
Revista ENCONTRO

1

Ano 18 – nº 38 – 2º semestre de 2013

R
e

v
i
s

t
a
 

AnAnAno 181818 – nº º º 383838 – 2 2 2º º º semestststrerere d d d d de 201313131313

R
e

v
i

v
i

v
i
s

t
s

t
s

t
a
 

ENCONTRO



Órgão de divulgação do Colégio Cruzeiro – Distribuição gratuita. 

Capa: Foto e montagem de Anderson Carvalho sobre trabalho de Arte 

desenvolvido pelos alunos da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino 

Fundamental da unidade Jacarepaguá. Tiragem: 4 mil exemplares. 

Ano 18 – nº 38 – 2º semestre de 2013.

Unidade Centro: Rua Carlos de Carvalho, 76. CEP 20230-180 – Rio de 

Janeiro – RJ. Tel: (21) 3221-5000.  

Diretor: Egon Paulo Dreyer Vice-Diretora: Neuza M. B. de Oliveira

Unidade Jacarepaguá: Rua Retiro dos Artistas, 589. CEP 22770-103 – Rio 

de Janeiro – RJ. – Tel: (21) 3515-4100.  

Diretor: Marcos Schupp Vice-Diretora: Ana Paula Ramos

Conselho Editorial - Centro: Fernanda Fortes Carisio, Heloisa Liberto e 

Lygia Aleksandrowics. 

Conselho Editorial - Jacarepaguá: Cláudio de Souza, Renata Tavares e 

Valéria Caetano. 

Jornalista responsável: Fabiana Antonini - Mtb 21626. Jornalista: Deborah 

Oliveira. Edição: Fabiana Antonini. Revisão: Alice Pareschi e Leila Noronha 

Engelhardt. Editoração: Comunicação Institucional da Sociedade de 

Beneficência Humboldt. Projeto Gráfico e Diagramação: Fabiana Antonini 

e Priscilla Scrivano. Impressão: Stamppa

EXPEDIENTE

03

SUMÁRIO

Ação Social 

EDITORIAL

08

14

19

21

24

31

3 14 18

Alles Gute

Dia do Ex-aluno

Ensino Médio participa
do I MICC

Vida de Atleta

Festival de esportes
coletivos e Futsal

Dia da Família

3 14 21

Ao longo do segundo semestre de 2013, 
as unidades Centro e Jacarepaguá deram 
continuidade, com os alunos, a inúmeros 
projetos em comemoração à Temporada da 
Alemanha no Brasil.

Além dos tradicionais eventos da escola 
– Caminhada Corrida, Dia do Ex-aluno, Dia 
da Família, Festival de Esportes, Feira do Livro 
e Tarde Cultural –, o ano foi marcado por 
importantes atividades pedagógicas que podem 
ser conferidas nesta edição da Revista Encontro.

Workshops, concursos e debates em 
Alemão fizeram parte dos projetos da escola, 
voltados para o Ano da Alemanha no Brasil, 
que se estenderá, ainda, até maio de 2014. 

Confira tudo isso e muito mais nesta 
segunda edição da revista!
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AÇÃO
SOCIALFuncionários da Conservação participam de 

curso de atualização
Os funcionários do setor de Conservação das 

unidades Centro e Jacarepaguá do Colégio Cruzeiro 
participaram do 9º Curso de Atualização, realizado 
de 15 a 22 de julho. 

As atividades foram iniciadas com uma oficina 
motivacional, ministrada pela Orientadora Vânia 
Vasconcelos, e que teve como objetivo mostrar a 
importância da convivência e de conhecer o próximo. 
Para ilustrar, foi apresentado um clássico do cinema, 
o filme “Tempos Modernos”, em que Charles Chaplin 
retrata com criatividade a situação que os trabalhadores 
enfrentaram no início da Revolução Industrial. A 
atividade terminou com uma dinâmica de grupo. 

No segundo e terceiro dias, os funcionários se 
reuniram na unidade Centro para aulas de Arte, 
promovidas pela Professora Luciana Cantanhede. Na 
ocasião, assistiram a slides com imagens retratando a 
arte desde a era primitiva até o surrealismo, além de 
realizar trabalhos manuais. Ao final, uma exposição 
reuniu os trabalhos dos funcionários. 

