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Viaje no saber. O conhecimento muda sua vida2

Há 24 anos expandindo 
conhecimento

Escola da URI:

A Escola de Educação Básica da URI Santiago é 
uma instituição de ensino particular que pertence 
a Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões. Iniciou suas atividades em 
1994 e oferece os níveis de ensino: Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
Trabalha com os eixos aprender: a ser; a 
conhecer; a fazer; a viver juntos e a transformar.

Estudar na URI é uma oportunidade de expandir 
h o r i z o n t e s ,  c o m  o  e n s i n o  f o c a d o  n a 
aprendizagem, tendo o estudante como 
protagonista. A instituição tem por objetivo 
orientar a formação integral, humana e social, 
centrada nas questões socioemocionais e no 
incentivo à pesquisa científica, promovendo os 
direitos humanos e a diversidade cultural, a 
sustentabilidade e o saber conviver.

Atua lmente  conta  com 500 a lunos,  54 
professores, 10 funcionários e 11 monitores. A 
Escola da URI está localizada na Rua Vinte de 
Setembro, 2410, no Bairro Maria Alice Gomes. 
Tendo como diferencial:

1. Escola da Universidade;
2. Assessoramento da Coordenação Pedagógica
    e Equipe Multidisciplinar;
3. Professores qualificados e em constante
    formação;
4. Carga horária superior à média nacional;
5. Atividades complementares em turno regular e
    em contraturno;
6. Projetos que estimulam o desenvolvimento de
    competências emocionais e a promoção de
    hábitos saudáveis;
7. Incentivo à Pesquisa Científica;
8. Passeios de estudos contextualizados;
9. Educação tecnológica;
10. Provas integradas;
11. Simulados;
12. Preparação para o Enem;
13. Práticas em laboratórios da Universidade, em
      todos os níveis;
14. Língua estrangeira a partir da Educação
      Infantil;
15. Incentivo ao esporte;
16. Projeto Passaporte da Leitura;
17. Revista informativa “URINIUS”;
18. Serviço de segurança e monitoramento.
 

Durante meses, não passamos só os dias juntos, mas 
também compartilhamos nossos sonhos, choramos ao 
pensar no futuro, tornamos os “roles” mais frequentes e 
laços mais próximos, aos poucos nos despedindo de um 
tempo que sabemos que não irá voltar.

Estar no terceiro ano é como segurar água com as 
mãos. Corre e passa rápido pelos dedos, mesmo 
segurando com força. Quando vemos, foi. Existem 
conflitos, incertezas e por muitos momentos, nos vemos 
perdidos até naquilo que tínhamos total convicção.

2018 foi agitado. Não só em nível mundial ou nacional, 
mas para todos nós também. Ele já começou com muita 
cobrança, frio na barriga e expectativas, porém, foi apenas 
em fevereiro que a ficha de que tudo iria mudar realmente 
caiu.

Por isso, agora no final, peço que tenham paciência, até 
porque o futuro está aí e talvez vocês não estejam prontos, 
mas quando chegar a hora, entrem de cabeça. Lembrem 
que o mundo é gigante, então, não economizem a vontade 
de conhecê-lo.

Ademais, não esqueçam das suas origens e de cada 
detalhe que tornou esse ano inteiro, único. Não esqueçam 
também que a nossa convivência nos ensinou respeito e 
as brigas nos uniram, apesar das nossas diferenças. 
Lembrem-se da mesma forma dos valores que os 
funcionários da URI nos ensinaram e da infinidade do 
conhecimento cujos professores nos apresentaram. 
Façam o passado valer a pena, para o futuro ser ainda 
mais incrível. E, nunca se esqueçam de ser vocês 
mesmos.

Para apresentar a revista URINIUS de número 14, 
deleguei a função de escrever “a palavra da diretora”, para 
a aluna Verônica Veiz Salbego do 3º ano do Ensino Médio:

Com carinho, Verônica Veiz Salbego. e Maria Luiza 
Tamiosso Machado

Obrigada por tudo e até logo.

Com isso, expresso aqui nossa gratidão à equipe 
escolar, por fazer da nossa existência, além de um desafio, 
uma caminhada constante, onde nós somos nosso próprio 
limite. E, a vocês, a melhor turma, deixo meus votos de 
sucesso. Sejam infinitos.
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Os primeiros anos do ensino médio visitaram os laboratórios do câmpus para realizar a 
extração do DNA. Os alunos foram divididos em grupos, cada grupo realizou sua extração, 
identificando os componentes utilizados, a função e a importância da molécula para a organi-
zação estrutural dos seres vivos. A atividade foi coordenada pela professora Cisnara Amaral 
com auxílio do acadêmico monitor Pedro Martins Bonotto.

Extração de DNA no Campus
(aulas de Citologia)
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As professoras Arine, Tânia 
Mota e Cris Cortese realizaram, 
juntamente com os alunos dos 5º 
anos A e B da escola, uma visita de 
Estudos na Empresa do Grupo 
Batista, explorando o Projeto Soci-
al e Ambiental, Viva Verde.

Sob a orientação da coordena-
dora do Projeto Gissele Bianchini, 
os alunos conheceram sobre a 
Coleta Seletiva desenvolvida na 
empresa, a quantidade e destino 
dos resíduos, sobre o Concurso de 
desenhos dos filhos dos colabora-
dores da Empresa, as oficinas 
realizadas nas férias, a Campanha 
do Agasalho, em que os recursos 
arrecadados são utilizados na 
comunidade próxima ao grupo.

Uma tarde de muitas experiênci-
as e conhecimentos.

Professora Cris Cortese

Trabalho interdisciplinar 5º anos
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Na manhã de sábado, 07.07.2018, aconteceu o  Tour Literário, "Um passeio poético pela 
Terra dos Poetas". Um grupo de alunos do 8ºano, acompanhado pela professora Erilaine 
Perez, conheceu e se encantou com as obras dos inúmeros artistas santiaguenses como Caio 
Fernando Abreu, Túlio Piva e Aureliano de Figueiredo Pinto. Durante o passeio, puderam intera-
gir com escritores, músicos e artistas, além de conhecerem espaços culturais como a Estação 
do Conhecimento, a Rua dos Poetas e o Memorial da Poesia Contemporânea. Essa atividade foi 
uma preparação para o Sarau Poético que a turma realiza no fim do ano e valeu, também, como 
reconhecimento da identidade de “Terra dos Poetas” dada para nossa cidade.

«Tour Literário»:
uma iniciação à literatura poética
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Professora Arine - Sétimo ano

Visita de Estudos ao Centro Ictiológico

6 Viaje no saber. O conhecimento muda sua vida
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O segundo ano, orientado pela professora Ana Paula 
Milani, teve uma manhã teatral, na qual foram encenados 
os contos "A cartomante", "Missa do galo", "Pai contra Mãe" 
e "Conto de escola". Sucesso total!!!!

SEGUNDO ANO DRAMATRIZA
CONTOS DE MACHADO DE ASSIS
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«Sempre ali pra estender a mão
E maior valor não há!

É feito irmão!"

Amigos são porto seguro nas alegrias e nas tristezas
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Os alunos e familiares dos 3º Anos das Profes Cris Bochi e Cris Dorneles foram desafiados a 
apresentar uma história sobre "A importância dos amigos". Foi sensacional! As profes ficaram 
encantadas! 

Amigos são porto seguro nas alegrias e nas tristezas
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Um universo para descobrir
Novembro 2018
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Um universo para descobrir
Os alunos do 2° Ano da professora Raquel Matos iniciaram um trabalho de leituras e 

pesquisas a cerca do Universo. O Projeto Pedagógico do II Trimestre, intitulado “Um planeta 
para AMAR!” versa sobre as questões relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade. O 
tema “Universo” agrega os saberes no sentido de situar os alunos ao seu lugar no mundo, 
direcionando este olhar para o nosso planeta Terra, os cuidados e responsabilidade que 
devemos ter com ele. Neste sentido, os alunos construíram uma Mini Maquete do Sistema 
Solar.

Viaje no saber. O conhecimento muda sua vida 11
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Estudo dos elementos do texto narrativo a partir de notícias.
Os alunos pesquisaram notícias em jornais notícias e analisaram as suas 

características.
Após, eles elaboraram suas próprias notícias e socializaram em forma de jornal 

televisivo.

João Matheus Gahn - 5º ano A

Quinto ano realiza jornal televisivo

Viaje no saber. O conhecimento muda sua vida
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Os primeiros anos do Ensino Médio escreveram belíssimas poesias, de alta 
densidade literária e grande carga lírica. A culminância desse belíssimo trabalho se deu 
em dois jantares com recital artístico feito pelos nossos alunos, na Versos Pizzaria, com 
a participação das famílias de nossos estudantes. Arrasaram, como sempre!!!

Profe Ana Paula

Primeiros anos

promovem recitais poéticos em parceria 

na Casa do Poeta e Pizzaria Versos
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Quem sou eu? De onde eu vim? Do quê eu gosto?
A identidade é uma construção e a base fundamental para as 

estruturas e pilares de sustentação construída na infância.
A identidade é um processo contínuo e, quanto mais autoconhe-

cimento possuímos, melhor se dá este processo.
Ter consciência de nós, nosso papel, importância, origem, histó-

ria é o que nos permite ser atuantes nos meios em que vivemos.

Professora Ariele Lamberty

Etapa I: quem sou eu?
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A Professora Arine Frizzo 
esteve na sala e aula do 2° Ano 
da professora Raquel Matos 
para fazer uma fala sobre a 
água, o meio ambiente e as 
ações que cada um de nós 
precisa desenvolver no dia a 
dia para cuidar do nosso plane-
ta com responsabilidade. Os 
alunos assistiram a vídeos e 
visualizaram o ciclo da água 
com a gotinha Cristal, bem 
como o caminho que percorre 
o lixo jogado nas ruas e o 
tempo de sua decomposição. 

A construção do boneco 
ecológico foi uma proposta 
encantadora que despertou 
nos alunos o sentimento de 
cuidado. Eles precisam regar 
seu boneco todos os dias e 
cuidá-lo com muito amor, para 
ver seu “Cabelo” crescer!

Boneco Ecológico

Ao conviver e interagir com a linguagem escrita em sua vida 
social, a criança observa, pensa, faz perguntas, cria hipóteses, 
experimenta, toma decisões, tira conclusões, viabilizando o 
desenvolvimento de pensamento e da linguagem. Nas ativida-
des em que as crianças fazem seus rabiscos e dizem o que 
representam, já estão assimilando conceitos que mais tarde 
precisarão para compreenderem o sistema de escrita alfabética.

Caroline Sá

Educação Infantil: 
estímulo à linguarem
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Os alunos do 2° Ano da pro-
fessora Raquel Matos trabalha-
ram os gêneros textuais no I tri-
mestre do ano letivo, embasados 
no Projeto Pedagógico “Leitura 
em ação, voa a imaginação!”. A 
culminância foi a produção de um 
jornal com as propostas e ativida-
des desenvolvidas pelos alunos 
no decorrer dessa etapa. O Uri-
new'szinho do 2° Ano teve a sua 
edição n° 1 publicada no mês de 
maio e contou com a participação 
das demais turmas dos Anos Ini-
ciais e da Educação Infantil. 

Urinew'szinho do 2° Ano

16



Gibi é sempre sucesso: de aprendizagem, de entretenimento, de 
concentração, de alegria, de conhecimento!

Oficina de Contação de Histórias
3º ano 

Professora Ana Clara Flores
Profe Cristiana

Contação de história faz parte das oficinas da Escola da URI
Novembro 2018

Piadas Curtas

18 Viaje no saber. O conhecimento muda sua vida 17

   O garoto apanhou da vizinha, e 
a mãe furiosa foi tomar 
satisfação: 
   - Por que a senhora bateu no 
meu filho? Ele foi mal-educado, e 
me chamou de gorda. 
   A mãe totalmente irada, 
encerrou a conversa:
   - E a senhora acha que vai 
emagrecer batendo nele?

Conversa de casados: 
- Querido, o que você prefere? 

Uma mulher bonita ou uma mulher 
inteligente? 

O marido
- Nem uma, nem outra. Você sabe 

que eu só gosto de você.
ooo

Mamãe, mamãe... na escola me 
chamaram de mentiroso. Cale-se que 
você nem vai à escola ainda...

     Dois amigos conversam sobre as 
maravilhas do Oriente. 
     Um deles diz: 
     - Quando completei 25 anos de 
casado, levei minha mulher ao Japão
     O outro:
     - Não diga? E o que pensa fazer 
quando completarem 50? 
     O marido respondeu:
     - Volto lá para buscá-la.



Novembro 2018

O jogo auxilia no processo de ensino e aprendizagem da matemática, do português, 
ciências etc., desenvolvendo a psicomotricidade, ou seja, habilidades motoras, que 
acabam por desenvolver também o emocional e o intelectual; ao contrário do que 
possa parecer, as habilidades motoras das crianças não se relacionam apenas à late-
ralidade e noções de espaço e tempo, mas também à formação global da criança.

Brincamos nos divertimos e aprendemos através dos jogos. Brincar é coisa séria na 
ESCOLA DA URI!

Professoras Bruna Gripa e Caroline Sá
Etapa III da Educação Infantil

#VempraURI
      #EI

     #Brincarécoisaséria

Psicomotricidade: 

18 Viaje no saber. O conhecimento muda sua vida

a relação entre o movimento,
o brincare e o aprender
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Para  melhor compreensão e entendimento sobre as 
frações, os alunos dos 5º anos A e B, utilizaram o Lego , 
de uma maneira concreta. Essas pequenas peças envol-
veram os alunos, levando-os a uma aprendizagem signi-
ficativa e, para complementar a aprimorar a aprendiza-
gem, o uso das tecnologias fez parte, também, dos estu-
dos das frações, envolvendo os alunos em um ambiente 
intuitivo, explorando jogos virtuais através da descober-
ta. Atividade coordenada pela professora Cris Cortese.

Lego, informática e as frações
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Dia 11 de setembro, os alunos do 1° ano, das profes Luciane 
Manzoni e Li�ane Sagrilo, �veram uma tarde diferente e cheia 
de ensinamentos em um diver�do passeio ao 9° BLOG!!

Teve muita explicação sobre o Exército Brasileiro, sobre a 
Pátria, um delicioso lanche, picolé, brincadeiras e muita 
informação em um super gibi da Turma da Mônica!

Todos amaram o passeio!!

