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Rumo aos 50
O João está a caminho dos 50. 

Mal comemorou 49 anos, no último 
dia 23 de agosto, já deu início aos 
preparativos do seu meio século. 
Um mês depois do aniversário está 
sendo lançada a campanha Rumo 
aos 50. Foi criado um grupo de tra-
balho para preparar a programa-
ção do cinquentenário, formado 
por Lúcia Helena Achutti, Fabíola 
Slongo Sviroski, Frederico Ritter, 
Maria Lúcia Pinto, Ricardo Novos-
sat, Lígia Beatriz Echenique Becker, 
Maria Tereza Coelho, Carla Martins, 
Cristina Pozzobon, Anelori Lange e 
Rosina Duarte.

Um dos objetivos da campanha 
será montar uma lista de 50 mo-
tivos para comemorar os 50 anos 
do Colégio João XXIII. Essa listagem 
será construída coletivamente pela 
comunidade escolar, que poderá 
fazer suas contribuições durante 
a Mostra Cultural. Quanto à pro-
gramação do ano do cinquente-
nário, as ações serão organizadas 
pelo grupo. Uma das propostas já 
esboçadas é a impressão de uma 
publicação histórica sobre o Colé-
gio, atualmente a única instituição 
de ensino comunitário da capital.

O ano de 2014 será de encon-
tros e reencontros de todos os 
SURÀVVLRQDLV��DOXQRV�H�IDPtOLDV�TXH�
À]HUDP�D�KLVWyULD�GR�QRVVR�TXHUL-
do Joãozinho com aqueles aqueles 
que hoje a escrevem.

Anelori Lange
Diretora Geral 
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Laços unem pessoas 

no João XXIII
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O João XXIII é uma comunidade. 
Essa realidade foi retratada em linhas 
coloridas no artístico Biomapa dos 
3URÀVVLRQDLV��SUHVHQWH�GRV�DOXQRV�GR�
3º ano do EF ao Colégio no seu ani-
versário. A pesquisa investigou qual 
o sentimento de trabalhar na Escola 
e o desejo dos entrevistados na data 
IHVWLYD��1R�WRWDO�����SURÀVVLRQDLV�SDU-
WLFLSDUDP�H��QD�PRQWDJHP�GR�%LRPD-
SD��VXDV�UHODo}HV�GH�WUDEDOKR�HQWUHOD-
oDUDP�VH�FRP�ÀRV�GH�FRUHV�YDULDGDV�

&RQÀUD�DOJXPDV�UHVSRVWD�jV�GXDV�
perguntas-chaves:

“Gosto muito de trabalhar na Escola 
porque vejo o crescimento e a aprendi-
zagem dos alunos. Desejo que ela con-

WLQXH�PDUDYLOKRVD��FRPR�HOD�p�µ�(Sérgio 

Ramos, segurança, 24 anos de João XXIII)

“Sinto muita alegria e responsa-
bilidade por participar desse projeto 
educacional tão importante para a 
formação dos nossos alunos.Desejo 
que ele continue contribuindo no de-
senvolvimento das crianças e jovens 
que fazem parte dessa história. Que  
QRVVD�(VFROD�VHMD�R�OXJDU�RQGH�DOXQRV��
SDLV�H�SURIHVVRUHV�DSUHQGDP�MXQWRV�µ�
(Márcia Valiati, Coordenadora Peda-

gógica, 15 anos de João XXIII)

´(X�JRVWR�PXLWR��FRP�WRGRV�HVVHV�
anos trabalhando aqui! Quero que a 
Escola continue formando alunos que 
ID]HP�D�GLIHUHQoD�µ�(Maria Tereza Coe-

lho, vice-diretora, 27 anos de João XXIII).

Os alunos do 3º ano do Ensino Fun-
GDPHQWDO��TXH�FRQIHFFLRQDUDP�XP�´%LR-
PDSD�GDV�ÉUYRUHV�GR�&ROpJLR�-RmR�;;,,,µ�
D�SDUWLU�GD�FROHWD�H�GD�LGHQWLÀFDomR�GD�
QRVVD�ÁRUD��DPSOLDUDP�HVVH�WUDEDOKR�SDUD�
SUHVWDU�VXD�KRPHQDJHP�j�(VFROD��QHVWH�
DQLYHUViULR��FRQVWUXLQGR��DJRUD��R�´%LR-
PDSD�GRV�3URÀVVLRQDLV�GR�-RmR�;;,,,µ�

A partir de uma entrevista realizada 

pelos alunos e orientada pelas profes-
VRUDV�%iUEDUD�'XUJDQWH��%HUHQLFH�/X-
GZLJ�H�(OLVDEHWK�0HQH]HV��SRGHUHPRV�
conhecer um pouquinho mais de algu-
mas das tantas pessoas que trabalham 
aqui e que se dedicam diariamente a 
ID]HU�R� -́RmR�;;,,,�DFRQWHFHUµ�

(Barbara Miranda dos Santos Durgan-
te – Professora regente do 3º ano)

Escola é vida: Biomapa das 

Árvores e dos Profissionais
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Os alunos do João XXIII esperaram 
D�SULPDYHUD�FRP�XPD�WULOKD�ÁRULGD�GH�
EHJ{QLDV��PDULDV�VHP�YHUJRQKD��JH-
UkQLRV��FUDYLQDV�H�WDJHWV�SODQWDGRV�HP�
artísticos vasos feitos com garrafas pet 
e com tratamento próprio para impedir 
a entrada do mosquito da dengue. O 
WUDEDOKR�GH�SDLVDJLVPR�GD�(VFROD��TXH�
faz parte do projeto O Mundo Passado 

a Limpo��FRQWRX�FRP�D�RULHQWDomR�GR�
educador ambiental Helissandro Pra-
tes e envolveu praticamente todas as 
HWDSDV��VHJXQGR�D�SURIHVVRUD�0DULD�
Marilei Weiss Pinto.

As alamedas ajardinadas se alas-
tram pela Escola inteira e sofreram 
uma metamorfose na horta. No terri-
WyULR�GDV�YHUGXUDV��GRV�OHJXPHV�H�GRV�
WHPSHURV��DV�pets – descartadas pela 
população – são materiais de primeira 
QHFHVVLGDGH��$�WDO�SRQWR��TXH�IRL�QH-
cessário fazer uma campanha de do-
Do}HV�H��PHVPR�DVVLP��D�SURIHVVRUD�
0DULOHL�FRQIHVVD�WHU�VLGR�LQVXÀFLHQWH�

Tudo isso para construir um orga-

Saudação à Primavera
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9DVRV�WrP�WUDWDPHQWR�HVSHFLDO�SDUD�LPSHGLU�HQWUDGD�GR�PRVTXLWR�GD�'HQJXH

+RMH�HUYDV�DURPiWLFDV��DPDQKm�FKi�JHODGLQKR��(VVH�p�R�SODQR�
das crianças do 1º ano do Ensino Fundamental e de suas pro-
IHVVRUDV��TXH�HVWmR�WUDEDOKDQGR�D�WHUUD�QD�UHFpP�UHIRUPDGD�
horta do colégio João XXIII. A ideia faz parte da proposta de 
GHVHQYROYHU�KiELWRV�VDXGiYHLV�GH�DOLPHQWDomR��HQWUH�HOHV�D�
redução do consumo de refrigerantes.

nizado caminho interno de acesso e 
proteger os canteiros. O trabalho teve 
RULHQWDomR�GH�XP�ELyORJR��H�JUDQGH�

parte dele foi feito com material cata-
GR�QD�VXFDWD�GD�(VFROD��$VVLP��D�REUD�
teve um custo quase zero.

'D�WHUUD�SDUD�D�PHVD
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Os participantes do Encontro Anual 
da 8ª série espiaram pelo buraco da fe-
chadura do Ensino Médio. Reunidos du-
rante todo o dia 19 de agosto no Centro 
GH�(YHQWRV�GD�-XYHQWXGH��QR�EDLUUR�9LOD�
1RYD��RV�DOXQRV� IRUDP�DSUHVHQWDGRV�
RÀFLDOPHQWH�D�HVVD�QRYD�HWDSD�GH�VXDV�
YLGDV�HVFRODUHV�� LQFOXLQGR�D�SURSRV-
ta pedagógica e a estrutura curricular. 
7DPEpP�À]HUDP�XPD�SDUDGD�HVWUDWpJL-
FD�SDUD�UHÁHWLU��HVFODUHFHU�G~YLGDV��GHV-
PLVWLÀFDU�IDQWDVLDV��HVWDEHOHFHU�PHWDV�
H�LQWHJUDU�DV�WXUPDV��RV�SURIHVVRUHV��D�
coordenação e a direção.

Época de grande descobertas e me-
WDPRUIRVHV��D�SULPHLUD�IDVH�GD�DGROHV-
cência é marcada por inseguranças e 
TXHVWLRQDPHQWRV��3RU� LVVR��R�&ROpJLR�
trata a questão com toda a atenção 
merecida. “Organizamos um dia espe-
FLDO��IRUD�GD�(VFROD��SDUD�IDODU�VREUH�DV�
H[SHFWDWLYDV��DV�SULRULGDGHV��D�RUJDQL]D-
omR��D�PDWXULGDGH�QHFHVViULD�SDUD�YLYHU�
HVVH�PRPHQWRµ��UHVXPH�D�VXSHUYLVRUD�
pedagógica Mirian Zambonato. Na data 
PDUFDGD��RV�DOXQRV�GDV�GXDV� WXUPDV�
GH����VpULH�HPEDUFDUDP�QR�{QLEXV�jV�
�K��PLQ��XVDQGR�FDPLVHWDV�FRU�GH�YLR-
leta feitas especialmente para a ocasião.