Houve, ainda, uma palestra sobre alimentação 
saudável, realizada pela nutricionista Martha 
Moeckel, na unidade de Jacarepaguá, que 
orientou os colaboradores quanto às questões da 
alimentação, nutrição, obesidade e desperdício. 

Uma visita guiada ao Museu de Artes do Rio 
(MAR) também fez parte do curso, e os participantes 

puderam conhecer de perto as exposições “Rio, uma 
paisagem em construção” e “O Colecionador”. 

No último dia de atividades, os funcionários 
assistiram a uma palestra sobre doenças sexualmente 
transmissíveis, ministrada por Mara Moreira, 
representante do grupo Pela Vida, que destacou os 
riscos e as maneiras de prevenção de doenças como 
hepatite, sífilis e AIDS. 

Uma confraternização repleta de guloseimas e 
sorteios de brindes, realizada na unidade Centro, 
encerrou o curso.

Sessão Cívica premia vencedores do Concurso de Fotografias 
- “Quando ideias se encontram”

Os alunos do 1º ao 5º ano do Colégio Cruzeiro 
- Centro participaram, no dia 23 de agosto, de 
uma Sessão Cívica realizada no pátio da unidade. 

O evento teve como objetivo premiar os alunos 
vencedores do Concurso de Fotografias “Quando 
ideias se encontram”, alusivo à Temporada da 
Alemanha no Brasil. O concurso foi promovido 
pelo Grêmio Estudantil, em parceria com o Centro 
de Memória e equipe de Arte do Colégio. 

Confira, abaixo, os alunos vencedores e 
participantes do concurso. 

Receberam certificados de participação: 

Vicenzo Brunocilla Almeida - Turma 11 

Giovana Furtado Botelho - Turma 35

Vencedores (por avaliação de profissionais da área): 

Gabriela Paterline Vivacqua - Turma 13 

Sofia Chavarry Vivas Fonseca - Turma 25 

Felipe Ferreira Costa - Turma 203

Os mais votados no Blog: 

Matheus Oliveira Bodstein - Turma 27 

Ana Vilela Scarpa - Turma 31 

Camila Loureiro Campos Pereira - Turma 35

Centro - Jacarepaguá

Foto de Arquivo
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Nos dias 05 e 06 de setembro, os alunos 
da Ação Social receberam o grupo da Rádio 
e Televisão Bandeirantes para a realização 
de um curso de capacitação como parte do 
Prêmio Escola Voluntária.

O objetivo da atividade era capacitar os 
alunos na produção de reportagens de rádio, 
para que o grupo pudesse produzir uma 
reportagem sobre o projeto. O produto final 
foi veiculado em horário nacional por meio 
da Rádio Bandeirantes (FM 94,9 FM), no 
período de 21 de outubro a 01 de novembro.

A oficina

Colégio Cruzeiro é finalista do 13º Prêmio Escola Voluntária
O Colégio Cruzeiro – Centro foi, mais uma vez, 

finalista do Prêmio Escola Voluntária, uma iniciativa 
da Rádio Bandeirantes, com apoio da Fundação 
Itaú Social.

Terceiro lugar na edição de 2011, o Projeto de 
Ação Social “A formação cidadã na escola” disputou 
o prêmio com mais 9 finalistas de todo o Brasil, de 
um total de 517 projetos inscritos em 2013. 

Durante a semana de 07 a 13 de novembro, quatro 
alunos de cada escola finalista participaram, ainda, de 
oficinas e palestras envolvendo o tema voluntariado.

Alunos comemoram o Dia do Meio Ambiente
No dia 05 de junho, é comemorado o Dia do 

Meio Ambiente. Em homenagem a essa data, 
os alunos do Colégio Cruzeiro – Jacarepaguá 
realizaram diversas atividades voltadas para o tema.

No 1º ano, durante a aula de Empreendedorismo 
Social, os alunos participaram de uma corrida de 
orientação e uma caça ao tesouro, na qual deveriam 
encontrar três letras que formassem uma palavra 
em homenagem à data.

“AME” foi a mensagem secreta desvendada pelo 
grupo que, incentivado pelas professoras Luciane 
Hentschke e Luciana Rezende, formou a frase AME 
O PLANETA!. “Uma maneira de incentivar o cuidado 
com o nosso meio”, resumiram as professoras.

Ao final da atividade, cada turma plantou uma 
muda de manjericão, que deverá ser cuidada pelos 
próprios alunos.