1º ano visita o 9° BLOG: passeio de estudos!
Novembro 2018
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De criança para criança. Início da semana do trânsi-
to!

Os alunos do 5º ano da Escola da URI, Elisa e Fran-
cisco Toscani Vielmo, compartilharam com os alunos do 
4º ano, sobre o acidente de trânsito sofrido por ele em 
2013. Francisco relatou como aconteceu o acidente, as 
consequências em sua vida e na vida familiar e Elisa 
contou seu olhar, pois presenciou o acidente do irmão. 

De criança para criança:

reexões do 4º ano sobre acidentes

de trânsito

Aula prática sobre peixes:
anatomia e fisiologia de uma tilápia nilótica

Arine Frizzo 7º ano Ingredientes
2 filés de tilápia
4 fatias de queijo mussarela
5 tomates cereja
15 folhas de rúcula
Alho frito

MODO DE PREPARO

Sal e pimenta à gosto.
Em uma frigideira untada com azei-
te, coloque os filés de tilápia lado a 
lado e doure de um lado, tempere 
com sal e pimenta do reino. Vire os 
filés e coloque os tomates cerejas 
cortados ao meio na frigideira, não 
em cima do peixe, para que eles 
fritem um pouco e desmanchem. 
Quando o peixe estiver ficando 
pronto, coloque as folhas de rúcula 
em cima dos filés e as fatias de 
mussarela. Coloque um pouqui-
nho, bem pouco mesmo, de água 
em uma tampa que caiba na frigi-
deira e vire nela, tampando-a. 
Assim o queijo derreterá igual nas 
lanchonetes quando se faz um 
hambúrguer na chapa. Aí é só sal-
picar o alho frito por cima e comer 
com um delicioso risoto.

Receita 

Tilápia

Foi um momento emocionante, envolvente e significati-
vo, pois uma fala de criança para criança é sempre na 
linguagem e com sentimentos que tocam e envolvem. 

A proposta foi pensada pelas professoras Ana Clara 
Flores e Cinara Toscani, ambas professoras do 4º ano 
e Cinara, mãe dos alunos Elisa e Francisco.
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Por meio de atividades lúdicas e prazerosas, é possível tornar os cuidados com a saúde 
bucal um hábito diário na vida das crianças, conscientizando-as sobre a importância de manter 
a dentição e a boca saudável.

Professora Sabrina Gehlen
Etapa II da Educação Infantil

#Passeionaden�sta
#amigoseinimigosdosdentes
#bocãosaudávelebocãonãosaudável
#contruçãodefantochemeuden�nho

Etapa II no mundo da escovação

22
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“Quando o homem se lançou ao mar durante a 
expansão europeia, os diários de bordo assumi-
ram um papel importante na história, foram adota-
dos para guardar os principais acontecimentos 
das viagens.”

Foi ao estudar as Grandes Navegações que os 
alunos do 7º ano do Ensino Fundamental da Esco-
la da URI, sob a orientação da professora de His-
tória, Luciane Amaral, redigiram seus próprios 
“Diário de Bordo”.

Diário de Bordo
Num universo imaginário do início da Idade 

Moderna, “navegaram” com destinos fictícios aos 
mais diversos lugares. Foram feitos relatos acerca 
do dia a dia da difícil jornada, bem como as aventu-
ras, desafios e a expectativa de chegar a terras não 
conhecidas até então.

Para caracterizar os trabalhos utilizaram-se técni-
cas de envelhecer o papel, assim como outros recur-
sos, o que resultou em um efeito lindo e apaixonante. 
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Árvore Genealógica, Máscara de Gesso
Integração Biologia e Inglês

Para determinar as característica fenotípicas e 
identificar os genótipos, realiza-se nas aulas de 
Biologia a atividade tradicional “produções de más-
caras de gesso: identificando genótipos e fenótipos, 
comparando com os parentais”. Assim, a atividade é 
realizada com muito empenho e dedicação. Além de 
identificar os genes envolvidos, suas características 
fenotípicas, os alunos do 2º ano do ensino médio 
deveriam comparar suas características mais mar-
cantes com seus parentais, realizando a árvore 

genealógica de suas famílias até a 4º geração. A 
atividade foi coordenada pela professora Cisnara 
Amaral e teve a participação especial das professo-
ras Adriana Madrid que auxiliou a pintura das más-
caras e, Tânia Dalsasso, que organizou um amigo 
secreto, em que os alunos descobriam seu amigo 
oculto através da identificação das características 
fenotípicas.... Who said that genetic features are 
importante only for Biology, make mistakes!

Viaje no saber. O conhecimento muda sua vida
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Um francês em nossas vidas
No ano de 2018, nós do segundo ano da escola da URI, tivemos o prazer de receber um 

intercambista diretamente da França. Julien é um colega muito divertido e muito especial 
para todos nós. Ele é um ótimo amigo e esperamos que ele tenha boas lembranças conos-
co. Fizemos uma breve entrevista com ele, com algumas perguntas sobre a sua estadia 
aqui no Brasil:  

O que você está achando do Brasil? 
Eu amo as pessoas brasileiras, são muito 

sorridentes e muito legais. A cidade, as ruas, a cultura, 
modo de vida e a comida são muito diferentes, mas eu 
realmente gosto.

Qual a maior diferença entre o Brasil e a França ?
Eu acho que é a comida. Sinto muita falta da comida 

francesa. A comida brasileira é boa (churrasco é muito 
bom!!), mas prefiro a comida francesa (queijo e pão).

Qual foi sua relação quando soube que viria para 
o Brasil?

Eu fiquei muito feliz e realmente descobri um país 
totalmente diferente para mim.

O que você mais sente falta da França?
Minha família certamente, meus amigos e a comida. 

Mas não tenho muito tempo, porque estou cheio de 
coisas para fazer aqui e encontro minha felicidade com 
meus novos amigos e minha nova família. Vocês são 
realmente extraordinários.

Você fala frequentemente com sua família? 
Eu não falo muito frequentemente, duas ou três 

vezes por semana. Mas com a internet tudo é 
realmente mais rápido e fácil. Meus amigos sentem 

falta de mim, eles são realmente importantes para um 
estudante intercambista.

E você fala com o Igor, intercambista que foi no 
seu lugar?

Eu não posso negar que quando eu cheguei na 
minha família ninguém falava minha língua e minha 
família não falava inglês, de modo que parecia difícil, 
mas após uma semana tudo estava ok. 

Eu direi a vocês que, quando nós chegamos em 
Santiago, nada de bom me atraiu, nada para fazer, 
apenas um alemão, longe do sonho brasileiro com 
garotas, as praias... Mas agora eu digo, sou sortudo, 
porque meus amigos em cidade grande não teriam 
todas as coisas típicas que eu vejo.

Minha família é tão extraordinária, cheia de coisas 
para fazer comigo.

Nós somos bem preparados pelo Rotary, que nos 
apoia e nos oferece aulas de português. Eu reasseguro 
a vocês, eu amo o Brasil e Santiago, mas o que eu mais 
gosto é do sorriso de vocês e o seu jeito de viver.

Muito obrigado por tudo! 

Manoela Palmeiro e Hellen Motta 
Agradecimento especial: Prof Tânia Dalssasso 
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Projeto de Pesquisa do 4º ano: BAIRROS
Bairro substan�vo masculino 
1. porção de território povoado nas cercanias de 

uma cidade; povoado, arraial, distrito. 
2. cada uma das partes em que se divide uma cidade 

ou vila, para facilitar a orientação das pessoas e 
possibilitar administração pública mais eficaz. 

O bairro é muito mais que um verbete, é iden�dade, 
é homenagem para pessoas importantes, é o nosso 
des�no ao término dos afazeres diários, é o porto 
seguro dentro da nossa cidade. O projeto de pesquisa 
dos alunos do 4º ano teve a proposta de pesquisar a 
história de um bairro de San�ago e compar�lhar com 
os colegas, através de informações escritas, entrevista 
com moradores, reivindicações de melhorias e registro 
fotográfico. As apresentações foram realizadas por 
meio de sorteio.
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Ampliação da reta numérica.
Alunos do 2° ano da profe Raquel Matos participam 

de aula com material manipulável para compreender de 
forma significativa o campo numérico e suas 
possibilidades de composição, decomposição e 
valores relativos no quadro valor de lugar. 

Matemática divertida e significativa

Retomada do sistema cardiovascular
Utilizando modelagem do coração, vasos sanguíneos 

e células do sangue com massa de modelar

Profe Arine
Ciências
8º ano
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A atividade contou com a produção da 
célula comestível realizando uma analogia 
com o Programa Master Chef. Assim, o 1º 
ano, turma B, recebeu seus ingredientes 
para montar suas células vegetais ou anima-
is, contou as calorias de sua produção e 
ainda relacionou o pico calórico, com gasto 
energético, produção de insulina e atividade 
física. A atividade foi coordenada pelos pro-
fessores Cisnara e Max, com auxílio do pro-
fessor Thimóteo.

Após, as produções das células deveriam 
contar as calorias utilizadas na produção, 
realizando operações matemáticas que for-
necessem as calorias relacionadas a cada 
nutriente, especificadamente glicídios, lipídi-
os e protídeos. O trabalho foi avaliado pelos 
acadêmicos do curso de Ciências Biológicas 
Pedro Martins Bonotto, Ricardo Cancian e 
Wender Falcão.

Interdisciplinariedade

Biologia, Química e Educação Física

“Acreditamos que a interdisciplinaridade é capaz de 
dar sentido aos conteúdos científicos, proporcionando 
aprendizagem, analogias entre as disciplinas, realizando 
a integração entre conhecimento cotidiano e científico”.
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Reflexões históricas sobre o Descobri-
mento do Brasil.

No dia 11 de setembro, os alunos do 4º 
ano tiveram a participação bem especial da 
professora Amália Bochi para conversar 
sobre as primeiras navegações, sobre a che-
gada dos portugueses ao Brasil e para refletir 
sobre os termos: descoberto, invadido, ocu-
pado, colonizado. Foram reflexões importan-
tes e significativas.

Nossos agradecimentos por compartilhar 
muitos conhecimentos com os alunos. Foi 
demais!

Palestra sobre a chegada
dos portugueses ao Brasil
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Festa da Família
O DIA EM QUE LEVEI MEU 

PAI NA ACADEMIA

Envolvidos em um clima de amor e diversão em 
família, instigando o pensar e o agir sobre uma vida 
de qualidade, a Escola da URI promoveu diversas 
atividades físicas e interativas entre pais e filhos      
(as). Foram momentos de descontração, de cele-
brar o brincar em família e de homenagear as pes-
soas que integram o contexto familiar de uma 
forma especial, desempenhando diferentes fun-
ções.                  

“No pódio da vida, somos todos vitoriosos, 
somos todos campeões.”



SEXTO ANO

FURNASViaje no saber. O conhecimento muda sua vida

Festa da Família

31

Novembro 2018



Novembro 2018

32

Festa da Família

Viaje no saber. O conhecimento muda sua vida



SEXTO ANO

FORNO

SEXTO ANO

Festa da Família
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Integração entre Ciências Biológicas e URI Escola
O Curso de Ciências Biológicas do câmpus tem efe-

tivado grande parceria com a escola através da produ-
ção de oficinas e aulas práticas para os alunos do ensi-
no fundamental, anos iniciais. As atividades estão inse-
ridas dentro do Projeto de Extensão: Interfaces entre 
universidade e comunidade – compartilhando sabe-
res, coordenado pela professora Cisnara Amaral, com 
auxílio dos acadêmicos voluntários: Nathália Quaiatto 
Félix, Vander Stepancheviski, Bibiana da Cruz Santos, 
Eduarda Sarturi dos Santos, Pedro Martins Bonotto, 
Ricardo Cancian, Edmara Bueno, Wender Falcão, 
Lucas Abaddi Ebling, Vinícuis Gomes Buenevides e 

Keuvin Gibicoski do Amarante. Conta com o apoio da 
Coordenadora do curso Ludmilla Ribeiro e com a parti-
cipação do projeto “Fauna Silvestre do Vale do Jagua-
ri”.

Agradecemos ao apoio da direção e professoras do 
ensino fundamental pela credibilidade!

Seguem fotos das crianças em nossos laboratórios. 
Se você não agendou seu horário, estamos lhe espe-
rando, venha para BIO!

Curta nossa página no facebook e verifique as fotos 
da sua turma!
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Os alunos do Terceirão foram estimulados a produzir livros de 
literatura infantil nas aulas de Biologia abordando as principais 
parasitoses evidenciadas nos municípios do RS. Os livros servi-
rão de apoio didático a professora de Ciências do Ensino Funda-
mental, reforçando a importância dos hábitos de higiene, relatan-
do o tipo de parasita envolvido, suas características, como a doen-
ça se manifesta e suas relações com os seres humanos. Foram 
produzidos 7 livros infantis, sobre Dengue, Febre Amarela, 
Meningite, Cólera, Teníase, Toxoplasmose e Giardíase. 

A atividade foi coordenada pela professora Cisnara Amaral, 
com auxílio da professora Ana Paula Milani, que tal você dar um 
pulinho na biblioteca e iniciar já sua leitura? As histórias estão 
recheadas de conhecimento e muita imaginação... 

Literatura Infantil, Biologia e Promoção da Saúde

Como a  ga le ra  fo i 
aquém das expectativas, a 
profa. Cisnara organizou 
uma participação especial 
em uma contação de histó-
ria fantástica, explorada 
pela professora Luciane 
Lencini, artista nata, que 
interpretou o livro “ASK 
Mosquita”.
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 Viajar pelo Rio Grande é descobrir em cada rincão que se 
chega, uma história peculiar, ora contada pelo vento Minuano 
que varre campos, coxilhas e serras, ora contada em prosa e 
verso no folclore de sua gente. Viajar pelo Rio Grande é provar o 
sabor da comida típica feita no fogão à lenha e um churrasco 
gaúcho junto ao fogo de chão. Receber a hospitalidade, viver as 
quatro estações do ano no Rio Grande do Sul, encarar o frio do 
inverno e ficar aquecido junto a uma roda de fogo, esquentando 
a água do chimarrão, assando o churrasco, aprendendo a 
conhecer e valorizar a história e a cultura gaúcha.