Passo a Passo
-i�QR�&HQWUR�GH�(YHQWRV��FHUFDGRV�

SRU�XP�ERVTXH�QDWLYR��IRUDP�FRQGX]LGRV�
SDVVR�D�SDVVR�SHOR�WHUULWyULR�GHVDÀDGRU�
GR�(QVLQR�0pGLR��3HOD�PDQKm��FRPSUHHQ-
deram as mudanças da proposta pedagó-
JLFD�H�GR�FXUUtFXOR���WDUGH��SDUWLFLSDUDP�
GH�XP�FLUFXLWR�GH�RÀFLQDV�FRP�PLQLDXODV�
GDV�QRYDV�GLVFLSOLQDV�GR�(QVLQR�0pGLR��
ministradas por seus futuros professores. 
Organizado pelo Serviço de Orientação 
Educacional e pela Coordenação Pedagó-
JLFD��R�HQFRQWUR�FRQWRX�FRP�D�SUHVHQoD�
GD�YLFH�GLUHWRUD�0DULD�7HUH]D�&RHOKR��GD�
supervisora pedagógica Mirian Zambo-
QDWR��GD�RULHQWDGRUD�HGXFDFLRQDO�6LOYD�
Hervella e da coordenadora de série Ma-
ULD�/~FLD�3LQWR��D�'XGD��%LRORJLD���DOpP�
GH�SURIHVVRUHV�3DXOR�%ULVRWWR��4XtPLFD���
0DULQD�9DOHQ]XHOD��)tVLFD���)HUQDQGD�/H-
mos (Redação) e Ângela Bilhalva (Biologia 
e Língua Espanhola).  

Ensino Médio abre passagem
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2�(QFRQWUR�GD����p�XPD�SDUDGD�HVWUDWpJLFD���

No confronto das fantasias com a rea-
OLGDGH��D�PHQLQDGD�RVFLORX�HQWUH�IXUDF}HV�
H�FDOPDULDV��&DWKDULQD�%LQV�(O\��GD����&��YRO-
tou para a casa com uma palavra retum-
bando nos ouvidos: organização. “Antes 
HX�SHQVDYD�TXH�HUD�WUDQTXLOR��PDV�DJRUD�
eu vi que vou precisar me organizar mui-
to mais. A gente tem que dar prioridade 
WRWDO�SDUD�R�HVWXGR�VH�TXLVHU�SDVVDUµ��6XD�
FROHJD�+HORLVD�0DUVKDOO��WDPEpP�GD����&��

pensava como ela e tentava nem imagi-
QDU�FRPR�VHULD�R�VHX�~OWLPR�WULPHVWUH�GH�
������´7RPDUD�TXH�QmR�HVWHMD�GHYHQGR�
FLQFR�WUDEDOKRV�H�DEDL[R�GD�PpGLDµ��EULQ-
FDYD���)HOLSH�3HWU\��GD����$��SRUpP��QmR�
parecia nem um pouco preocupado: “Ter 
uma noção ajuda. A gente sabe o que vai 
HQIUHQWDUµ��0DV�HP�XPD�FRLVD�WRGRV�FRQ-
cordavam: o dia no Centro de Eventos da 
Vila Nova foi superbom.

���SDUD�UHÁHWLU�VREUH�D�QRYD�HWDSD�GH�YLGD�
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2UJDQL]DGD�SRU�HWDSDV��D�YLGD�HV-
colar do João XXIII possui vários ritos 
de passagem. Os alunos são prepara-
dos para desfrutar plenamente cada 
QRYD�IDVH�SRU�PHLR�GH�Do}HV�SHGDJy-
gicas que facilitam as passagens mais 
significativas “desde as fraldas até o 
9HVWLEXODUµ��FRPR�FRVWXPD�EULQFDU�D�
orientadora Educacional Sílvia Hervella. 
´4XDQGR�ÀQDOL]DP�VXD�YLGD�HVFRODU��HOHV�
estão prontos para enfrentar todos os 
GHVDÀRV�H�ID]HU�VXDV�HVFROKDV��VHMD�9HV-
WLEXODU��VHMD�(QHP�RX�RXWUD�TXDOTXHUµ��
resume Sílvia.