O grupo da Ação Social, atuante no Instituto 

Presbiteriano Álvaro Reis de Assistência à Criança e 
ao Adolescente (INPAR), também realizou atividades 
recreativas sobre o tema. Desenhos e mensagens 
falando sobre a importância do meio ambiente na 
sociedade foram produzidos com as crianças do 
Reforço Escolar.

Centro - Jacarepaguá

Atividades com alunos incentivam o cuidado com o Meio Ambiente.

Foto Anderson Carvalho

Foto de Arquivo
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Alunos do 1º ano promovem doação de roupas

Os alunos do Maternal da Cruzada do Menor 
visitaram, no dia 21 de agosto, as turmas da Pré-
escola II do Colégio Cruzeiro - Jacarepaguá. 

Na ocasião, as crianças participaram de 
atividades artísticas com a Professora de Arte 
do Cruzeiro, Rochelle Lobo, assistiram ao filme 
“Menina bonita do laço de fita” e ainda brincaram 
no parquinho da Educação Infantil. 

A atividade de integração faz parte do Projeto de 
Ação Social desenvolvido na escola.

Cruzeirinho recebe visita das crianças da Cruzada do Menor

Os alunos do 1º ano do Colégio Cruzeiro de Jaca-
repaguá realizaram, no mês de julho, uma atividade 
diferente. Durante as aulas de Em preen dedorismo 
Social, o grupo arrecadou roupas e cal çados para 
serem doados a instituições parceiras da escola como 
Cruzada do Menor e Instituto Pres biteriano Álvaro Reis 
de Assistência à Criança e ao Adolescente - INPAR.

“Além de difundir e interpretar os termos 
‘compartilhar’, ‘doar’ e ‘desapegar’, práticas como 
essas incentivam os alunos a aceitar e a praticar 
cada vez mais o processo de cidadania”, afirma a 
Coordenadora de Ação Social, Luciane Hentschke.

Os alunos voluntários da Ação Social de 
Jacarepaguá, que atuam no Retiro Humboldt, 
promoveram, no dia 11 de setembro, uma palestra 
sobre cuidados com a pele para os moradores do asilo. 

A palestrante convidada foi a dermatologista 
Dra. Daniele Quintas, que explicou aos presentes 
alguns cuidados que devem ser tomados com a 
pele, cabelos e alimentação. “É importante usar 
filtro solar, independente de estar sol ou não. É 
necessário ingerir bastante líquido para hidratar 
sempre o corpo, além de hidratar a pele com o 
uso contínuo de hidratante à base de ureia, óleo de 
amêndoa doce ou uva. Os cabelos também devem 
ser mantidos limpos e é necessário deixar o couro 
cabeludo secar para não causar fungos, mofos ou 
outras infecções. A alimentação deve ser saudável 
e com muitas verduras, legumes e frutas, que são 
ricos em vitaminas”, listou a médica. 

Alunos da Ação Social levam dermatologista ao Retiro Humboldt

O evento contou, ainda, com a presença dos 
idosos atendidos pela Cruzada do Menor, além 
dos colaboradores do Retiro, que acompanharam 
atentos as dicas e explicações da dermatologista. 

Ao final da palestra, os presentes puderam tirar 
suas dúvidas e receberam brindes como protetores 
solares, cremes hidratantes e xampus anticaspa. 

Jacarepaguá

Moradores do Retiro assistem à palestra sobre cuidados com a pele.

Campanha de doação de roupas e calçados: compartilhar, doar e desapegar-se.

Foto de Arquivo

Foto de Arquivo

Foto Joice Santos
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Centro

A tradicional Tarde Cultural do Colégio Cruzeiro - 
Centro, em sua 12ª edição, aconteceu no dia 28 de 
setembro, no Teatro Odylo Costa, filho - UERJ. 

Voltado para a Temporada da Alemanha no 
Brasil, o evento, organizado pela Coordenadora 
de Atividades Extraclasse, Renata Wagner, e com 
Coordenação Artística do Professor Daniel Tavares, 
reuniu apresentações em diferentes modalidades 
que mesclaram as culturas de ambos os países e 
encantaram o público. 

