, Guilherme Felipe
Barcellos, Guilherme Tonet, Isabela Cristina Onzi Perosa, Júlia Baccin, Júlia Padilha, Juliana Giusto Reisdörfer, Jully
Machado Moreira, Maria Eduarda Lupattini, Marina Rech Bastos, Milena Onzi Ide, Morgana de Vargas Russel, Natalia
Bossle Demori, Roberta Dalan da Silva, Victor Bazzanella Comin e Vinicius Molon Toigo.

Uma grande Semana Farroupilha
Os alunos lotaram o salão de eventos do SJB para se apresentarem e prestigiarem os colegas, tudo pelo amor a nossa terra e aos nossos costumes. Teve
teatro, declamações, música, dança e muitos aplausos. Em seguida, todo mundo foi comer um “salchipão”e assistir à apresentação do CTG Paixão Côrtes que,
por sinal, foi show!
Os grupos formados foram: Gaúchos da 61 (61), Chimangos e Maragatos (62), Os Crioulos (71), Os Farrapos (72), Querência 81 (81), TORDILHO NEGRO
(91), Os Crioulos (101), Os Tordilhos Negros (201) e TCHERCEIRÃO (301).

Cultivando Nossas Raízes (EF I)
No Ensino Fundamental I, o projeto Cultivando Nossas Raízes promoveu uma semana
repleta de atrações, entre elas, apresentações artísticas dos alunos, além de exposição de trabalhos abordando os aspectos históricos, do folclore e da cultura gaúcha. Tudo acompanhado
pelos olhos atentos da plateia orgulhosa.
No fechamento do projeto, o Colégio recebeu shows de gaiteiros (Marlon e Augusto) e de
dança dos representantes dos CTGs Paixão Côrtes, Imigrantes e Tradição e Prazer de Gaúcho.

Educação Infantil
Na Educação Infantil, o projeto Cultivando Nossas Raízes também
promoveu uma série de atividades com as turmas do maternal e do
pré. E, para fechar a Semana Farroupilha, os alunos vieram a caráter e
participaram de um baile gaúcho muito animado.

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

Viva São João Batista!
Alunos, pais, professores e funcionários se reuniram no Salão de Eventos do SJB para celebrar o Dia de São João Batista, padroeiro do colégio.
A missa foi ministrada pelo Pe. Diego Bettoni e teve como um dos pontos marcantes a encenação do Evangelho pelos alunos do Ensino Fundamental I.

Vem aí a Infância Missionária do SJB
A Infância e Adolescência Missionária (IAM) na escola vem revelando
uma nova forma de Evangelizar. O projeto busca crianças que atuem de
forma dinâmica e se insiram nas atividades culturais, sociais, cívicas, recreativas e religiosas, não apenas como espectadores, mas como, construtores
da história e de um novo jeito de Ser na Igreja, na escola e no mundo.
A Pastoral Escolar está dando os primeiros passos para a implantação
do projeto no São João Batista. Teremos novidades em breve.

Como funciona o Clube de Língua inglesa?
A parceria entre o Colégio São João Batista e o Grupo College vem para facilitar o acesso ao ensino da língua inglesa dos alunos. Disponibilizamos todos os
recursos tecnológicos e pedagógicos para o ensino da língua inglesa dos alunos dentro da escola. O objetivo além de ensinar, é o de facilitar o acesso aos
pais por questão de proximidade e também pela redução de custo, pois o valor é diferenciado.
As aulas têm o foco na formação da língua inglesa de maneira ampla, trabalhando todas as habilidades do aluno: oral, leitura, auditiva e escrita, visto
que as turmas são pequenas, com no máximo 12 alunos. A College prepara o aluno para a vida, as aulas tem material atualizado e dinâmico permitindo
diversas atividades extras aos alunos, tornando as aulas além de mais atrativas, mais divertidas.
Fiquem atentos, que em fevereiro de 2017 teremos aulas experimentais para que pais e alunos possam conhecer na prática a metodologia. Os dias e
horários serão encaminhados via aluno para que possam escolher e reservar os de sua preferência.
College e São João Batista, unidos por uma educação de qualidade!