Os principais marcos são as passagens 
GD�(GXFDomR�,QIDQWLO�SDUD�R����DQR��GR�
���SDUD�R����DQR��GHVWH�SDUD�R����DQR�H�
da 8ª série para o Ensino Médio. Nesses 
PRPHQWRV��R�&ROpJLR�RUJDQL]D�DWLYLGDGHV�
que valorizam as conquistas dos estudan-
WHV�H�RV�SUHSDUDP�SDUD�R�SDVVR�VHJXLQWH��
OHYDQGR�RV�D�UHÁHWLU�VREUH�DXWRQRPLD��UHV-
SRQVDELOLGDGH��FRPSURPHWLPHQWR��FROHWL-
YLGDGH��GLYHUVLGDGH�H�HVFROKD��HQWUH�RXWURV�
temas. O processo inclui as famílias.

$�ÀQDOL]DomR�GD�YLGD�HVFRODU��R�GHVOL-
JDPHQWR�H�D�HVFROKD�SURÀVVLRQDO�GR�DOXQR�
fazem parte desse processo. Um conjunto 
GH�Do}HV�HVSHFtÀFDV�DSRLDP�RV�MRYHQV�H�
RV�DMXGDP�D�HPEDVDU�VXDV�GHFLV}HV��'HV-
GH�R�VHJXQGR�DQR�LQ~PHUDV�Do}HV�VmR�
desenvolvidas para auxiliar e desenvolver 
os jovens para o processo de escolha 
SURÀVVLRQDO��1R�WHUFHLUR�DQR�DFRQWHFHP�
YLVLWDV�D�XQLYHUVLGDGHV�H�jV�IHLUDV�GDV�SUR-
ILVV}HV���3DOHVWUDV�FRP�SURILVVLRQDLV�GH�
diversas áreas acontecem na própria Es-
FROD��1HVWH�DQR��WDPEpP�DFRQWHFHX�XPD�

FRQYHUVD�FRP�RV�DOXQRV��UHDOL]DGD�FRP�D�
SVLFyORJD�0DULD�)HUQDQGD�+HQQHPDQQ��
com o objetivo de problematizar e ana-
OLVDU�R�SURFHVVR�GH�HVFROKD�SURÀVVLRQDO��
Para esse momento foi também utilizado 
R�LQVWUXPHQWR�FKDPDGR�$,3��TXH�DX[LOLDUi�
os alunos na visualização de campos de 
LQWHUHVVHV�SURÀVVLRQDLV�

Escalada da montanha

“Eu uso a metáfora de um jovem es-
FDODQGR�XPD�PRQWDQKDµ��H[SOLFD�D�VXSHU-
visora pedagógica Mirian Zambonato “os 
SDVVRV��RV�JUDXV�GH�GLÀFXOGDGH��RV�QtYHLV�
GH�GHVDÀRV�QmR�VmR�SRXFRV�SDUD�TXH�R�
aluno seja feliz em sua escalada em cada 
XPD�GH�VXDV�FRQTXLVWDVµ��8P�GRV�SLFRV�
escolhidos pelos alunos é o Ensino Supe-
ULRU��R�FXUUtFXOR�GR�(0�UHÁHWH�HVVH�REMH-
WLYR��$V�SURYDV��SRU�H[HPSOR��SRVVLELOLWDP�
a aplicação de habilidades desenvolvidas  
QR�GHFRUUHU�GDV�DXODV�H��HP�GHWHUPLQDGDV�
RFDVL}HV��DV�DYDOLDo}HV�LQFOXHP�TXHVW}HV�
apresentadas no Vestibular e no ENEM. 

$V�DXODV�GH�5HGDomR��SRU�VXD�YH]��WrP�
JUXSRV�UHGX]LGRV��FHUFD�GH����DOXQRV��H�
atendimento de dois professores. Além 
GLVVR��RV�WH[WRV�SDVVDP�SRU�XP�FRUUH-
WRU�H[WHUQR��TXH�ID]�R�SULPHLUR�ROKDU��
antes mesmo de os mestres do João 
avaliarem os trabalhos de acordo com 
as planilhas aplicadas no Vestibular da 
UFRGS. Entretanto – fazem questão de 
UHVVDOWDU�0LULDQ�D�6tOYLD�²��R�SRQWR�FHQ-
tral do Ensino Médio é a consolidação do 
conhecimento de toda a vida escolar e 
D�HVFROKD�SURÀVVLRQDO�PDGXUD�GH�DFRUGR�
com o sonho de cada um.