Ao som das flautas, violões e violinos 
e sob os arranjos dos professores Augusto 
Ordine, Ingrid Preuss, Roberto Velasco, 
Amarílis Santiago e Alexandre Pfeiffer, 
os alunos homenagearam grandes 
nomes da música alemã e brasileira, 
entre eles: Johann Pachelbel, J. S. Bach, 
L. V. Beethoven, Herivelto Martins, Heitor 
Villa-Lobos, Diego Blanco, Ernesto Nazareth, Gilberto Gil, 
Humberto Teixeira, José Miguel Winsnik, Luiz Gonzaga, Luis 
Tatit e Paulinho Nogueira. 

As apresentações de Balé, Jazz e Dança Folclórica 
também animaram o público com ensaiadas e elaboradas 
coreografias montadas pelos alunos e pelas professoras 
Sílvia Bittencourt, Ivone Meyer e Adriana Vargas. 

No repertório, canções como "Ave Maria no Morro" 
(versão em Alemão), "Bachianas Brasileiras", "Für Elise", 
"Asa Branca", "Leãozinho" e "Sechs Menuette nº 2". 

Os takes de teatro e a apresentação do Coro Infantil 
e Juvenil e das Meninas Cantoras também fizeram a 
diferença na XII Tarde Cultural do Colégio Cruzeiro. 

Ao final, todos os grupos que se apresentaram 
durante a tarde subiram ao palco e, juntos, cantaram 
"Parabolincamará", de Gilberto Gil. 

A tradicional Tarde Cultural

A 12ª edição da Tarde Cultural reuniu alunos e professores das 
Atividades Extraclasse e do TICC, que se apresentaram tendo o Ano da 
Alemanha no Brasil como tema.

Fotos Anderson Carvalho
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Centro

O Colégio Cruzeiro - Centro pro-
moveu, no período de 23 a 28 de setem-
bro, a V Semana Cultural e a XIV Feira do 
Livro, voltada para os alunos da Educação 
Infantil ao Ensino Médio. 

Durante a semana, foram realizadas 
diversas atividades culturais como palestras, 
contação de histórias, apresentações teatrais e 
musicais, atividades em alemão e workshops, 
todas em homenagem aos 100 anos do 
poeta e compositor Vinícius de Moraes. 

Já a Feira do Livro, montada no Giná-
sio coberto, contou com a presença de 
estandes da Alegria do Saber, Livraria 
da Travessa e Leitura e Arte. Representantes das 
livrarias auxiliaram, ao longo da semana, os alunos 
na escolha de exemplares de diferentes categorias. 

V Semana Cultural e XIV Feira do Livro

Teatro para os alunos da Educação Infantil. Palestra para as turmas 80, 90, 100 e 200: "Enfim chegou a adolescência".

Na Biblioteca, alunos do 2º ao 5º ano participaram de Contação 
de Histórias, durante a V Semana Cultural.

Fotos Anderson Carvalho

Durante a Feira do Livro, reali-
zada de 23 a 27 de setembro, o 
Colégio Cruzeiro recebeu a visita da 
psicanalista e autora Ninfa Parreiras. 
Convidada a compartilhar sua 
experiência e seu conhecimento em 
Literatura Infantil, a especialista da 
Fundação Nacional do Livro Infantil 
e Juvenil falou para professores e 
funcionários das duas unidades do 
Colégio e abordou a trajetória da 
produção de livros infantis desde as 
primeiras publicações até hoje.

Identificando o livro como objeto 
de mercado e reconhecendo que 
atualmente o público alvo das gran-
des editoras é o infanto-juvenil, 
Ninfa destacou que bibliotecários, 
educadores e pais precisam de-

senvolver um olhar mais atento ao 
escolher os livros que farão parte 
da vida das crianças e jovens, seja 
através da Biblioteca, Projeto de 
Leitura ou de uma compra na livraria.

“Essa não é uma tarefa fácil, pois, 
diante das novidades que invadem 
as prateleiras, como diferenciar o 
que é bom do que não é? E o direito 
do jovem de escolher seus próprios 
livros? Sem querer polemizar, é 
fato que a leitura começa de coisas 
simples, mas devemos reconhecer 
que alguns livros carregam apenas 
histórias, sem se comprometer com 
a qualidade estética que caracteriza 
uma obra literária de qualidade”, 
explicou a palestrante.

A partir do que foi debatido 

durante o evento, a equipe da 
Biblioteca do Colégio Cruzeiro – 
Centro, Marcelly Oliveira e Fabiana 
Antunes, formulou algumas dicas 
para ajudar a fazer a escolha certa: 

- Verifique se a ilustração do 
livro dialoga com o texto, sem, no 
entanto, ser óbvia demais.