Rio Grande do Sul
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terra que cultiva a tradição
Os 3º anos das professoras Cristhiane e Cristiana viven-

ciaram momentos especiais durante a Semana Farroupilha. 
Agradecemos em especial, aos alunos que abrilhantaram 
nossas tardes com contação de lendas e declamações de 
poesias gaúchas, à professora Caroline Pavanelo, pela par-
ceria de sempre, ao músico Jaerson Martins, com sua gaita e 
sua alegria e ao peãozinho João Henrique Sagrilo, com sua 
habilidade no laço e auxílio aos nossos alunos.
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O melhor lugar do mundo
É dentro de um abraço 
Pro solitário ou pro carente
Dentro de um abraço é sempre quente. 

Jota Quest

Após a realização dos estudos sobre o corpo humano, os 
cuidados com o coração e a importância do abraço para além 
do físico (emoções e sentimentos), os alunos do 4º ano, pro-
fessoras Ana Clara Rebelo Flores e Cinara Bitencourt Tos-
cani, distribuíram abraços no pátio da Escola da URI, sentin-
do e compartilhando a energia de um bom abraço.

Alunos do 4º ano distribuem abraços 
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Conhecer a língua materna, as palavras e os seus significa-
dos faz parte das aulas do 4º ano.

Em uma das tardes, os alunos escolheram uma página do 
dicionário, foram ao xerox da escola e, após a impressão, reali-
zaram atividades ortográficas e de interpretação das palavras da 
página, cada um de acordo com os seus gostos. 

Autonomia e decisão, nas mínimas situações, preparam para 
o desenvolvimento social dos alunos.

Professoras Ana Clara Rebelo Flores e 
Cinara Bitencourt Toscani

Alunos do 4º ano visitam o xerox da escola 

A turma do 3º ano da professora Cris-
tiana em conjunto com a psicóloga da 
escola Judith Vitorino, pode refletir e 
repensar atitudes em encontros realiza-
dos na sala da aula durante o II trimestre. 
Através desses encontros os alunos tive-
ram a oportunidade de pensar sobre os 
seus comportamentos em sala de aula, 
sobre o respeito, empatia e amizade. 
Esse trabalho foi realizado, pois sabemos 
da importância de criarmos o hábito de 
pensar sobre nossas atitudes, sobre 
nossa personalidade para, desta forma, 
descobrirmos no que precisamos melho-
rar, mudar e com o quê continuar. Apren-
der novos comportamentos e reforçar os 
comportamentos positivos que possuí-
mos e os que desejamos fortalecer como 
o respeito, a paciência, a generosidade, 
empatia e muitos outros. Tudo isso envol-
ve muita persistência, diálogo, o apoio da 
escola e da família.

EDUCAÇÃO EMOCIONAL: APRENDENDO A VIVER JUNTO
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VISITA AO PREFEITO
As pesquisas realizadas sobre os bairros da cida-

de de Santiago também proporcionaram uma visita 
ao prefeito Tiago Gorski Lacerda, para realizar a 
entrega das reivindicações de melhorias. Um 
momento de conversa descontraída e, ao mesmo 
tempo, de seriedade dos assuntos relatados. 

Agradecemos a acolhida carinhosa da equipe da 
Prefeitura Municipal aos alunos e professoras do 4º 
ano da Escola da URI.  

Professoras Ana Clara Rebelo Flores 
e Cinara Bitencourt Toscani

Após estudar sobre os animais de estimação, 
o 2º ano da profe Sara Oliveira vivenciou uma 
surpresa emocionante!

A turma ganhou um peixe, que agora será seu 
bichinho de estimação. Com certeza o peixinho 
será muito bem cuidado, pois o que não falta no 
2º ano, é AMOR!

Arco-íris traz cor e emoção aos alunos do 2º ano  
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Os alunos dos  anos A e B, dos anos finais do 9º
Ensino Fundamental investigaram a acidez e a 
basicidade de produtos domésticos presentes em suas 
casas durante as aulas de Química. A atividade foi 
desenvo lv ida em sa la  de au la ,  a t ravés de 
experimentação. 

Os alunos foram divididos em grupos e com suas 
amostras de produtos, tais como: desinfetante, pasta 
de dente, vinagre, suco de limão, refrigerante e água, 
realizaram a atividade prática.

 A prática foi desenvolvida em dois momentos. O 
primeiro momento consistiu na medida do pH através 
de um phmetro digital e, o segundo momento, através 
do uso de extrato de repolho roxo como solução indica-
dora de pH. Com base nos resultados obtidos nos dois 
momentos, construiu-se uma tabela e analisou-se os 
resultados.

Essa atividade proporcionou a construção do conhe-
cimento sobre acidez e basicidade das substâncias 
presentes no dia a dia dos alunos, bem como, uma com-
preensão do conceito de pH, aproximando a teoria por 
meio da prática de laboratório.

Professor Maximiliano Silva

DESCOBRINDO A ACIDEZ E A BASICIDADE DE PRODUTOS DOMÉSTICOS

Educação Emocional: Aprendendo a viver junto
A turma do 3º ano da professora Cristiana em 

conjunto com a psicóloga da escola Judith 
Vitorino, puderam refletir e repensar atitudes em 
encontros realizados na sala da aula durante o II 
trimestre. Através desses encontros os alunos 
tivemos a oportunidade de pensar sobre os seus 
comportamentos em sala de aula, sobre o 
respeito, empatia e amizade. Esse trabalho foi 
realizado, pois sabemos da importância de 
criarmos o hábito de pensar sobre nossas 
atitudes, sobre nossa personalidade, para desta 
forma descobrirmos no que precisamos 
melhorar, mudar e com o que continuar. Aprender 
novos  compor tamen tos  e  re fo rça r  os 
comportamentos positivos que possuímos e os 
que desejamos fortalecer, como o respeito, a 
paciência, a generosidade, empatia e muitos 
outros. Tudo isso envolve muita persistência, 
diálogo, o apoio da escola e da família.
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A primavera começou com um aroma 
diferente: "cheiro de poesia" no ar! Nossos 
jovens pesquisadores do oitavo ano, orienta-
dos pela professora Erilaine Perez, foram 
até a Biblioteca Pública Melvin Jones desco-
brir o motivo pelo qual nossa cidade é chama-
da de "Terra dos Poetas". Foi uma excelente 
oportunidade de entrar em contato com as 
inúmeras obras dos escritores locais e de 
começar o trabalho para o Sarau Literário 
que fecha o ano da turma, assim como o dos 
sonetos que estudamos: com "chave de 
ouro"!

Pequenos Pesquisadores

  4. ÁGUA. É outro tema comum na prova e muito explorado com a questão ambiental. 

  5. COMBUSTÍVEIS E GERAÇÃO DE ENERGIA. Cada vez mais buscamos formas de impactar menos o
      meio ambiente e as diferentes formas de gerar energia limpa, combustíveis fósseis, biocombustíveis e os 
      impactos ambientais de cada um.
 

  6. COMPOSTOS ORGÂNICOS. Estão presentes em diversas situações do cotidiano, em objetos de plástico, 
      fibras de tecidos, frutas, combustíveis, sabonetes, bebidas alcoólicas e outros.

    Essa atividade objetivou o estreitamento entre o contexto dos conteúdos teóricos abordados na disciplina   
  de Química ao longo do Ensino Médio, bem como proporcionar links entre outras áreas do conhecimento,
  proporcionando contextualização e interdisciplinariedade.

 . Professor Maximilano

     Os alunos do 3º ano do Ensino Médio foram desafiados a refletir sobre as temáticas abordadas no 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nas aulas de Química. Numa visão de ensino híbrido, em grupos 
os alunos organizaram uma pesquisa e apresentação, para discussão e debate, sobre as seguintes temáticas:

  1. SEPARAÇÃO DE MISTURAS. Este tópico tem bastante aplicação no contexto industrial. Mas também
      pode vir relacionado a tópicos do  nosso cotidiano como filtração ou a extração de substâncias de uma
      folha para fazer um chá. Ultimamente vem sendo abordado principalmente em questões ligadas ao 
      tratamento de água.

  2. RADIOATIVIDADE. O contexto histórico e social dos impactos ambientais provocados por substâncias 
      radioativas. É importante que o aluno tenha noção do funcionamento básico de uma usina nuclear. Saber 
      a questão energética das usinas, quais os impactos ambientais, quais as vantagens de usar uma usina 
      nuclear em relação as outras fontes de energia.

  3. FUNÇÕES INORGÂNICAS. O tema tem sido abordado envolvendo meio ambiente em relação à formação
      de chuva ácida, poluição, tratamento do solo.

CONHECENDO AS TEMÁTICAS DO ENEM PARA QUÍMICA 
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Moléculas da vida
    Os alunos dos  anos A e B, dos anos finais do Ensi-9º
no Fundamental, durante o estudo das ligações quími-
cas, foram desafiados a construir modelos moleculares 
das principais moléculas que são fundamentais para a 
existência da vida na terra. 

Em grupos, os alunos pesquisaram a geometria das 
moléculas e através do uso de bolinhas de isopor e pali-
tos de churrasco, estabeleceram as ligações químicas, 
bem como a sua organização no espaço.

Essa atividade proporcionou uma visão macroscópi-
ca das moléculas e suas ligações, desenvolvendo uma 
aprendizagem mais significativa aos alunos e uma 
compreensão mais efetiva do mundo microscópico.

Professor Maximiliano Silva

Visita de 

estudos 
dos alunos do 8º 
ano no 
Laboratório de 
Anatomia e 
Fisiologia da URI 
Campus 
Santiago. 
Agradeçemos a 
Prof Márcia 
Rosso, pela 
recepção e pelo 
enriquecimento 
do conhecimento 
de nossos alunos! 

Profe Arine
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Os alunos do 5º ANO, coordenados pela 
Professora Tânia Mota, comemoraram a 
Semana Farroupilha de 2018 em grande 
estilo. As atividades iniciaram na sala de 
aula, num trabalho integrado entre História 
e Geografia, a turma conheceu e aprendeu 
a valorizar a história do nosso Estado e a 
cultura do povo gaúcho.

Semana Farroupilha na Escola da URI
Projeto Taifa
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O encerramento foi realizado dia 12 de setembro em um grande 
evento: o Carreteiro Farroupilha, pais, alunos, professores, funcioná-
rios, Direção, Coordenação Pedagógica e convidados especiais 
vivenciaram os nossos costumes com um tradicional chimarrão, car-
reteiro de charque, muita música e dança. A presença dos Integrantes 
do Projeto TAIFA e da Escola Municipal Criança Feliz  deixou a  ativi-
dade muito mais alegre e festiva, aos quais agradecemos carinhosa-
mente.

Obrigada pela participação e apoio. Assim, aprender História e 
Geografia na Escola da URI é sempre uma festa!

Professora Tania Mota

Semana Farroupilha na Escola da URI
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A magia do futebol
É fato, o futebol é uma paixão
E dentro do estádio se torce para a exaustão
E a cada gol feito é mais uma emoção
Mesmo que seja gol contra ou a favor

O futebol leva as pessoas a vibração
A cada lance ainda mais com cartão
O torcedor grita, segura coração
E o hino do time vira canção

E quem não tem um time preferido
Acaba entrando num clima divertido
Enquanto o jogo é definido em campo

E nas arquibancadas, tem festa
Tem xingamento para juiz e time
Porque afinal tudo isso é futebol

Carlos Eduardo Campanher

Sem título

Me sinto tão sozinha nessas ruas
Sempre ouvindo as mesmas músicas
Meus pensamentos tomando um único rumo
E com toda a minha razão, eu sumo

Cansada dos seus olhos me deixando sem ar
Não sei se devo ir ou se devo ficar
É melhor esquecer do que arrumar
E o mundo pode acabar, mas eu ainda vou te amar

Dói em mim ver que está do mesmo jeito que eu
Não consigo imaginar o quanto você sofreu
E você pode sorrir, mas não pode fazer a dor sumir

Você pode me confundir
Quantas vezes conseguir
Mas eu sempre vou te aplaudir

Manuella Maurer

Caminho Perigoso
Para os jovens, a vida começa cedo;
Mas para as mães começa o medo.
Amizades duvidosas, más influências...
Mundo complicado e com muitas desavenças.

A diversão para eles está em primeiro lugar;
Vida fácil, sem limites;
Drogas, bebidas...
Alegrias proibidas...

Famílias destruídas,
Amizades perdidas,
Lutas sem fim.

Para evitar este caminho,
Muita conversa e educação;
Amor, respeito e atenção!

Gabriel Mai Machado

O Jogo do Amor
De dois mundos diferentes
Você entrou 
Derrubando todas as paredes do meu coração
E entre conversas e jogos você me encontrou

Jogando e jogando 
O jogo do amor
Um jogo que parecia não ter fim
O que poderia ser incrível em ruínas ficou

Jogando e jogando
Um jogo infernal
Que o final era breve

Aquilo que corrompe destrói  
Que não seja ruim
Mas que seja forte

Ernani Toscani Gindri

“Dona” Edithe
Dona Edithe é uma senhora,
Minha adorável e querida avó,
Que não gosta de estar só,
E sim rodeada de netos.

Desde pequeno é assim,
Comigo jogava futebol,
Faça chuva ou faça sol,
Está sempre com um sorriso no rosto.

Adora tomar um mate,
Um churrasco de domingo e,
Ao lado da família, sua vida ir seguindo.

Me ensinou ao senhor louvar,
Para todos vou espalhar,
Que eternamente vou te amar.

João Pinheiro

Saudade
Amor sinto tanto sua saudade 
Desde que você mudou de cidade  
Me lembro dos seus olhos  

E de seus beijos maravilhosos  
Queria que o nosso amor não fosse 
passageiro 
E sim que fosse infinito 
O amor com você é mais completo 

Com você tudo é mais sincero  
Não queria eu você tivesse ido 
Mas saiba que você é linda 

E maravilhosa  
Eu te amo 
Se você ler esse poema, lembre que te amo 
E espero que você ainda me ame

Miguel Castanho

Iniciação à leitura poética 
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Os alunos do 8º ano, orientados pela professora Erilaine Perez, foram iniciados nas descobertas 
da leitura poética. Verso, estrofe, rima, ritmo e sílaba métrica conhecimentos importantes na 

construção das noções da grande arte que é produzir uma poesia! O soneto, forma mais tradicional 
em que se apresenta esse gênero, foi o objeto dos estudos da turma que, à moda de Vinícius de 

Moraes, também produziu belos sonetos de amor!