Das fraldas ao vestibular
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3URIHVVRUHV�H�DOXQRV�GHEDWHP�MXQWRV�QR�&RQVHOKR�GH�&ODVVH�3DUWLFLSDWLYR

O Conselho de Classe Participativo é uma 
HVSpFLH�GH�7iYROD�5HGRQGD��HP�TXH�R�6HUYLoR�
GH�2ULHQWDomR�(GXFDFLRQDO�H�3VLFRORJLD��623���
D�&RRUGHQDomR�3HGDJyJLFD��RV�FRRUGHQDGRUHV�
GH�VpULH�DQR��RV�SURIHVVRUHV�H�RV�DOXQRV�VHQWDP�
IUHQWH�D�IUHQWH�SDUD�GHEDWHU��UHÁHWLU�H�DYDOLDU�R�
crescimento coletivo das turmas. Nas 7as�VpULHV��
os representantes de turma fazem as vezes de 
SURFXUDGRUHV�GRV�FROHJDV��PDV�QRV��os�H��os 

DQRV��D�DXOD�LQWHLUD�p�FRQYLGDGD�D��FRPSDUHFHU���
$R�ÀQDO��PHWDV�FRQMXQWDV�VmR�DSRQWDGDV�SDUD�R�
FUHVFLPHQWR�GR�JUXSR�QDV�KDELOLGDGHV��FRPSH-
tências e atitudes frente ao trabalho. 

Os debates do Conselho de classe partici-
pativo  giram em torno de um olhar coletivo. 
A proposta é aproximar a autoimagem e as 
metas das turmas com a visão dos professo-
UHV��'HQLVH�6LP}HV�/RSHV��UHVSRQViYHO�SHOR�
623��H�D�FRRUGHQDGRUD�SHGDJyJLFD�5RVD�(O\�
trabalham juntas no planejamento dos en-
contros e também no acompanhamento dos 
HVWXGDQWHV�DR�ORQJR�GH�VXD�YLGD�HVFRODU��MXQ-
to aos coordenadores Fabiana Lisboa e Rui 
3LDVVLQL��FRRUGHQDGRUHV�GR����DQR�H����VpULH��
“Os professores coordenadores de série são 
QRVVRV�EUDoRV�GLUHLWRVµ��GL]�'HQLVH�

1D�SUiWLFD��VLJQLÀFD�TXH�RV�FRRUGHQDGRUHV�
de série acompanham as turmas passo a passo 
²�LQGLYLGXDOPHQWH��FROHWLYDPHQWH�RX�FRP�DV�
famílias  – e preparam os alunos para o Con-
selho Participativo. Essa preparação acontece 
HP��FRPR�H[SOLFD�5XL�3LDVVLQL��GHVGH�D�SULPHLUD�
UHÁH[mR�FROHWLYD�IHLWD�HP�DXOD�DWp�R�UHWRUQR�GRV�
representantes da turma com as mensagens 
GR�&RQVHOKR��PXLWD�FRQYHUVD�DFRQWHFH��

Denise frisa que o papel do SOP é os de 
dar tempo para as mudanças ocorrerem apon-
tando alternativas para que elas aconteçam. 
6LQWRPD�GH�ERD�VLQFURQLD��DV�DYDOLDo}HV�GRV�
professores e dos alunos pouco divergiam 
durante os debates do Conselho de Classe 
3DUWLFLSDWLYR��2V�HVWXGDQWHV�UHFRQKHFLDP��H�RV�
mestres apontavam os costumeiros tropeços 
GD�DGROHVFrQFLD��HP�HVSHFLDO�UHIRUoDQGR�D�QH-
FHVVLGDGH�GH�XPD�PDLRU�DWHQomR��EHP�FRPR�
a conscientização de que as brincadeiras tem 
KRUD�H�ORFDO��GH�TXH�R�HVWXGR�SUHFLVD�WHU�XP�
foco e de que os temas e deveres devem se 
cumpridos. “Nós e os professores tivemos a 
PHVPD�RSLQLmR��PXLWR�EDUXOKR��FULDWLYLGDGH�
GHPDLV��SRXFD�DWHQomR��PDV�LVVR�QmR�p�D�PDLR-
ULDµ��UHVXPLX�$XJXVWR�9HOKR��UHSUHVHQWDQWH�GD�
7a C. “E os que polemizam não são o maior 
SUREOHPDµ��IH]�TXHVWmR�GH�VDOLHQWDU��VHX�FROHJD�
Thiago Martins.