- Cuidado com os livros identi-
ficados como literatura infantil, mas 
que, na verdade, são de “auto-
ajuda”, tratando de temas como 
combinados, higiene pessoal, com-
portamento etc. 

- Não subestimar a inteligência 
da criança, achando que ela não 
apreciaria um livro mais profundo, 
com um pouco de tristeza, pois o 
drama faz parte da vida de todos. 

A Literatura Infantil em foco
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Jacarepaguá

Cruzeiro recebe ex-alunos para manhã esportiva
O Colégio Cruzeiro - Jacarepaguá abriu as 

portas da escola, no dia 17 de agosto, para  receber 
os ex-alunos numa manhã de atividades esportivas. 

Estiveram presentes, para recepcionar o grupo 
de formandos desde 2009 até 2012, o 
Diretor da Unidade, Professor Marcos 
Schupp, que aproveitou a ocasião 
para relembrar os tempos em que 
ministrava aulas de Educação Física; 
a Vice-Diretora, Professora Ana 
Paula Ramos; os coordenadores 
Cláudio Souza e Renata Tavares; e a 
equipe de professores de Educação 
Física, Carla Schupp, João Marcelo, 
Leandro Telles e Ricardo Ralha. 

"O Dia do Ex-aluno é muito aguardado 
pela instituição, pois é o momento em que 
a mesma tem a oportunidade de estreitar 
ainda mais os laços com os alunos que já 
passaram pelo Colégio", definiu o Diretor. 

Na ocasião, alunos e professores 
entrosaram-se e divertiram-se com a 
prática de diversas atividades esportivas: 
Basquete, Futebol, Vôlei e Handebol. 

Esse foi o terceiro encontro promovido 
na unidade que, em 2013, forma sua 5ª 
turma do Ensino Médio. 

Fotos Priscilla Perret
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Centro

Colégio Cruzeiro-Centro realiza Dia do Ex-aluno às 
vésperas de completar 151 anos

Fechando as comemorações pelos 150 anos da 
escola, o Colégio Cruzeiro - Centro realizou, no dia 31 de 
agosto, o tradicional Dia do Ex-aluno, reunindo ex-alunos 
de inúmeras gerações, desde a década de 20. 

Durante o encontro, os presentes puderam relembrar 
momentos vividos na escola, fazer registros fotográficos 
e, ainda, visitar o Memorial montado para o evento, que 
contou com fotos e depoimentos referentes ao período 
em que foram alunos.

Como diferencial desta edição, os ex-alunos, após 
participarem do registro fotográfico por 
décadas, receberam brindes produzidos pelo 
Cruzeiro, entre eles: ímãs com a imagem da 
escola, broches, DVDs e o livro comemorativo.

Na ocasião, a turma 300 de 2013 
também se reuniu para deixar, na cápsula 
do tempo, pertences que relembram seus 
momentos escolares. Já a 300 de 2012 
se reencontrou para festejar e realizar o 
enterro da cápsula do tempo do grupo. 

O Presidente da Sociedade de Beneficência Humboldt, Dr. Hans Joachim 
Wolff, e o Diretor da unidade, Professor Egon Paulo Dreyer, aproveitaram 
a ocasião para agradecer a presença de todos e homenagear a médica 
Helena Arcanjo, ex-aluna da escola, por ter presenteado o Centro de 
Memórias do Cruzeiro com a primeira camisa da turma 300, produzida 
em 1991. Em agradecimento, ela foi presenteada com um exemplar do 
livro "Colégio Cruzeiro 150 Anos de História". 

Fotos Deborah Oliveira
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V Concurso Literário 
Ser poeta é romper com 

o esperado, com o comum, 
com a banalidade dos 
nossos dias. É aceitar os 
elos entre criação e paixão, 
entre a dor de existir e o 
desejo de ser.

Foi com esse desejo que os 
alunos do Colégio Cruzeiro 
– Jacarepaguá aceitaram o 
desafio e participaram do V 
Concurso Literário. 

Os escritores viveram a experiência da criação e 
conheceram a inquietude que só os poetas têm. 