A emoção do futebol

Minha alma de sonhar pelo título do
Meu time Futebol clube e se arrepiar
Com a torcida gritando Grêmio
Campeão do Brasil

Não vejo isso como obrigação
De ganhar, mas sim de dar
Orgulho a nação tricolor com
Uma taça na mão

O titulo passa, mas a
Lembrança do momento
Não foge da cabeça

E como todo gremista diz
Até a pé nós iremos
A onde o grêmio estiver.

Leonardo Cardoso 

O amor
O amor floresce
O amor rejuvenesce
O amor enlouquece
O amor é bom

O amor nasce
O tempo fortalece
O Amor Permanece
Com o tempo, Se Eterniza, ou Termina

O sentimento que cura
O sentimento que alegra
Deixar de amar por alguém que não soube 

 / te amar ?

Quando tua alma gêmea aparece
Tu nunca mais adoece
E vive sempre o amor

Ana Laura Borba

Preciso me encontrar

Dentre frias paredes
Que ecoam sussurros sofridos por medos 

/ vividos
Perdida no espaço, pelo qual passo
Onde será meu lugar?

Essa confusão me causou dor
Avisei ao planeta sobre meu horror
Alertei que não fui nascida pra essa vida
E que infelizmente não encontro a saída

Preciso encontrar meu lugar
Talvez ele seja perto do mar
Mas será esse meu verdadeiro lar?

Necessito de um mundo puro e seguro
Para encontrar o que realmente procuro
Um abrigo onde enfim me desligo

Tacyana Braz

Iniciação à leitura poética 

Oh Mortal amor

Um dia amei um alguém
Tão especial quanto o sol
No céu, tão doloroso quanto
O fogo na pele fria minha 

Oh! Amor doloroso, oh! Amor 
Constante, oh! amor amado
Dói não ter você comigo
Dói não ver você aqui ao meu lado

Vi você então partir
Vi você então chorar 
Vi a mim me despedaçar

Aos pedaços assim fiquei 
Voltava logo apos partir e quebrava ainda / 

mais meu eu 
Seria isso amor ou apenas uma dor /

 mortal?

Laura Lenhard
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No recanto mais 
longínquo

No recanto mais longínquo
Eu me encontrarei
Naquele lugar esquecerei
Tudo aquilo que me tornei

Talvez observando o mar
Sob a luz do luar
Trancarei no fundo do coração
Toda a minha decepção

Talvez seja apenas ilusão
Fruto de minha imaginação
Ou será que não?

No recanto mais longínquo
Deixarei para trás o que ocorreu
E descobrirei meu novo eu

Rafaella Prado 

O valor da vida
A vida é feita de momentos,
É feita de acontecimentos, 
Se constitui de amores reais, 
De lembranças que não voltam mais

Nos ensina a cada dia
O valor que há num abraço
O amor por trás da dor
A saudade que o tempo deixou

A vida nos ensina a valorizar 
O pouco que temos 
Para conquistar o muito que desejamos

A vida é um sopro 
Devemos aproveitar o tempo
Para não existir arrependimento 

Amanda Naressi

Prisioneira da Minha 
Mente

Abro os olhos, encaro a janela
Lá fora, a vida me parece tão bela
Mas eu não posso sair, estou presa.
Minha própria mente me tranca aqui.

Sozinha, penso se algum dia
Conseguirei me libertar.
Por trás da vidraça, do lado de dentro,
Observo, meu dia passar...

A solidão que um dia já me angustiou,
Hoje só acalma a minha alma,
Que de tanto sofrer se cansou.

Ainda existem esperanças dentro de mim
Não sei se devo acreditar, ó doce ilusão,
De um dia ainda poder amar.

Giovanna Viero Bravo

O obscuro de minha face
 Dentre as águas frias que tocam meu rosto
 Misturado com as lágrimas que dele caem
 Numa noite fria e ao mesmo tempo sombria
 A raiva domina meu corpo em seu leito de morte

 As noites não são mais as mesmas 
 A angústia que de meu corpo sai 
 Revela o pior que existe dentro de meu ser
 E assim se torna visível para os que junto a mim 
convivem 

 Em uma luta para continuar a minha vida
 Eis aqui o meu descanço  
 Sete palmos abaixo da terra é o meu sonhado 
avanço 

 Não me procure quando sentir minha falta 
 Esse para mim é o meu lugar 
E não terá como voltar

João Arthur Montagner

Junto às rezas e à luz do luar
 

E, nos dias, o amor e a alegria
Corram comigo junto ao mar
E a calmaria das ondas
Leve junto, para longe, minhas dores
 

Quando ficar difícil e a tristeza chegar
Deitarei em uma cama macia
E com a paz a cobrir-me de amor
 

E quando a chuva vier
E o cansaço chegar, despedirei-me da paz
Mas que fique a vontade para voltar quando 

/ o sol raiar 

Rafaela Salgado

A Paz
Eu procuro um lugar
Onde a paz lá exista
E comigo sente à mesa

Rio Grande do Sul
Ser gaúcho não é pra
Qualquer um tomar 
Chimarrão e respeitar 
A nossa tradição. 

Rio Grande do Sul
E seu lindo céu azul
Fazer um churrascão
Em um baita fogo de chão.

Acordar no clarear do dia 
Sair para a campereada voltando
A tardinha, para uma dança abagualada. 

Aqui no sul não somos 
Muito de carnaval, aos domingos nos 
Reunimos para ver a dupla grenal.

Cássio Nascimento Brum

Iniciação à leitura poética Novembro 2018
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Fim de tarde
Nunca vou esquecer daquele fim de tarde
Era um verão quente e ensolarado
Um livro na mão, uma brisa no rosto
E nas minhas costas, já nenhum fardo.

Levantei os olhos e me deparei com o céu  
Parecia uma tela, colorida com o mais macio pincel
Já não era mais aquele azul, mas sim alaranjado 
Tão belo quanto qualquer coisa que poderia ter sonhado.

Senti o vento que vinha com o anoitecer 
E então, de repente, senti paz
E deixei esse sentimento bom me envolver.

Hoje, me lembrei desses fim de tarde
Um momento simples, mas que não vou esquecer 
Uma memória que comigo sempre vou manter.

Sofia Machado Damaceno

Futebol
A copa do mundo já foi
A próxima é Brasil Hexa
A nossa pátria vem de chuteiras
Não devemos pular ribanceira
 
O futebol é só um esporte
Onde ganhar ou perder faz parte
Mas no Brasil do Sul até o Norte
É considerado uma obra de arte
 

Os jogadores que são milionários
Continuarão ganhando muito bem
E, por eles brigamos nós otários
 

A mídia ganhará com esse esporte
As pessoas procurando emprego
E só consegue com muita sorte
 

Rodrigo Schirmer 

O Futebol
O futebol para mim é arte
Para conseguir é preciso lutar
Mas se não der certo faz parte
Outra coisa vai ser preciso tentar.

Esse esporte para mim
Sempre foi e sempre será meu sonho
Mas temos que saber que terá um fim
Para os que sonham, buscar é o que eu proponho.

Para os fracos, será preciso acreditar
Pois fazendo isso, um dia vai alcançar
E mesmo não conseguindo, não pode se abalar e 

/ continuar a tentar.

Eu sempre soube que ter esse sonho seria muito difícil
Mas, mesmo assim, eu não vou desistir
E para conseguir, é preciso agir.

Lucas Marcon

Soneto Gaúcho
Sobre o vinte de setembro,
Mexe com nossa alma,
E assim relembro
O orgulho de ser gaúcho

Vendo as façanhas passadas,
E toda esta tradição,
Vejo como é boa 
Esta região 

Sobre a grama verde,
A roda do mate, 
Assim se iniciam as amizades

Arroz, carreteiro, churrasco e feijoada
Com essas comidas típicas 
O baile vai até madrugada

Davi Oliveira

Iniciação à leitura poética 
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O teu abraço
Sinto saudades dos momentos de paz,
Dos dias a mais,
Onde encontrava conforto em ti,
Com teus cuidados e com teu amor...

O teu abraço remetia ao extremo,
O extremo de mim,
E me dava energia para todo momento,
Aquela que preciso para finalizar bem o meu dia!

Preciso sim, e como preciso!
Diariamente necessito dele!
Só assim faz sentido viver neste mundo demente.

Oh, mundo eloquente!
Onde não se faz tanta gente
Com um abraço tão quente como é o da gente!

Matheus Bedin Espindola
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ARTE

ALGUMAS ATIVIDADES TRABALHADAS

O que é ARTE?

Trabalho como referência na arte indígena

Cores - Releituras de obras de Mondrian

É Primavera

Técnica mista

Prof.ª Elvanir G. Ruviaro
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ALGUMAS ATIVIDADES TRABALHADAS
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Esculturas de papel

Mosaicos
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Na Etapa III da Educação Infantil da Escola da URI, 
as crianças desenvolvem propostas voltadas para a soci-
alização, o compartilhar de experiências, o incentivo ao 
potencial criativo e imaginário infantil, bem como o 
desenvolvimento de suas capacidades motoras:                     

Por que estudar na etapa III da Escola da URI?
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:                                                                                
(destreza, equilíbrio e precisão nos movimentos), a 
oralidade e a expressão (fala, reconto, vivências, dic-
ção). A estimulação dessas habilidades acontecem de 
forma prazerosa, dinâmica e contextualizada, integran-
do as divertidas tardes da Etapa III, faixa etária de 5 
anos.
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Por que estudar na etapa III da Escola da URI?
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Na escola da URI, além de conhecimento científicos, 
proporcionamos aprendizagem, integração e atividade em 
família. Assim, nas aulas de Biologia ocorreu uma proposta 
de atividade realizada pela professora Cisnara Amaral, com 
o intuito de destacar assuntos relacionados à fecundação, 
gravidez gemelar e desenvolvimento embrionário, DSTs, 
mutações cromossômicas e métodos de contracepção, 
desse modo os alunos do 1º ano de ensino médio foram 
desafiados a criarem um “ovo de galinha”, identificando os 
cuidados paternos e sua relação com os conteúdos relacio-
nados.  

A festa
Na madrugada de Sexta feira fui chamada pelos 
amigos de Jade, às 4 horas da manhã, para 
comparecer ao hospital local, pois ela tinha 
entrado em coma alcoólico por ter bebido em 
excesso na festa à fantasia de aniversário de 
uma amiga.

Quando ingeriu muito álcool o fígado perdeu a 
capacidade de sintetizar as substâncias e 
metabolizar a glicose, levando a uma intoxica-
ção aguda de álcool no organismo e consequen-
temente, ao coma alcoólico.

O cérebro foi o primeiro órgão a sentir os efeitos 
da intoxicação, porque ele precisa de muita 
glicose para trabalhar. Como o fígado perdeu a 
capacidade de sintetizar as substâncias faltou a 
glicose no cérebro.

As consequências são as seguintes: perda dos 
sentidos ficando com a consequência mais lenta 
e com dificuldade para respirar e a possibilidade 
de ocorrer uma parada respiratória ou cardíaca e 
sufocação pelo vômito.

54

«Ovo de galinha»
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«Ovo de galinha»
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Festa junina
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Festa junina

A integração das turmas deu brilho à festa, juntamente com a participação das 
As quadrilhas do Teiceirinho e do Terceirão,

 também se fizeram presente, contagiando o público com tamanha animação.

Eita que o Arraiá da URI “tava bão dimais”.
A festança foi pra lá de boa, garantindo muita diversão,

 gente bonita e comida típica de dar água na boca. 
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ARTE
Quartos anos

A
Prof. Elvanir Gastaldo Ruviaro
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     É muito importante a participação dos pais no processo educa-
cional. Na Escolinha de Artes proporcionamos UM MOMENTO 
ESPECIAL... quando os alunos(as) têm a oportunidade de mos-
trar seus trabalhos e, também, participar de um trabalho em con-
junto com seus pais ou responsáveis. Parabéns a todos (as) que 
participaram desse momento.

ARTE
Quartos anos B
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Prof. Elvanir Gastaldo Ruviaro
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Aprendizagem MateMÁGICA
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Aprendizagem MateMÁGICA
     A matemática nos Anos Iniciais da Escola 
da URI, perpassa pelo estímulo atribuído ao 
concreto, ao objeto manipulável que traz sen-
tido à aprendizagem e o desejo pelo saber. O 
resultado? Não pode ser outro: olhos brilhan-
do pelo conhecimento construído! Alunos do 
2° Ano da Professora Raquel Matos.
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Os jogos visam ao desenvolvimento da capacida-
de de raciocínio lógico através de histórias construí-
das sobre estruturas lógico-matemáticas, sob a 
forma de enigmas ou problemas. As histórias são 
trabalhadas e resolvidas com os jogos de cartas, 
chamados JOGOS BOOLE em homenagem ao 
matemático George Boole, um dos criadores da 
matemática utilizada nos computadores de hoje, a 
Álgebra Booleana fonte de inspiração deste traba-
lho. Jean Piaget afirmava: "O pensamento se desen-
volve através de ações e não de palavras."

Nesta oficina, foi desenvolvida com os alunos a 
importância do ensino de processamento de infor-
mações, sendo apresentado por meio de histórias 
lógicas que, por meio da manipulação de cartas, 
auxiliam na organização do pensamento. Atividade 
orientada  prof Cris Cortese.

JOGOS BOOLE
OFICINA DE LÓGICA MATEMÁTICA DOS 4º  ANOS
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Durante 2018, nós vivemos momentos incríveis, que serão guardados eternamente por todos. O último 
ano não é fácil: novas responsabilidades são criadas e decisões precisam ser tomadas. O que vamos ser a 
partir de agora? É uma pergunta difícil e deve ser pensada cautelosamente, mesmo que a ansiedade pelo 
futuro seja grande. 

Vamos sentir falta das brincadeiras, das piadas internas e até mesmo das brigas, que terminam sempre 
em risadas. 

Dividimos, em tantos anos, mais do que momentos: Compartilhamos emoções, que fizeram de 2018 o 
melhor ano de todos!