Frente a 
frente com 
os desafios
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Três meses antes da chegada 
da exposição do artista plástico 
sul-africano William Kendridge a 
3RUWR�$OHJUH��HP�PDUoR�GH�������
um grupo de professores do 
João XXIII já a aguardava. E não 
apenas por serem admiradores 
do trabalho do sul-africano que 
lutou contra o apatheid. Eles pla-
nejavam mergulhar no trabalho 
LQTXLHWDQWH��SRpWLFR�H�SROLWL]DGR�
do mestre e montar um projeto 
interdisiciplinar envolvendo os 
DOXQRV�GR����DQR�

$� ǴHVFREHUWDµ�GD�YLQGD�GRV�
trabalhos de Kentridge para a 
Fundação Iberê Camargo ocor-
UHX�HP�MDQHLUR��GXUDQWH�R�6HPL�
nário de Verão dos Professores. 
$�SDUWLU�GDt��IRUPRX�VH�R�JUXSR��
integrado pela coordenadora 

pedagógica Rosa Maria Limon-
JL�(O\��D�RULHQWDGRUD�HGX�
FDFLRQDO�'HQLVH�6LP}HV�
Lopes e os professores  
,YRQH�%LQV��$UWHV���$QD�
0DHVWUL��0~VLFD���/\JLD�
&RVWD� �+LVWyULD���5R�
JHU�6DQWRV��*HRJUDÀ�D��
�5RVkQJHOD�&DMDO��0D�
temática) Viviane Pires ( 
3RUWXJXrV���'DQLHOD�'X�
tra (Arte Cênica ) e Edda 
Poersch e Matheus Zoch 
(Língua Inglesa). Juntos eles 
fizeram uma visita guiada ao 
mundo inquietante das imagens 
móveis de Kentridge. Posterior-
PHQWH��WHFHUDP�SODQRV�FRQMXQ�
tos e trabalharam os aspectos de 
cada uma das disciplinas. Com 
RV�DOXQRV��YLVLWDUDP�D�H[SRVLomR��

pro-
m o v e -

UDP�DWLYLGDGHV��GHEDWHV��SUR�
YRFDo}HV�� H� FRQYLGDUDP�DWp�
mesmo o fotógrafo Leandro 
Selister para ensinar como cap-

WDU� LPDJHQV�VLQJXODUHV��GHV�
percebidas pela maioria. 

Só então traçaram a rota 
a ser fotografada: Par-
TXH�0DULQKD�GR�%UDVLO��
*DV{PHWUR��0HUFDGR�
3~EOLFR�H�7UHQVXUE�� $́�
ideia foi despertar o 
ROKDU��IXJLU�GR�EDQDOµ��
explica a Ivone. E Roger 

complementa: “Promo-
ver o estranhamento e 

descobrir outros pontos 
GH�YLVWDµ��2�UHVXOWDGR�SRGHUi�

ser conferido na Mostra Cultural 
GD�(VFROD��QR�GLD����GH�RXWXEUR�
SUy[LPR���FRP�D�H[SRVLomR�GH�
retratos  peculiar da cidade sob 
curiosa ótica de meninos e do 
���DQR��&RQILUD�QD�FRQWUDFDSD�
do Fala João e no site da Escola.

Outro ponto de vista
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C a m i -

nhando pe-

los inícios 

de agosto, na re-

verberação de uma luz 

de meio de tarde, aqui onde estou, esparra-

mado ao sol do pátio do João XXIII, gosto 

mesmo de pensar o Colégio e suas cores. E 

são muitas, são diversas. Por vezes são bási-

cas, quando carregadas em seus tons fortes 

�DV�FRUHV�RÀ�FLDLV�GR�-RmR���RX�VLPSOHVPHQWH�
QD�SXUH]D�GH�XP�UHJLVWUR�IRWRJUiÀ�FR�GH�DOWR�
contraste, como vejo agora, nesta tarde en-

solarada em que o verde das árvores e o azul 

do céu me acomodam, quando diante de 

mim um Boa tarde!  me acorda, mas acorda 

com a simpatia do monitor que passa.

Reparo no uniforme. Gosto do colo-

rido desses uniformes para lá e para cá, 

sempre atarefados, sempre coordenando 

grupos, reparando nos pequenos, não des-

FDQVDP��+i�WDPEpP�RV�XQLIRUPHV�RÀ�FLDLV��
do tipo daqueles que usam o pessoal da 

administração. Mas é no uniforme dos pe-

quenos, do verde, do azul, que em horas 

certas da tarde saem em disparada para 

o recreio em direção ao bar, à biblioteca, à 

FRUUHULD�TXH�DR�PHX�UHGRU�GLYHUVLÀ�FD��0DLV�
ainda se for o colorido das séries iniciais, 

lá onde pisos, paredes, brinquedos têm cor 

própria e saltitante. Ou um pouco antes, 

na Pré-escola, onde o pequenos colorem 

tudo: folhas, mesas, roupas, mãos; lá onde 

professores e monitores adotam essa dis-

posição de cores em seus uniformes, con-

trastando com outros tons do João, os 

matinais. Dos grandes que, sei, também 

passaram por aqui de manhã.