Com a caneta na mão e a inspiração necessária, 
produziram poemas a partir dos temas propostos 
pelos professores de Língua Portuguesa e Redação. 
Abordagens como Família, Amizade, Rio de Janeiro, 

Amor, Felicidade, Ética e Verdades e Mentiras foram 
trabalhadas em versos e estrofes pelos alunos do 6º 
ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.

“Sabemos que a criação poética traz em sua 
bagagem incertezas e inseguranças diante do ato 
de escrever, mas que também traz a sensação de 
plenitude e de eternidade”, avaliou Leila Noronha, 
Coordenadora de Língua Portuguesa. “É muito 
importante e gratificante para todos nós, professores e 
alunos, percebermos que é possível construir grandes 
descobertas com a palavra literária”, completou. 

Esses textos – selecionados pela equipe de Língua 
Portuguesa e de Teatro – foram mostrados ao público 
em um evento realizado no dia 22 de novembro, 
durante a premiação dos vencedores do V Concurso 
de Poesia. Os poemas foram apresentados em forma 
de vídeo ou dramatização, e os alunos receberam 
medalhas e livros com seus textos publicados.

A relação autor-aluno
A paixão pela literatura é algo que abre caminhos 

para reinventar a vida e acreditar que páginas de 
poesia, de romances, contos, crônicas podem nos 
permitir afastar o vazio e a paralisia de nossos tempos.

Em tempos de Facebook, blogs, fotologs, 
multimídias, interatividades, ter à sua frente o autor 
de uma obra de ficção é a situação que certamente 
incentiva o aluno a pensar o mundo e a nele intervir. 

Foi com esse olhar que os alunos da 1ª série do 
Ensino Médio receberam, no hall do Cruzeirinho, no dia 
27 de junho, o professor Fábio Benites, autor do livro “A 
academia de Leonardo – lições sobre ética”, adotado 
pelo Colégio Cruzeiro – Jacarepaguá e trabalhado nas 
disciplinas de Língua Portuguesa e de Filosofia. 

Jacarepaguá

O encontro possibilitou uma troca de ideias e 
impressões entre autor e alunos. Temas como ética, 
escolhas, futuro, valores comportamentais, processo 
de criação literária, tempo de produção de uma obra, 
dentre outros, foram abordados. O livro, além do 
aspecto ficcional relacionado a temas do cotidiano 
adolescente e escolar, revisita as teorias de grandes 
pensadores, como Aristóteles e Santo Agostinho. 

Alunos da 1ª série do Ensino 
Médio assistem à palestra com 
o autor de livro adotado nas 
disciplinas de Língua Portuguesa 
e de Filosofia: temas como 
ética, valores comportamentais 
e processo de criação literária 
foram abordados.

Fotos Priscilla Perret

Reprodução
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O Colégio Cruzeiro participou, mais uma 
vez, do Concurso de Redação, promovido pelo 
Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Rio 
de Janeiro – Sinepe.

Abordando o tema “2014-2016 O 
Brasil dos Esportes”, os participantes 
revelaram, através de seus textos, uma 
visão poética e engajada sobre a pátria, 
despertada pela expectativa da 
realização de grandes eventos 
esportivos no país.

A cerimônia, realizada no 
dia 04 de outubro, durante o 
9º Congresso de Educação, 
premiou os alunos Júlio 
Campello (9º ano) e Pedro 
Medeiros (2ª série do Ensino 
Médio), que representaram o 
Colégio Cruzeiro – Centro, conquistando 
o 1º e o 2º lugares no Concurso, respectivamente.

Premiação Sinepe

Centro

A Geografia no tribunal: o caso das cobaias humanas

Os alunos do 8º ano vêm desenvolvendo, ao 
longo do 3º trimestre, na disciplina de Geografia, 
um trabalho de simulação de um tribunal. 

A atividade tem como objetivo desenvolver as 
habilidades e competências para a construção de 
argumentos e estimular o debate e a valorização 
das diferenças através de um jogo dramático.

Após a leitura de uma reportagem que propunha 
uma discussão sobre a utilização de cobaias humanas 
na indústria farmacêutica em alguns países da África, 
a turma foi dividida em três grupos: promotoria, 

advogados de defesa e jurados. Os grupos pesquisaram 
argumentos e evidências para a construção das 
argumentações, além de utilizar a criatividade para 
criar contratos, certidões, imagens e outros recursos que 
foram utilizados no processo.