Deixamos e levamos saudades

Ter
cei

rão

O aparelho celular pode se tornar um rico 
instrumento de aprendizagem. A maioria dos 
smartphones atuais possui inúmeros recur-
sos que podem ser utilizados nesse sentido: 
câmeras, gravador de voz, mapas, além do 
acesso à internet. Isso porque estar conecta-
do em sala de aula não significa necessaria-
mente distração e perda de foco. Quando 
bem direcionada, essa alternativa é também 
uma maneira de aprender como pesquisar, 
coletar dados, buscar referências e se inteirar 
de assuntos atuais em tempo real. Ou seja, a 
prática pode contribuir para que o aluno 
acabe se tornando o protagonista do próprio 
aprendizado. De qualquer forma, é importan-
te ressaltar que o uso do celular em sala de 
aula sem nenhuma estratégia ou limite não é 
recomendado. Quando utilizados da maneira 
correta, os celulares em sala de aula têm o 
poder de melhorar sobremaneira a motivação 
e o nível de aprendizagem dos alunos. Na 
Escolinha de Artes utilizamos para trabalhar o 
uso de cores em Mandalas

( h�ps://www.somospar.com.br/uso-do-celular-
em-sala-de-aula/)

7º ANO
Prof. Elvanir Gastaldo Ruviaro
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Na Etapa I, BRINCAR é coisa séria! O ato de brincar 
é fundamental na infância para desenvolvimento inte-
gral da criança nos aspectos físico, social, cultural, afeti-
vo, emocional e cognitivo.  As crianças utilizam o brincar 
como forma de comunicação, pois brincando a criança 
se expressa, recria situações, desenvolve suas habili-
dades e a sua imaginação, interage e promove a inte-
gração entre outras crianças. Além disso, o brincar pos-
sibilita a construção do processo de aprendizagem. 

BRINCAR, é coisa séria
Pofessora Ariele de Freitas Lamberty
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BRINCAR, é coisa séria
Pofessora Ariele de Freitas Lamberty

Por meio das brincadeiras, a criança consegue explici-
tar seus sentimentos (tristezas e alegrias, angústias, entu-
siasmo, passividade e agressividade), desenvolver a 
memória, a linguagem, a atenção, a percepção, a criativi-
dade, enfim. Quando a criança brinca, ela vai muito além 
de se divertir.  É poder ver um olhar que brilha a cada des-
coberta, a cada nova criação, a cada nova diversão. Na 
Etapa I, são realizadas atividades de estimulação do brin-
car, do socializar e do conviver. Venha fazer parte desta 
grande família! Venha pra URI, Venha estudar Conosco!
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Na turma do 2º ano A, da professora Itamara Matos, foram realizadas ativi-
dades que desenvolveram a criatividade, espírito de solidariedade, oralidade e 
muita diversão agregadas à aprendizagem. Os alunos construíram a "Árvore 
dos Sonhos", na qual cada um expressou os seus desejos frente ao futuro, 
houve também a panfletagem sobre o Trânsito, com distribuição de sementes, 
para um incentivo do "pensar, cuidar e preservar" o nosso meio ambiente. A 
turma aproveitou a semana da criança e realizou um "Amigo secreto solidário". 
De acordo com o tema trabalhado, "Um planeta para amar", as crianças tiveram 
a oportunidade de vivenciar situações em que elas foram as protagonistas, 
dando suas opiniões e contribuindo para avançar em sua aprendizagem.

Pensar, cuidar e preservar
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“Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde 
as três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora 

for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro 
horas, então, estarei inquieto e agitado: descobrirei o 

preço da felicidade! Mas, se tu vens a qualquer 
momento, nunca saberei a hora de preparar o 

coração...” 

(O Pequeno Príncipe)

ALMOÇO FELIZ

67

Em clima de gratidão, considerando a importância 
das relações, comemorou-se, na manhã de 06 de 
outubro, o dia do professor e do funcionário da Escola 
da URI. Momentos de reforçar os laços, de celebrar as 
conquistas e fortalecer ainda mais a instituição. Foi uma 
manhã agradável, de valorização profissional, em que a 
APAMURI ofertou um delicioso almoço, agraciando os 
convidados. 
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NOSSA CASA 
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NOSSA ÁRVORE
Projeto "NOSSA CASA, NOSSA ÁRVORE", trabalho realizado com 

os alunos do 6º Ano na Escolinha de Artes da Escola da URI, idealizado 
por Ronaldo Lavarda, pai do aluno Bruno, que doou as casinhas de 
porongo. Nossos alunos coloriram-nas e colocaram-nas nas árvores. 
Agora vamos aguardar os moradores com muita expectativa e cuidado. 
Parabéns para todos que se envolveram nesse projeto!! 

Prof. Elvanir Gastaldo Ruviaro
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Os alunos do 6º ano, sob a orientação da Prof.ª 
Luciane Fraga, construíram um Pluviômetro na disci-
plina "Educação Tecnológica".

Com isso, foi possível os alunos do 5º ano obser-
varem na prática o funcionamento desse instrumento 
meteorológico de suma importância, apresentado 
pela Prof.ª Arine, na disciplina de Ciências.

Na Escola da URI é assim: integra-se teoria e práti-
ca em sala de aula para tornar o processo de ensino-
aprendizagem mais dinâmico e significativo para os 
alunos.

"A bondade em palavras cria confiança; a bondade 
em pensamento cria profundidade; a bondade em 
dádiva cria amor."

Educação Tecnológica e Ciências:

dá sim para integrar!!!!
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Passeio no Parque
" Se quer plantar para poucos dias, plante flores. Se quer plantar por muitos anos, plante uma 

árvore. Se quer plantar para eternidade, plante ideias." 
Durante o Estudo do Reino Plantae, os alunos do sexto ano, realizaram várias atividades práticas 

de contextualização: ornamentação do jardim em frente a escola; plantio de árvores; saída de campo! 
Nossa turma foi incrível, esperamos que, mesmo com o final do ensino médio, nossas vidas 

continuem se cruzando!
Amamos vocês! obrigada por tudo!

Profe Arine Frizzo
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A professora Cisnara Pires Amaral e os acadêmicos do 
Curso de Ciências Biológicas da URI Campus de Santiago 
oportunizaram aos alunos do 2° Ano, da Professora Raquel 
Matos momentos de exploração e vivência com o meio 
ambiente, realizados através de uma Trilha Ecológica no 
Quartel da 11° Cia Com. Nesse passeio de estudos, os 
alunos puderam perceber a mata reservada e as diferentes 
formas de vida, bem como a importância do cuidado e da 
preservação. O projeto pedagógico “Um Planeta para 
AMAR” contempla a aprendizagem verdadeiramente 
significativa, que perpassa pelo âmbito das experiências 
vividas, pelas trocas partilhadas, pelo gosto de saborear, 
sentir e ver para além da sala de aula.

Triha Ecológica
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Nesta etapa da infância, dos 4 e 5 anos, as 
crianças começam a desenvolver responsabili-
dade e independência. Gostam muito de brin-
cadeiras de faz-de-conta, contribuindo para o 
desenvolvimento do pensamento, que se apoia 
em ideias e palavras. Através do brincar ela 
aprende, experimenta o mundo, as relações 
sociais, elabora sua autonomia, organiza emo-
ções.

Nessa fase da Educação Infantil da Escola 
da Uri, proporcionamos o desenvolvimento 
integral e também enriquecedor da criança, por 
meio da contação de histórias e da literatura 
infantil, pois que permite uma viagem para 
além da imaginação, colocando-se no lugar 
dos personagens das histórias, ampliando o 
vocabulário, elaborando um novo final para a 
história, dramatizando a vivência do conto. É 
de forma Lúdica e prazerosa que trabalhamos 
a psicomotricidade na Etapa II, com brincadei-
ras, circuito motor, da dança, atividades artísti-
cas de recortes, pinturas, dobraduras, cola-
gens, visto que, nessa faixa etária, a criança 
coordena melhor os movimentos do corpo, 
sendo fundamentais tais estimulos a fim de 
perceber que o corpo é uma forma de expres-
são de descobrir o mundo.

Profe Sabrina Pavanelo

ETAPA II

Desenvolvimento da criança na faixa etária de 4 e 5 anos
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No Mês da Criança...
muito amor e carinho!
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Criança tem direitos – Ruth Rocha
“...Descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de 

adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, 
bola, bola! Lamber fundo de panela, ser tratado com afeição, ser alegre e tagarela. 
Poder também dizer não!”

Os alunos dos 2° Anos das professoras Raquel Matos e Itamara Matos 
realizaram muitas atividades para comemorar o Mês da Criança! Festa a fantasia, 
tarde de Master Cheffs, Bola para brincar, Cineminha com sacolé, Mini Feira do livro, 
Teatro “Nosso Amiguinho” e muita, muita diversão! 

No Mês da Criança, muito amor e carinho!
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A criança chega aos seis anos. A Educação 
Infantil está findando. É hora de ingressar no primei-
ro ano do Ensino Fundamental. E agora? 

Para dar conta desses anseios que afligem tanto 
os pequenos quanto suas famílias, nós, educadoras 
da Escola da URI realizamos essa transição de 
maneira gradual, valorizando aquilo que a criança já 
construiu em sua trajetória, inserindo-a em um uni-
verso novo, de maneira lúdica e contextualizada. 
Além disso, consideramos imprescindível que a 
criança divirta-se ao menos tempo em que aprende, 
construindo seus novos saberes através de vivênci-
as divertidas e cheias de significado, uma vez que o 
brincar é de fundamental importância para o desen-
volvimento infantil.      

Acreditamos também que o processo de alfabeti-
zação não deva acontecer de maneira precoce, 
mas isso não significa que não seja possível apre-
sentar as letras e palavras aos pequenos. Pelo con-
trário! Existem diferentes formas de estimular e pre-
parar a criança para o momento da alfabetização, 
fazendo dela um momento prazeroso, leve e sem 
obrigatoriedade alguma! Tudo com muita naturali-
dade. Como nós fizemos aqui no 1º ano da Escola 
da URI! 

Por que ingressar no 1° Ano da Escola da URI?
Professoras
Litiane Dalcrobo Sagrilo / Luciane Manzoni da Costa
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Veja alguns exemplos da maneira como 
desenvolvemos o nosso trabalho:

1. Lendo histórias: 
A leitura é imprescindível neste processo, 

pois é ela que oferece à criança um universo 
mágico e ilimitado de palavras, unindo diferen-
tes saberes que fazem sentido no universo 
infantil.

2. Ouvindo, interpretando e cantando: 
O universo infantil é repleto de cantigas que 

já fazem parte do repertório da criança ainda na 
barriga da mãe. Inseri-las na rotina dos peque-
nos é muito bom para auxiliar o desenvolvimen-
to da musicalidade, facilitando o processo de 
alfabetização infantil.

3. Apresentando e explorando diversos 
portadores de textos: 

No decorrer do ano letivo, apresentamos 
diferentes tipos de leituras, tais como gibis, 
revistas, jornais, panfletos, receitas, poemas, 
entre tantos outros. 

4. Interagindo nos diversos ambientes da 
Escola: 

Ao utilizarmos os mais variados ambientes 
da Escola, além de estarmos inserindo as crian-
ças no espaço escolar, temos a possibilidade de 
interação com os mais variados setores e as 
mais variadas pessoas, oportunizando trocas 
bem significativas entre elas.

5. Jogando e brincando:
Através do jogo, seja matemático, alfabético 

ou recreativo, a criança reconhece a importân-
cia do cumprimento de regras, interage com 
seus pares, realiza o levantamento de hipóte-
ses, ensina, aprende e se diverte muito! Nossos 
pequenos adoram!

Essas e outras tantas atividades desenvolvi-
das no 1º ano, proporcionam uma efetiva e 
divertida aprendizagem, na qual a alfabetização 
acontece de maneira mágica, inesquecível, uma 
vez que as crianças continuam brincando como 
criança, aprendendo e sendo muito felizes na 
Escola da URI. Confira alguns clicks desses 
momentos divertidos e de muita construção do 
conhecimento:

Veja alguns exemplos da maneira como desenvolvemos o nosso trabalho:

Por que ingressar no 1° Ano da Escola da URI?
Professoras
Litiane Dalcrobo Sagrilo / Luciane Manzoni da Costa
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Por que ingressar no 1° Ano da Escola da URI?
Professoras
Litiane Dalcrobo Sagrilo / Luciane Manzoni da Costa
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Os alunos do 2° ano da profe Raquel Matos, realizaram atividades referentes ao 
Projeto "Um planeta para AMAR". Foram momentos de reflexão sobre a importância da 
árvore em nossas vidas, no meio ambiente e as virtudes como respeito, empatia, gene-
rosidade e amizade. Foram realizadas poesias, atividades artísticas e registros na Árvo-
re dos Sonhos! 

"Toda àrvore é um livro.
     Cada folha contém um verso
     Que só precisa ser lido."

UM PLANETA PARA AMAR

Viaje a sua vida no saber. O conhecimento mud 79
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DESCOBRINDO A VIDA

Nascemos com uma vida praticamente “pronta”. 
Nossos pais nos dão um nome, escolhem nossas rou-
pas e imaginam qual profissão iremos exercer. Quanto 
nos damos conta, já estamos com o nosso futuro traça-
do, tão felizes, mal sabemos se é aquilo que realmente 
queremos. 

Quando crescemos, temos que começar a lidar com 
muitas pessoas diferentes, tendo que nos adequar de 
modo que não existam conflitos. Porém, isso é um 
problema muito delicado, não podemos deixar que as 
pessoas nos obriguem a ser quem não somos. 

Os obstáculos irão surgir e muitas vezes teremos 
que vencê-los sozinhos. Eles não aparecerão por aca-
so, para nos entristecer ou para nos desanimar, mas 
sim para nos ensinar e fortalecer para o que ainda está 
por vir. 

E assim, feito uma montanha russa que a nossa vida 
é, cheia de altos e baixos. 

Caroline Saciloto
9º Ano B

ASSALTO À MÃO LETRADA

Certa vez eu ouvi uma frase relatando o ato de furto 
e assassinato como uma questão de sobrevivência, 
fiquei refletindo se a conclusão era “almoçar” o coração 
para sobreviver. 

É difícil citar todos os delitos ocorridos diariamente, 
mas há uma frase conhecida que define o infinito em 
cinco letras: roubo. Desde um simples ato em suposta 
“legítima defesa” como a mentira, até o pior dos crimes: 
o assassinato. 

Quando você mente para alguém, você está rou-
bando a confiança dessa pessoa. Quando você trai, 
está roubando a fidelidade de um relacionamento. 
Quando você cola porque “não deu tempo” de estudar, 
você está roubando o verdadeiro conhecimento. Quan-
do você mata alguém, você rouba a felicidade de uma 
família inteira. E quando você finge que não vê todos 
esses assaltos, você está roubando sua própria digni-
dade. 