Lá, pela manhã, são bem outras pes-

soas, a comunidade é gigante, e são os 

estudantes quem dão o tom a ser vestido. 

As cores, múltiplas. São cores de vozes, 

FRQYHUVDV��SDVVHLRV�IRWRJUiÀ�FRV�TXH�GH�
vez em quando são publicados; lá estão 

e são artistas, quase cineastas em mos-

tras organizadas; lá são os grupos espe-

FtÀ�FRV��DV�WULERV��RV�JRVWRV�PXVLFDLV��FDGD�
uma com o seu tom: preto, branco, cinza, 

meios-tons e claro, toda a multiplicidade 

de estilos que fazem do Colégio João XXIII 

um dos lugar mais interessantes para ex-

pressão individual que já conheci. No que 

me lembro dos tempos de minha escola, 

sempre em uniforme azul, um azul duro, 

rígido, bem ao caso dos anos da Dita-

dura, nos quais a uniformidade era sinal 

de controle, jamais diversidade. Aqui, 

apraz-me percorrer os olhos pelos peque-

nos gritantes da tarde, e esses heróis, os 

monitores, a repararem com cuidado nos 

movimentos impulsivos de alguns.

Nesses tempos em que nós, adultos, so-

mos brindados com algum trecho de folga 

em tarde de inverno no Colégio João XXIII, 

sim, é ali que encontramos cores, nomes, 

pessoas, vivências, e isto é algo que já extra-

pola os limites da crônica. É preciso vir. Ve-

nha. Dedique um tempo e pare por instantes 

diante das cores do João.

(GJDU�$ULVWLPXQKR��
pai do Mateus, 6º ano C

de agosto, na re-

+LVWyULDVGR
-RmR

2�SURMHWR�&U{QLFDV�GR�-RmR�p�XP�HVSDoR�OLWHUiULR�DEHUWR�HP�TXH�D�FRPXQLGDGH�SRGH�
PRVWUDU�VXD�HVFULWD�FULDWLYD��(VSHUDPRV�R�VHX�WH[WR�

As cores do João
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O Cetrein do Colégio João XXIII pro-
PRYH�PHWDPRUIRVHV��1mR�SRU�DFDVR��VHX�
símbolo são libélulas desenhadas por me-
QLQRV�H�PHQLQDV�GH���D���DQRV�GH�LGDGH��
Os insetos – aquáticos no início da vida e 
voadores quando adultos – representam a 
PHWDPRUIRVH��RX�VHMD��D�TXDOLÀFDomR�GDV�
alunas que participam dos cursos gra-
tuitos de 120 horas oferecidos pela Es-
FROD��2�REMHWLYR�p�FDSDFLWDU�SURÀVVLRQDLV�
que trabalham com a Educação Infantil 
“instrumentalizando-os de forma teórica 
e prática para o atendimentos adequado 
j�FULDQoD�GH�]HUR�D���DQRV��H[HUFHQGR�D�
dupla e indissociável tarefa de cuidá-la e 
HGXFi�ODµ�

,PSODQWDGR�HP�������R�&HWUHLQ��FR-
RUGHQDGR�SRU�0iUFLD�9DOLDWL��H�Mi�IRUPRX�
���SHVVRDV��$�~OWLPD�WXUPD�GR�,9�&XUVR�
GH�(GXFDGRUHV�$VVLVWHQWHV�LQLFLRX�HP����
de setembro de 2012 e graduou-se em 
18 de julho de 2013. As formandas são 
as seguintes:

Ana Cristina Martins Vilela
Ana Letícia Fidelis Santiago
Ana Rosane Elias da Rosa
Bruna Fagundes de Oliveira
Bruna Valente Moreira
Daiane Situi Melo
Daniela Hertzog
Éderson Vitola Euclides
Fernanda da Silva Santos
Flávia Marques Rodrigues
Gabryella Cardoso Piffero
Gisele de Morais Schroder
Ísis dos Santos
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As libélulas do Cetrein
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)RUPDQGDV�GH�����

*LVHOH�0RUDLV�6FKURGHU
��HGXFDGRUD�DV-

VLVWHQWH�FRP�VHLV�DQRV
�H�PHLR�GH�SURÀV-

VmR��WUDEDOKDGRUD�GR�/D
U�(VSHUDQoD��QRWRX�

XPD�PXGDQoD�YLVtYHO�Q
D�VXD�URWLQD�SURÀV-

sional: “as mudanças que o curso trouxe 

em minha prática afetou 100% o apro-

veitamento em minha turma. As crianças 

se tornam muito mais ativas e participam 

FRP�SUD]HU�GH�WXGR�TX
H�OKHV�p�SURSRVWR��

SRLV�IRL�H�p�FRQVWUXtGR
�FRP�HOHVµ�

Que contribuições o curso trouxe 

SDUD�D�YLGD�SURÀVVLRQ
DO"�����     

Participar do curso do CETREIN trou-

[H�PXLWDV�FRQWULEXLo}H
V�HP�PHX�WUDEDOKR��

SRLV�PH�IH]�UHÁHWLU�VRE
UH�D�PLQKD�SUiWLFD�D�

GLiULD�H��GHVVD�IRUPD��SD
VVHL�SHUFHEHU�TXDLV�

atitudes como docente eram realmente 

válidas para o bom desenvolvimento da 

minha turma e quais atividades realmente 

HUDP�VLJQLÀFDWLYDV�SDUD
�DSUHQGL]DJHP�GDV�

crianças. O curso serviu também como um 

HVWtPXOR�SDUD�FRQWLQXDU
�QD�SURÀVVmR�H�SDUD�

OHPEUDU�TXH�VHU�SURIHV
VRUD�p�PDUDYLOKRVR��

porque a cada dia nós temos a oportuni-

dade de compartilhar nossos conhecimen-

tos com as crianças e ao mesmo tempo 

aprender com elas.

�0XGRX�R�WHX�ROKDU�VR
EUH�D�FULDQoD"

Sim. Passei a valorizar mais os assun-

tos pelos quais realmente elas estavam in-

WHUHVVDGDV��DR�LQYpV�GH
�FRQWLQXDU�VRPHQ-

WH�VHJXLQGR�FRQWH~GR
V�SURJUDPiWLFRV�H�

uma porção de projetos engessados que 

não permitiam a interação verdadeira da 

criança com o conhecimento.

O curso também contribuiu, de algum 

PRGR��SDUD�TXDOLÀFDU�
WXD�YLGD�SHVVRDO"

&RP�FHUWH]D��RV�GHVDÀ
RV�GLYHUVRV�GR�

FXUVR�UHTXHUHUDP�UHVS
RQVDELOLGDGH��FRP-

SURPLVVR��SHUVHYHUDQ
oD�H�SHUVLVWrQFLD�

necessárias para conseguir concluí-lo. Ter 

HVVH�SHUÀO�QRV�DMXGD�HP
�WRGDV�DV�iUHDV�GH�

QRVVD�YLGD��LQFOXLQGR�D
�SHVVRDO�

Jaqueline Chamorra
Joseara Lachmann da Silva
Josiane da Rocha Borges
Karina Simfronio Cutruneo
Luciana Cristina de Souza
Luciane Mello de Souza
Maritana Kaempfer
Naira Regina Assis Lopes
Paola de Souza Rosa
Samara Pradié Bertoldi
Silvia Maria da Silva Portela
Simone Goreti Farias Bones
Telma Antunes da Silva

“Ser ‘professora’ é maravilhoso”
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(VSDoR�GRV�HVWXGDQWHV�GR�-RmR�;;,,,

Olho mágico
9RFr�FRQKHFH�R�*DV{PHWUR��R�0HUFDGR�3~EOLFR�H�R�7UHQVXUE"�(QWmR�

olhe as imagens desta página e veja se já viu isso por lá. Os guris e as 
JXULDV�GR����DQR�YLUDP��,VVR�H�PXLWR�PDLV��&RQÀ�UD�WRGDV�DV�LPDJHQV�QR�
site do Colégio.

2V�DUFRV�GR�3DOiFLR�GR�0LQLVWpULR�3~EOLFR�
(esquina Praça da Matriz com Jerônimo Coelho) 
abrigaram de 17 a 20 de setembro a Exposição 
das Fotos premiadas no Concurso do Grêmio Es-
tudantil do Colégio João XXIII. Os premiados foram 
Daphne Alves (1º lugar) Maria Melgarejo (2º lugar) 
e Maria Eduarda Palharini (3º lugar). Além das ima-
JHQV�VHOHFLRQDGDV��D�PRVWUD�WDPEpP�DSUHVHQWRX�
IRWRJUDÀ�DV�WLUDGDV�SHORV�SUySULRV�LQWHJUDQWHV�GR�
*(-��TXH�À�]HUDP�SDSHO�GH�MXUDGRV�

Fotografias premiadas pelo Grêmio são expostas no Ministério Público

Coluna do GEJ

'H�FLPD�SDUD�EDL[D�H�GD�HVTXHUGD�SDUD�D�GLUHLWD���
)UDQFLVFR����&��/DXUD����%���0DULD�(GXDUGD����$��
/XFDV����&��3HGUR����$��9LQtFLXV����&��<XUL����&��
*DEULHO����&��(GXDUGD����&��/XLVD����&�H�$UWKXU����&
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