O mundo não está perdido por pessoas que fazem o 
mal, mas por pessoas que enxergam e vão fazer algo 
para mudar. Devemos começar a agir juntos em prol da 
solução e não do problema. 

Tem político acumulando dinheiro nas ilhas, mas 
tem alguém na rua debaixo que reclama todos os dias 
da corrupção que acontece, acabando de ser atendida 
no SUS por uma fila que foi furada. É o que dizem, 
certo? O político é “bandido safado”, entretanto sua 
espera demora muito, será que você poderia me aten-
der agora?

É hora de esquecer o “jeitinho brasileiro” e ir real-
mente à luta sem roubar ninguém... volte com respos-
tas, sem dúvidas. Se for para roubar algo, que seja sor-
risos. E quando roubarem/matarem seus sonhos: 
Denuncie! Você é a única testemunha viva. 

Não culpe o sistema, quem quer vai atrás, não preci-
sa de delitos (por menores que sejam) para sobreviver. 
Não minta a si mesmo, pois isso é o pior dos crimes, 
você se mata aos poucos. 

Raísa P. Silva 
9º Ano B

O QUE OS OUTROS QUEREM 
QUE VOCÊ SEJA

Muitas vezes, em nossa vida, as pessoas que for-
mam nosso círculo familiar ou de amizade, criam 
expectativas em relação a nós. Nos veem com possibi-
lidades de futuro que nem sempre é o que queremos. 
Ao caminhar, segundo as orientações de outras pesso-
as, estamos fazendo elas felizes e satisfeitas com o 
nosso progresso, mas isso nem sempre nos traz tam-
bém felicidades e prazer. 

A natureza humana é muito mais complexa do que 
podemos entender, e isso pode ser visto até em irmão 
gêmeos idênticos, que, na maioria das vezes, são pes-
soas de ideias e pensamentos totalmente diferentes 
entre si, e, enquanto um dos gêmeos pode querer ser 
um médico, o outro pode querer ser um professor ou 
até mesmo um jogador de futebol. 

Eu, como pessoa, não posso deixar que os outros 
decidam minha vida, porque a minha felicidade depen-
de de minhas escolhas, e as que eu fizer abrirão uma 
infinidade de caminhos a seguir. Cada decisão que eu 
tomar, me levará a uma porta, e essa mesma porta tam-
bém me leva a outras portas que posso seguir ou não, 
porém, sempre seguindo minhas escolhas pessoais, e 
mais importantes, sabendo que, seja qual for minha 
escolha, o resultado será meu, para alegria ou para 
tristeza. 

Na minha vida sou o que sou e não o que os outros 
querem que eu seja. 

Gabriel Guedes
9º Ano B

PONTOS DE VISTA

Plástica na adolescência, para muitos uma solução 
de todos os problemas da vida e, para outros, uma com-
pleta falta de responsabilidade dos pais. Claro que são 
pontos de vista extremos, mas que merecem atenção. 

A plástica pode, sim, ser uma solução para melhorar 
a aparência e até a autoestima de um jovem. 

No entanto, os riscos existem, pois não deixa de ser 
uma cirurgia que requer cuidados minuciosos e acom-
panhamento médico. Um pequeno descuido se torna 
um dano irreparável. 

Acredita-se que a plástica, nos adolescentes não 
deveria ser indicada, pois o corpo do indivíduo está em 
formação e crescimento. Não seria saudável uma meni-
na de dezesseis anos crescer com algumas miligramas 
de silicone no organismo, por exemplo. Entretanto o 
assunto depende de diversos pontos de vista. 

Marina Senhor Satler
9º Ano B

   Produção textual                                                                                                     Profe Ana Maria
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Preparando o JÚRI SIMULADO
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Produção textual  Profe Ana Maria

DIREITA OU ESQUERDA?

Seria meio clichê dizer que os caminhos que segui-
mos influenciam em nossa história? Ou que nessa vida 
somos apenas passageiros? Que colhemos o que plan-
tamos? Para todas essas respostas eu daria Sim, é 
clichê. Somos apenas passageiros, e colhemos todos 
os frutos que cultivamos. 

Quando paramos, pensamos em toda a nossa cami-
nhada podemos refletir para nós mesmos, será que se 
tivéssemos escolhido o caminho da esquerda teria o 
mesmo impacto que teve com a direita?

Baseio-me em uma situação da sociedade que 
envolve a atualidade e supõe uma confusão em que só 
caberia a mim escolher em qual lado eu ia querer levá-
la e, novamente, eu vou ter a direita e a esquerda. E se 
eu escolher a esquerda? Será que essa “confusão” 
poderá aumentar? E se a direita for a mesma coisa e a 
esquerda for paz?

Decisões têm que ser pensadas, ordenadas e leva-
das com calma e serenidade. Em ocasiões como essa, 
e como todas que iremos ter que tomar não são fáceis, 
e muitas direitas e esquerdas vão aparecer em nossa 
vida ainda. E para que nunca fiquemos parados na 
estrada da vida, calma e serenidade são as palavras. 

Fernanda Chimelo Aguiar
9º Ano B

ACADEMIA É BOM SIM!

“Academia”: muitas pessoas só de ouvirem essa 
palavra no meio de uma conversa, já se assustam e, às 
vezes, até saem de perto. Mas você sabe por quê? 
Simples, elas têm medo, de ser persuadidas e então 
decidirem frequentá-la semanalmente. 

Mas aí eu te digo, meu caro leitor, não precisa ter 
medo de uma coisa tão boa como a academia. Você 
provavelmente já ouviu de alguma amiga ou amigo, 
dito “fitness”, do grupo os benefícios que a academia 
tem a nos oferecer, e ele está certo. 

Se você for a academia, pelo menos uma vez por 
semana, em pouco tempo, já verá melhoras em seu 
estilo de vida, como uma melhor aparência física de 
seu corpo, seu cansaço vai diminuir, se você seguir 
uma boa alimentação sua saúde melhora e, com isso, 
você se sentirá até mais feliz. 

Concluímos, então, que todos esses benefícios que 
a academia nos traz são maiores que a preguiça de ir 
até ela. Então, meu caro leitor, espero que, depois de 
ter lido este texto, você se sinta entusiasmado a entrar 
em uma e, assim, mudar sua vida, para melhor, é claro. 

Isabela de Almeida Lavarda
9º Ano B

BENEFICIADO PELO ESPORTE

A cada ano que passa, a juventude vai ficando mais 
sedentária, pois tem tudo nas mãos, com a tecnologia e 
também porque não há um incentivo para praticarem 
esportes. 

Muitas pessoas não fazem ideia do quanto uma ati-
vidade física pode fazer diferença nas suas vidas. Ela 
tem uma série de benefícios, como ajudar na perda de 
peso, melhorar o raciocínio, dar mais disposição para 
passar o dia, combater a insônia e diminuir os riscos de 
doenças do coração e diabetes. 

A prática esportiva não se restringe a corridas e 
jogos de olimpíadas. Ela engloba muitas outras ativida-
des como academia, dança (como Ballet e Jazz), pila-
tes, futebol, entre outros, em um universo cheio de 
opções para todos os gostos. Por esse motivo, não tem 
como ficar parado em casa sem fazer atividades físi-
cas. 

Marina Senhor Satler
9º Ano B

VIDA SAÚDAVEL

Hoje em dia, vemos cada vez mais notícias e 
reportagens que falam sobre o excesso de peso da 
população mundial. A alimentação está cada vez mais 
deixada de lado, devido a vida frenética dos grandes 
centros, as pessoas acabam se alimentando de forma 
totalmente errada e adquirindo um sobre peso em seus 
corpos, e, consequentemente, uma péssima saúde. 

Se todos tivessem um pouco de bom senso na 
escolha de sua alimentação diária e, atividade física 
regularmente, resolveriam todos esses problemas, 
pois basta trocar o elevador pelas escadas, que já 
estará melhorando em algum sentido em seu corpo. 

Já foram comprovado, cientificamente os benefícios 
de uma academia, podendo ser aquelas ao ar livre, ou 
uma simples caminhada. Entre eles seriam: a perda de 
tecido adiposo, previne a osteoporose, aumenta o fluxo 
sanguíneo do coração, deixa o corpo mais forte, ganha 
massa muscular, seus músculos ficam com mais 
flexibilidade além de vários outros benefícios que os 
exercícios regulares trazem. 

Então basta só a tomada de decisão, a mudança de 
hábitos e a força de vontade que os benefícios virão 
com o passar do tempo. Vamos, cada vez mais, pensar 
que o corpo humano não foi feito para ficar parado só 
ingerindo calorias, ele precisa de atividade física, 
enfim, movimente-se. 

Lavínia Jadoski Cogo 
9º Ano B
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PLÁSTICA NA ADOLESCÊNCIA

A procura por cirurgias plásticas aumentou conside-
ravelmente nos últimos anos e atrai cada vez mais o 
público jovem. De acordo com dados da Sociedade 
Brasileira de Cirurgias Plásticas (SBCP), entre setem-
bro de 2007 e agosto de 2008 foram realizadas aproxi-
madamente 629 mil plásticas estéticas em todo o país, 
todas por profissionais especializados. As plásticas em 
adolescentes, entre 14 e 18 anos, representam pelo 
menos 13% desse total, ou seja, mais de 100 mil jovens 
se submeteram a algum tipo de intervenção estética no 
período analisado. 

Entre os motivos que levam ao aumento da procura 
dos jovens pela cirurgia plástica estão a valorização da 
estética, o desenvolvimento de novas técnicas, que faz 
com que a recuperação e o ato cirúrgico sejam mais 
seguros e a necessidade que o jovem tem de se enqua-
drar aos padrões de beleza predominantes na socieda-
de. 

É preciso considerar que a adolescência é um 
período marcado por diversas mudanças psicológicas, 
físicas e comportamentais. Daí a importância de se 
procurar um cirurgião plástico, pois ele é capaz de 
detectar as reais motivações e necessidades que 
levam os jovens a fazer. Mas o fundamental é que o 
profissional avalie a maturidade emocional e física do 
paciente e explique a ele todos os passos da cirurgia, 
assim como possíveis complicações que podem advir 
da cirurgia. 

Lavínia Jadoski Cogo 
9º Ano B 

O COBIÇADO CORPO PERFEITO

A procura por procedimentos estéticos, como cirur-
gia plástica entre os adolescentes, vem crescendo 
cada vez mais no Brasil, e essa busca por padrões de 
beleza pode causar consideráveis transtornos à saúde 
corporal e mental do indivíduo. 

Tamanha procura assusta especialistas que, preo-
cupados com tal situação, comentam sobre o padrão 
de beleza que a mídia expõe, fazendo com que jovens, 
de ambos os sexos, se olhem no espelho e não se sin-
tam seguros, justamente por não enxergarem “o corpo 
perfeito”. 

Essa insegurança faz com que, por exemplo, meni-
nas com quinze ou dezesseis anos se submetam a 
procedimentos de implante de silicone nos seios, para 
ter os desejados peitões do momento ou, até mesmo, 
lipoaspirações para alcançar o tão cobiçado mane-
quim trinta e seis ou então, as sofridas cirurgias no 
nariz. 

Para algumas pessoas ser feliz é sinônimo de bele-
za e perfeição, em certo ponto da vista estão corretas, 
mas infelizmente muitas delas não enxergam a verda-
deira beleza que existe em cada um de nós, tanto espi-
ritual como corporal que por sinal é única e intransferí-
vel. 

Portanto, ser feliz é apreciar-se, tornar imperfeições 
em peculiaridades. 

Amanda Kolinski 
9º Ano B 

É HORA DE SAIR DO SOFÁ

Depois de fazer atividades físicas, é normal ficar 
disposto e satisfeito consigo mesmo. O problema é ter 
coragem para começar e, se você ainda não tem muita 
experiência, o local mais adequado é a academia. Lá 
você terá todo suporte necessário e “crescerá” no seu 
tempo. 

“Você come e descansa todos os dias e também tem 
que treinar todos os dias. Dá para fazer musculação, 
natação, caminhada ou qualquer atividade” – afirmou o 
preparador físico Marcelo Paiva. Depois de diversos 
estudos e testes foi constatado que uma pessoa que 
não se exercita, no mínimo 30 minutos por dia, é consi-
derada sedentária. 

Os motivos que levariam alguém a optar pelo cami-
nho da academia são inúmeros, mas os principais são 
estética e saúde. Esses, quando aliados, tornam-se 
perfeitos, além de ter mais disposição para realizar 
atividades do cotidiano, você ficará mais bonito, tanto 
por fora quanto por dentro, pois o maior objetivo é se 
orgulhar de si mesmo para ter superado um obstáculo. 

Exercícios, especialmente academia, serão ótimos 
à saúde. E todos comprovam que algum dos maiores 
benefícios são: saúde cardiovascular, densidade 
óssea, prevenção do diabetes, antidepressivo, melhor 
qualidade de sono. Se você refletir por algum tempo 
perceberá que “todo dinheiro jogado fora” com acade-
mia não será necessário em remédios da farmácia. 

O importante é estar sempre de bem consigo. Se 
não der para ir à academia, faça caminhada ou corrida 
na rua, pegue a bicicleta e pedale. A prioridade é sair do 
sofá, deixar o sedentarismo de lado e assim evitar os 
diversos problemas de saúde. 

Raísa Pereira Silva

SUICÍDIO NO BRASIL

Nos últimos 25 anos a taxa de suicídio no Brasil 
aumentou em mais de 30%, tendo como os alvos prin-
cipais os adolescentes. 

O Brasil é um país muito grande e com muitos pro-
blemas, principalmente em questões sociais como a 
discriminação racial de sexo, cor etc. Nesta geração de 
adolescentes de expressão muito maior do que antiga-
mente assim tendo a possibilidade de escolher seu 
sexo, trabalho e personalidade. Mas isso nem sempre 
acontece por causa de preconceitos que grande parte 
da população brasileira possui e esse fato acaba cau-
sando a maioria dos suicídio no país. 

Concluindo, os brasileiros são preconceituosos, e 
os pais de grande parte dos adolescentes colocam 
muitas expectativas e pressão em seus filhos e isso 
deve acabar, caso contrário cada vez mais adolescen-
tes e pessoas vão cometer suicídio. 

Ernani Toscani Gindri
8º Ano

   Produção textual                                                                                                     Profe Ana Maria
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A BELEZA VAI ALÉM DO QUE É VISÍVEL

Até quando sairemos idealizados por corpos boni-
tos, pelo padrão de beleza ideal, único e perfeito a ser 
seguido? Quanto tempo a “febre exterior” irá durar, se é 
que existe cura pela “alienação” por manequins? 
Enquanto esse idealismo inalcançável não tiver rompi-
mento ou processo de fim, diversas pessoas irão 
sofrer, inclusive jovens. 

Na corrida infinita por mudanças exteriores, adoles-
centes colocam suas vidas em risco, ou melhor, em 
máquinas que prometem corrigir todos “seus riscos” e 
“defeitos”. A frustração vem logo após os resultados e 
perceber que ainda existem falhas, imperfeições que 
vão além da aparência visível, erros que só podem ser 
corrigidos ou apagados com transformações interiores, 
modificação que a tecnologia com todo seu avanço é 
incapaz de proporcionar. 

Se algo pode ser mudado para melhor, deve ser 
antes pensado para a melhoria do indivíduo em si e não 
para enaltecer a forma como os olhos alheios enxer-
gam. Se o padrão de beleza fosse inteligência e maturi-
dade, as plásticas seriam bem livres e com conheci-
mentos reais. Jovens sofrem cada mais por não serem 
aceitos na sociedade pela sua fisionomia e quando 
procuram soluções acabam caindo em um buraco 
ainda maior. 

O importante é ser feliz consigo mesmo, a beleza é 
relativa, de acordo com olhares e existem pessoas 
ditas como lendas, mas seus atos refletem uma alma 
hedionda. Você só pode “servir na mesa” sua “formosu-
ra” nos primeiros cinco minutos, pois logo depois a 
alma estará faminta de convites e personalidade. E se 
você não tiver nada além de um belo visual que se aca-
bará com o tempo, se tornará infeliz e não há cura para 
isso!

Raísa Pereira Silva

9º Ano B

PLÁSTICA NA ADOLESCÊNCIA

Em minha opinião, adolescentes não devem fazer 
plásticas. Não por causa de sua idade, já que as pesso-
as podem fazer o que bem entenderem com seus cor-
pos não dependendo de sua idade, mas sim por ainda 
não possuírem maturidade suficiente para tomar uma 
decisão que irá durar para o resto de suas vidas. 

Na maioria dos casos, esses procedimentos nem 
precisariam ser feitos, já que a adolescência é uma 
fase de crescimento na qual ocorrem muitas mudanças 
em nosso corpo. O padrão estabelecido pela socieda-
de muitas vezes, é a causa desses procedimentos, já 
que se tem a ideia de corpo perfeito, que acaba intimi-
dando as pessoas, principalmente os adolescentes 
que acham que se não tiverem esse corpo, não serão 
considerados bonitos. 

A busca pela imagem perfeita traz muitos proble-
mas, como os sérios riscos de complicações ocorridos 
na cirurgia, o que pode acarretar em mutilações e 
necrose, como também problemas de autoestima e 
principalmente depressão, por sua cirurgia não ter fica-
do do jeito que desejava. 

Por estes e outros motivos, deixe de fazer cirurgias 
plásticas e tente se sentir melhor com seu corpo, por 
meio de outros métodos com muito menos riscos. Se 
mesmo depois da maioridade, ainda se sentir mal com 
algum aspecto de seu corpo, faça o que bem entender, 
já que nessa fase já tem a maturidade de entender que 
cirurgias são para sempre. 

Luiza Diniz
9º Ano B

EXERCÍCIO É VIDA

Muitas pessoas não querem nem pensar em aca-
demia, mas eu sempre me interessei em fazer ativida-
des que façam bem à saúde, por isso, faz um bom 
tempo que estou frequentando uma. 

Venho observando minha amiga, que reclama de 
cansaço e dores pelo corpo e decidi convidá-la para ir 
a academia e apontar os benefícios da prática de ativi-
dades físicas. 

Não foi nada fácil convencê-la, devido a resistência 
e preguiça, mas falei-lhe o quão importante seria para 
sua saúde, musculatura e até mesmo para autoestima, 
finalizei dizendo como a vizinha ficou mais feliz, após 
iniciar a fazer ginástica. 

Usando tais argumentos, convenci minha amiga, 
que começou a frequentar a mesma academia que eu. 
Depois de alguns meses de exercícios, ela constatou 
que havia auxiliado bastante em relação às dores. 

Então juntas concluímos que nos exercitando cor-
retamente, podemos melhorar o desempenho e o bom 
funcionamento do nosso organismo, vinculado é claro 
a uma boa noite de sono e alimentação saudável. 

Amanda Kolinski
9º Ano B

QUANTO TEMPO DURA A VIDA?

Quanto tempo nós aproveitamos da nossa vida?
O tempo passa, o tempo corre, mas a gente fica. 
Tantas coisas para fazer, assuntos a se pensar, são 

tantas as coisas que quero ler, músicas que quero 
ouvir, sair com os amigos, curtir a vida. Mas o tempo 
voa. Se a gente não aproveitar o tempo que temos, 
estaremos já velhinhos, sentados em uma cadeira de 
balanço, pensando nos anos da vida que já passaram. 
Tempo que vai, e não volta, nunca mais. 

Arrependimentos, momentos os quais não pode-
mos mais aproveitar, pessoas que queríamos passar 
mais um tempo junto, mas que já não estão entre nós. 
O relógio é o inimigo da nossa vida. 

Precisamos pensar isso, horas não são infinitas, os 
minutos correm e os segundos passam mais rapida-
mente do que somos capazes de imaginar. 

Ame, cante, dance, ria e sorria, aproveite a vida, 
enquanto ainda tiver tempo para isso. 

Giovanna Viero Bravo
8º Ano

   Produção textual                                                                                                     Profe Ana Maria



Novembro 2018

XVI SEMINARINHO DO TRÂNSITO
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NASCEM POETAS
      “De olho no trânsito, no caminho da vida”, esse é o lema que tem inspirado os 16 anos da 
proposta frente à educação para o trânsito. A cada ano, o “Seminarinho do Trânsito” ganha um 
novo olhar, sempre pensando em possibilitar a reflexão, a ação e o lançar de novas sementes. 
Ensinar e aprender em cada diálogo, em cada experiência compartilhada com as crianças, 
nossos alunos. Foram muitas as atividades dinamizadas sobre o assunto, envolvendo 
palestras, atividades de integração entre as turmas e interativas através de “quizz”, 
dramatizações, vivências de jogos e brincadeiras, circuito do trânsito e passeios de 
observação e divulgação do trabalho realizado. Escola da URI, pensando e agindo por um 
trânsito mais seguro e eficiente.

XVI SEMINARINHO DO TRÂNSITO
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Profe Caroline Pavanelo - Coordenadora Pedagógica
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     Foi realizada na parede da Escolinha de Artes a 
pintura mural, trabalho realizado primeiramente 
com desenhos que foram agrupados formando uma 
composição para, posteriormente, a confecção da 
pintura.

PINTURA MURAL

86 Viaje no saber. O conhecimento muda sua vida

Prof. Elvanir Gastaldo Ruviaro
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Magnânimos contos nunca contados
No dia 1 de novembro, os alunos do 2 ano, orientados pela 

professora ANA PAULA MILANI, na disciplina de Literatura, lançaram o 
livro coletivo de contos "Magnânimos contos nunca contados". Esse é 
um trabalho colaborativo de produção textual, em que cada grupo 
escreveu cada um dos oito contos. Essa atividade foi desenvolvida 
desde o início do ano letivo. Estamos muito orgulhosos do resultado 
final de nosso empenho e dedicação.

A aluna Natalia Pacheco, do Terceiro ano, sob 
orientação da professora ANA PAULA MILANI, 
conquistou primeiro lugar no concurso de redação 
Melvin Jones, promovido pelo Lions Clube Santia-
go. PARABÉNS!!!!

Aluna da Escola da URI
venceu concurso de redação

Viaje no saber. O conhecimento muda sua vida 
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     Alunos dos 1ºs anos do Ensino Médio participando 
das pinturas lúdicas para as crianças... nas aula de 
arte.

Profe Adriana Madri

Fazendo arte
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O mês de outubro foi marcado por intensas ativi-
dades alusivas às crianças da Escola da URI, pensa-
das e planejadas para elas, afinal, é na infância que 
construímos importantes memórias. 

Na semana de 08 a 11 de outubro enfatizamos o 
agir solidário, tendo como objetivo, promover um 
movimento na Escola para angariar brinquedos e 
roupas, trabalhando a ideia da empatia, das ques-
tões sociais e coletivas.

Muitas foram as doações, impregnadas de afeto e 
de olhar ao outro. Algumas delas personalizadas 
com desenhos e cartinhas, todas sendo destinadas à 
APAE Santiago/RS. Agradecemos o apoio de nossa 
comunidade escolar.
Para apresentar a revista URINIUS de número 14, 
deleguei a função de escrever “a palavra da diretora”, 
para a aluna Verônica Veiz Salbego do 3º ano do Ensi-
no Médio:

2018 foi agitado. Não só em nível mundial ou naci-
onal, mas para todos nós também. Ele já começou 
com muita cobrança, frio na barriga e expectativas, 
porém, foi apenas em fevereiro que a ficha de que 
tudo iria mudar realmente caiu.

Durante meses, não passamos só os dias juntos, 
mas também compartilhamos nossos sonhos, chora-
mos ao pensar no futuro, tornamos os “roles” mais 
frequentes e laços mais próximos, aos poucos nos 
despedindo de um tempo que sabemos que não irá 
voltar.

SOLARIEDADE, SEM IDADE
Profª Caroline L. Martins Pavanelo

Coordenadora Pedagógica 

Estar no terceiro ano é como segurar água com as 
mãos. Corre e passa rápido pelos dedos, mesmo 
segurando com força. Quando vemos, foi. Existem 
conflitos, incertezas e por muitos momentos, nos 
vemos perdidos até naquilo que tínhamos total con-
vicção.

Por isso, agora no final, peço que tenham paciên-
cia, até porque o futuro está aí e talvez vocês não 
estejam prontos, mas quando chegar a hora, entrem 
de cabeça. Lembrem que o mundo é gigante, então, 
não economizem a vontade de conhecê-lo.

Ademais, não esqueçam das suas origens e de 
cada detalhe que tornou esse ano inteiro, único. Não 
esqueçam também que a nossa convivência nos 
ensinou respeito e as brigas nos uniram, apesar das 
nossas diferenças. Lembrem-se da mesma forma 
dos valores que os funcionários da URI nos ensina-
ram e da infinidade do conhecimento cujos professo-
res nos apresentaram. Façam o passado valer a 
pena, para o futuro ser ainda mais incrível. E, nunca 
se esqueçam de ser vocês mesmos.

Com isso, expresso aqui nossa gratidão à equipe 
escolar, por fazer da nossa existência, além de um 
desafio, uma caminhada constante, onde nós somos 
nosso próprio limite. E, a vocês, a melhor turma, 
deixo meus votos de sucesso. Sejam infinitos.

Obrigada por tudo e até logo.
Com carinho, Verônica Veiz Salbego. e Maria 

Luiza Tamiosso Machado
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A Vida

É uma coisa tão magnifica
Com tempo pra viver...
Sem medo do que vai acontecer...
Ou do quer irá aprender

A dor...
Uma coisa tão ruim...
Que todos sentem com tanta 
clareza
Por que não sentimos o amor 
assim?
Com tanta paixão e fascinação...

O amor...
“coisa” que alguns sentem...
Mas as vezes é temporário...
Que passa feito avião...
Como um gavião.

A paixão...
É diferente do amor...
É mais fortes do que isso
É mais do que um sentimento
É uma coisa pra vida inteira...

Ana Beatriz Britto Machado

Sentimento

Existe vários tipos de sentimentos
O de dor, de alegria
De raiva e até de teimosia
Alguns são bons e outros uma 
porcaria. 

Os sentimentos ruins
Temos que afastar
Pensar em coisas boas
Para nos alegrar.

Os sentimentos bons
São como magnetismo
Quanto mais pensamos coisas boas
Mais sorrimos.

Gentileza gera gentileza
Amor gera amor
Pensar o bem gera o bem
Em tudo o que for. 

Anita Damian Barbará da Silva

Família Unida 

Pessoas reunidas
Ao redor da mesa
Formando uma ilha
Pedindo em oração
E agradecendo a Deus
Uma família em refeição.

O alimento de mão em mão
E o olhar agradecido
Com muita união
Responde com calma
O favor em gratidão
Que alimenta a própria alma
E nutre o coração.

Na correria do dia-a-dia
Um momento especial.
A vida pode ser linda
Quando você valoriza
As pequenas coisas que têm.
Como um almoço em família
Nos alegra, nos faz bem. 

Eduarda Vielmo Bochi Brum

Família Unida 

Pessoas reunidas
Ao redor da mesa
Formando uma ilha
Pedindo em oração
E agradecendo a Deus
Uma família em refeição.

O alimento de mão em mão
E o olhar agradecido
Com muita união
Responde com calma
O favor em gratidão
Que alimenta a própria alma
E nutre o coração.

Na correria do dia-a-dia
Um momento especial.
A vida pode ser linda
Quando você valoriza
As pequenas coisas que têm.
Como um almoço em família
Nos alegra, nos faz bem. 

Eduarda Vielmo Bochi Brum

Inverno

O sol e uma bergamota
No friozinho rio-grandense
Prepara-se um bom chimarrão
E já se alegra um santiaguense.

Para aquecer o coração
Bota um fogo na lareira
Uma prosa com os amigos
Relembrando a vida inteira. 

O tempo passa com calma
Para quem curte uma amizade
Enquanto esfria lá fora
Aquecemos a felicidade.

Para quem toma um chimarrão
Qualquer parceiro é como um irmão
E nos dias gelados de inverno
Não falta um fogo de chão. 

Eliseu Flores de Moraes

Um Pouquinho 

Sobre Mim

Para falar sobre sim
Preciso de concentração!
Minha vida é um agito,
Ela não é calma não!

Acordo bem cedinho,
Com minha mãe a me chamar...
Quando finjo que não ouço,
Ela começa a gritar!

Chegando à escola,
Minha barriga começa a roncar.
Como não tomo café,
Meu lanche vou devorar!

Na escola eu aprendo,
Me divirto e converso.
Fico só imaginando
Se meu pai estivesse perto!

Apesar de tudo isso,
Quero muito aprender,
Com professores bem queridos,
Que jamais vou esquecer!

Júlia Manzoni da Costa

   Produção textual                                                                                                     Profe Ana Maria
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Mais que Futebol

Uma História

Desde pequeno
E disso não me arrependo
Desenvolvi com o tempo
Uma habilidade especial
Um amor, fora do normal
Agradeço a Deus, o nosso maioral
Por ter exaltado, o precioso futebol. 

É uma vontade, impossível de entender
Chutes, dribles e passes de estremecer
Quando tu vier me marcar, cuidado, vem 
sem medo
Se não “cê” vai arrancar o tampão do seu 

[dedo. 

A vida me ensinou a crer nos meus
[sonhos.

E muita gente dizia
“A cada um em um milhão consegue”
E então eu repetia:
“Vou ser esse número um”, 
E minha luta seguia. 

Prosa, música, descontração e alegria
Mal esperava que aquele dia
Tão esperado, viria.
Não dei ouvidos a quem me diminuía,
“A você é muito ruim, não presta.
Lutar, persistir e ter fé.
É o que me resta. 

Mas mal esperava que o menino
O pior da pelada,
Hoje ensinava eles a jogar futebol.

Lorenzo Clos Limana

Tem tantos times por ai
Barcelona e Real Madrid!
Meu futebol é alto astral!
Olha ali, olha só
É gol do Internacional!

Futebol no vídeo-game, na televisão!
Eu jogo futebol no inverno ou no verão
E se tu fala mal dele, na moral
Eu te quebro meu irmão!

Pedro Henrique Bernardi Pereira

Futebol

O meu tema não é
Sobre Cepacol, seu Mangol!
Se não sabe o que é
Pesquisa lá no bol!

Neymar, Messi, Cristiano, Ronaldo!
E cada vez eu quero mais!
Mais 
Que o Naldo!

A Sociedade

A sociedade impõe critérios
Negro, gordo, magro, branco.
Se estão fora do padrão.
Vão parecer um dragão.
Mas não se enterre num caixão.
Querendo ir para o cemitério.

Você é bonita
Do jeito que é.
Então se aceita.
Já menina!?
Vai! Dê uma volta!
Nem que seja até a esquina!

Seu cabelo
Loiro, ruivo, castanho
Preto, liso, cacheado
Você e ele.
Não tem que ter um duelo
Nem padrão é destacado. 

Você é linda
Do jeito que for.
Acredita em mim.
Já menina!?
Todos te admiram
... bem assim...

Luana Jung Bressan

Praia!

Aqui na beira da praia
Olho o horizonte
E uma linda onda azulada
Chega em meus pés!

A areia macia e molhada
E meus pés enterrados na areia
E consigo sentir
Me fazendo, então sorrir.

A água de coco
Docinha e refrescante
Um dia de sol escaldante
Me deixa vermelhinha
Com bronzeado interessante. 

Emilly Sturza Sibirino

   Produção textual                                                 Profe Ana Maria
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Pérolas do ENEM

Ÿ “Cada vez mais as pessoas 
querem conhecer sua família 
através da árvore 
ginecológica”.  

Ÿ   
Ÿ “O dia tem 24 oras, mas 8 

delas são noite.”
Ÿ  

Ÿ “Na China, o presidente Maose 
Tung continua vivo, apesar de 
morto.”

Ÿ

Ÿ “O povo coreano tem tanta 
energia, que virou nuclear.”

Ÿ

Ÿ Os egípcios antigos 
desenvolveram a arte funerária 
para que os mortos pudessem 
viver melhor. 

Ÿ

Ÿ O petróleo apareceu há muitos 
séculos, numa época em que 
os peixes se afogavam dentro 
d'água. 

Ÿ

Ÿ Quando um animal irracional 
não tem água para beber, só 
sobrevive se for empalhado.

Ÿ

Ÿ  “Hoje Em dia, a taxa de 
corrupção cresce 80%, a taxa 
de honestidade cai 20% e a 
taxa de incredulidade aumenta 
100%. E ninguém faz nada.”

Ÿ

Ÿ “A floresta está cheia de 
animais já extintos. Tem que 
parar de desmatar para que os 
animais que estão extintos 
possam se reproduzirem e 
aumentarem seu número 
respirando um ar mais limpo.”

Ÿ

Ÿ  Os dois movimentos da Terra são 
la�tude e longitude.”

Ÿ

Ÿ Os animais foram salvados do 
dilúvio graças à “Arca de Noel.”

Ÿ Ângulo é duas linhas que vão 

indo e se encontram.”

Pérolas presidenciais 

Ÿ “Não vamos colocar uma meta. 

Vamos deixar em aberto. 

Quando a gente atingir uma 

meta, a gente dobra a meta.”

ex-presidente Dilma

Ÿ “Minha mãe é uma senhora que 

nasceu analfabeta.” 

Ÿ ex-presidente Lula
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O Estado 

do Mundo 

O tempo é ligeiro
E a gente só perde
Gastando com bobagem
O celular domina o mundo.

A gente perde o tempo
Com esse surto
A gente é servo desse surto
E achamos bom, bom!

Erupção atrás de erupção
E furação, terremoto e tsunami
Que não param mais
Tem gente que perde o rumo
Por causa de prostituição, drogas...

E tem gente que gosta disso: 
Pichação e pichação! Violência e 

[agressão
Estrupo e doença, isso não para
Esse mundo, onde que vai parar?
E logo isso irá acabar. 

Guilherme Pereira Lacerda 

Na Telinha!

Na telinha do celular
Vidrado pode olhar
A menina ou o menino
Ligados em notícia espetacular. 

Youtube, instagram
O meu filho não larga não
Com os olhos abertos
Nem pisca, nem respira
Está sempre muito esperto.

Tiro o celular
Já faz um choramingo
Na internet só bobagem
Palavrão nem se fala!
.... só um pouquinho...
Hoje é domingo!
 

Emilly Sturza Sibirino

Amigos

Estão comigo sempre que preciso,
Eu sou grata por tudo.
Esses são meus melhores amigos
Vocês merecem o mundo. 

Uns moram perto,
Outros moram longe.
Mas podem ter certeza
Vocês sempre estarão
Dentro do meu coração. 

Não tenho muitos,
Mas sei que são os melhores.
Com vocês os momentos são 

[inesquecíveis
Meus amigos são incríveis. 

Unidos pelo acaso ou pelo destino
Amigos verdadeiros são para 
sempre,
Marcando minha vida
À deixando mais colorida. 

Maria Eduarda Jahn Marques

Gente

Sinônimo de toda gente
Nesse mundo descontente
Tem gente boa e gente malevolente.

Tem gente que chega a bagunça a 
[cabeça da gente

Tem gente que só passa pela gente
E a gente fica contente. 

Tem gente que está com a gente
Tem gente que está contra a gente
Eles são frequentes
E confundem-se com outra gente. 

Tem gente que é só falsidade
Tem outra gente boa
Repleta de honestidade

O orgulho derruba muita gente
A gente gosta mesmo é de gente que 

[cria laços
Que ocupa espaço no coração da 
gente
E seja permanente

Seja gente que alegra outra gente
Não gosto de tristeza
A felicidade é a melhor certeza.

Rhyan Oliveira Damiani

Jogo

O sucesso é incerto
Mas eu sei que vai dar certo
Correndo mais de metro
E sempre no correto. 

É minha paixão
Futebol no coração
Une a nação
O campo é nosso chão.

Com a bola no pé
Hoje estou Pelé
Que é o que geral quer
Uso camisa dez. 

Cruzam de escanteio
Eu chego primeiro
Logo cabeceio
Cabeceio certeiro
Confunde o goleiro
E é GOOOOOLLLLLL!

Maurício de Mattos P. Erbes

Amor

O amor é 
Uma coisa
Que todos sentem
Seja homem, mulher
Tem que ter
Em mente. 

A vida é curta
Tem que se aproveitar
Com amor
No coração
Tem que estar. 

Quando se tem
Este sentimento,
Ele não escapa
Em qualquer momento
Mas fica eternamente. 

Escrevi isto ao leitor
Com todo o meu amor
E espero que tenham gostado
E seu amor tenha espalhado
Com todos ao seu redor. 

Lucas Delazari Souza

   Produção textual                                                                                                     Profe Ana Maria
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    Atividades realizadas pelos alunos dos 9º anos como aplicação 
dos conhecimentos construídos nas aulas de física e química 
durante o ano letivo , sob a orientação dos professores Angela 
Fernandes e Max Oliveira.

Feira de Ciências

Minifeira do livro
Participação do alunos do 7º Ano, sob orientação 

da profe Elvanir Gastaldo Ruviaro, na MINIFEIRA 
do Livro realizada na Escola da URI com o autor 
presente Cristiano Silva.
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III Mostra ZOOM de Educação Tecnológica
marcou o início de novembro

Profª Caroline L. Martins Pavanelo (Coordenadora Pedagógica
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Em 2019 o programa também está 

previsto para as turmas da Educação 

Infantil e 1º ano – Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Na foto, profª Luiza 

Tamiosso, Diretora da Escola, firmando 

contrato com a representante da ZOOM, 

Solange Mendes, Supervisora
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III Mostra ZOOM de Educação Tecnológica
marcou o início de novembro

PARA SABER MAIS...
O programa Zoom Educação Tecnoló-

gica é dinamizado em laboratório próprio, 
na Escola da URI, visando articular com-
petências e habilidades importantes para 
o desenvolvimento humano, através da 
manipulação de peças lego, aliando a 
construção do conhecimento à ludicida-
de. 

A proposta enfatiza ainda desenvolver 
competências cognitivas e sociemocio-
nais (com ênfase na relação colaborativa), 
instigar habilidades de exploração de idei-
as, levantamento de hipóteses, posiciona-
mento verbal, resolução de problemas, 
além de promover o pensamento científi-
co.

  E as novidades não param...

Profª Caroline L. Martins Pavanelo (Coordenadora Pedagógica
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Há três anos o programa ZOOM Educação Tecnoló-

gica integra a proposta pedagógica da Escola da URI. A 

Mostra ZOOM de Educação Tecnológica, ocorrida em 

1º de novembro, no ginásio de esportes da Escola, teve 

como inspiração a temática “Viaje em nosso mini mun-

do”, destacando a criatividade, o empenho, a coopera-

tividade e a apropriação do conhecimento dos alunos 

dos 2º aos 6º anos do Ensino Fundamental, orientados 

pelas professoras regentes e pela professora respon-

sável pelo programa na Escola, profª Luciane Fraga. 

Uma tarde de prestígio e encontro com a comunidade 

escolar e convidados, aliando o conhecimento e a 

diversão junto à apresentação das montagens LEGO 

contextualizadas às maquetes construídas pelos alu-

nos, professores e familiares.  
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Nascem Poetas e Escritores
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O Projeto “Nascem Poetas e Escri-
tores”, da Escola de Educação Básica 
da URI é direcionado aos alunos do 7º 
Ano, com a coordenação da Profª. Esp. 
Ana Maria Brum e apoio da Direção da 
Escola da URI, Coordenação Pedagógi-
ca e professores, como também dos pais 
dos alunos, que estimulam e auxiliam 
seus filhos na produção de obras literári-
as. As referidas obras, produzidas pelos 
alunos, tem temas variados, uma vez 
que cada aluno pode realizar produções 
imaginárias, como também de suas 
vivências. De forma livre, podem esco-
lher assuntos e temas que gostem, de 
onde possam fluir ideias, criatividade e 
prazer no escrever e no formalizar 
sonhos. 

Este projeto é trabalhado desde o 
início do ano, através de orientações e 
estímulos, junto aos alunos, pela profes-
sora coordenadora. Após a escrita, as 
correções são realizadas pelos professo-
res da Escola da URI, de forma voluntá-
ria, como também a diagramação dos 
livros e formatação é realizada pela 
Profª. Luciane Fraga, professora de 
informática da Escola da URI, ressaltan-
do que, neste ano, realizou um trabalho 
primoroso e de excelente qualidade, colo-
cando toda sua experiência e amor neste 
projeto. 

O lançamento dos livros do Projeto 
“Nascem Poeta e Escritores” realizou-se 
no dia 06/11/2018, no Auditório de Even-
tos URI Campus, às 19:30 h., coordena-
do pela Profª. Esp. Ana, com a presença 
da Direção da Escola da URI, professo-
res, alunos, familiares e amigos, onde 
houve a explanação por parte dos alu-
nos, individualmente, sobre as suas 
obras, caracterizando momentos de emo-
ção e alegria. Após a explanação, houve 
agradecimentos especiais aos professo-
res, pela profª. Ana, discurso da Diretora 
da Escola de Educação Básica da URI, 
profª. Maria Luiza Machado Tamiosso, a 
qual fez um especial agradecimentos a 
todos. Em seguida, aconteceu a sessão 
de autógrafos dos novos escritores aos 
professores, familiares e amigos. 

ESCREVER NOS DESPERTA PARA 
O MUNDO – DA FANTASIA,  DA 
CRIATIVIDADE, DA IMAGINAÇÃO, DA 
R E A L I D A D E ,  D O  A M O R ,  D A 
SOLIDARIEDADE, DA AMIZADE E DO 
VIVER!

PROJETO “NASCEM POETAS E 
ESCRITORES”

Profª. Esp. Ana Maria Brum

Nascem Poetas e Escritores



Novembro 2018

Nascem Poetas e Escritores
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E assim encerramos as atividades da Escoli-
nha de Artes com exposição de trabalhos, entre-
ga de certificados, alegria e diversão!!! Obrigada 
pela oportunidade de estar com vocês e que a 
Arte tenha proporcionado momentos de aprendi-
zado, apreciação, desenvolvimento e sensibilida-
de!!! Abraços com carinho!!! 

Profª Elvanir Gastaldo Ruviaro.

Sétimo Ano

Ensino Médio - 1ºs, 2º e 3º ano 
Com o objetivo de preparar o aluno para o vesti-

bular. Os simulados da Escola de Educação Básica 
da URI contribuem de forma significativa, para que o 
aluno possa verificar e aprimorar sua preparação. E 
ainda, para o 3º ano do Ensino Médio serve de treino 
para o ENEM e a realidade do vestibular, e forma de 
ingresso na Universidade em todo o país.

Ensino Fundamental 6º, 7º, 8ºs e 9ºs anos
No final dos 3 (três) trimestres com o objetivo de 

aprimorar a sua preparação para o ingresso no Ensi-
no Médio e, com a  prática dessa forma de prova,  
testar os conhecimentos para a etapa seguinte.

Simulados e Provas Integradas
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