“As regras foram consentidas pelo grupo e, apesar 
do clima de tensão provocado pelo jogo, está sendo 
possível mostrar que, no Colégio Cruzeiro, existe o 
espaço para trabalhar com alegria e seriedade”, 
resumiu o professor Thiago Villela.

Alunos do 8º ano fazem simulação de um tribunal: estimulando o debate e a valorização das diferenças.
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Centro - Jacarepaguá

Os moradores do Retiro Humboldt receberam, nos 
dias 10 e 11 de setembro, a visita dos alunos do 3º e 4º 
anos do Colégio Cruzeiro – Jacarepaguá. 

O encontro teve como objetivo integrar crianças e 
idosos, para que o grupo pudesse conviver e participar 
da rotina dos moradores. 

Durante a atividade - acompanhada pela professora de 
Convivência, Adriana Thomaz, pela assistente social do 
Retiro, Melissa Machado, pela fisioterapeuta, Elizabeth 
Lospenato e pelo terapeuta ocupacional, Antônio 
Dias, os estudantes conversaram com os moradores e 
conheceram as dependências do Retiro como a Casa 
Azul, onde puderam apreciar o acervo diversificado da 
Biblioteca e os trabalhos artesanais feitos pelos idosos; a 
Casa de Chá, onde são exibidos, semanalmente, filmes 
aos idosos; além da Capela e do Refeitório. 

"Durante a aula, eles aprenderam sobre o Estatuto 
do Idoso e sua importância para a sociedade e o que é 
necessário para se ter uma vida mais longa e feliz. E ouviram a 
leitura do livro 'Era Uma Vez Duas Avós...,' de Naumim Aizen, 
através do qual puderam refletir sobre o quanto é importante a 
aceitação das diferenças individuais", explicou Adriana. 

Os alunos ainda espalharam pelo Retiro poemas e 
cartazes produzidos por eles, valorizando a Terceira Idade e 
destacando a importância da convivência com os idosos. 

Dia de convivência com moradores do Retiro Humboldt

As turmas do 
3º e 4º anos 
realizam visita  ao 
Retiro Humboldt: 
integração entre 
crianças e idosos. 

Fotos Joice Santos

Os alunos do 2º e 3º anos da unidade Centro 
realizaram, durante o ano, trabalhos de cartografia 
com as professoras regentes e de Educação Artística.

As atividades tiveram como objetivos incentivar e 
fazer com que a criança reconhecesse a Arte como 
veículo de comunicação, gerar consciência crítica e 
estética em relação à linguagem visual, contribuir para 
o desenvolvimento de um olhar sensível e crítico para as 
diferentes formas de expressão e representação, além 
de auxiliar na compreensão do plano tridimensional.

Para colo-
car em prática 
o trabalho, os 
estudantes de 
cada série pro-
duziram, duran-
te as aulas de 
Arte, maquetes, 
reutilizando ma-
teriais como cai-

Projeto de Cartografia no 2º e 3º anos
xas de sapato, papéis coloridos, palitos de picolé, tam-
pinhas de garrafas pet, papelão, entre outros. 

No 2º ano, a proposta era montar uma maquete 
de uma casa e outra de uma sala de aula. Utilizando a 
imaginação e conceitos de proporção e espaço, cada 
grupo conseguiu representar os ambientes compostos 
por elementos básicos para o funcionamento do 
homem, sem deixar de lado pequenos detalhes como 
dobradiças e localização das portas e janelas.

Já as turmas do 3º ano trabalharam proporção, 
espacialidade e níveis ao produzirem uma maquete 
de situação sobre o quarteirão da unidade escolar: 
após realizarem um passeio pelo local, observando 
os principais elementos que compõe as redondezas 
do bairro e produzirem desenhos mostrando as suas 
percepções sobre a escola, os alunos, em grupos, 
representaram o Colégio de maneira tridimensional 
através de caixinhas. O trabalho, composto por três 
etapas, facilitou a compreensão de cada um sobre 
espaço e localização. 

Foto de arquivo
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Centro - Jacarepaguá

nalmente, com os moradores. 
A acompanhante Elze Bernardo dos Santos, 

que cuida da moradora Nadeja durante as sessões 
individuais, demonstrou estar satisfeita com a nova 
sala: "Antes o espaço era muito pequeno, agora 
está maior e mais ventilado, assim, acredito que o 
trabalho pode ser melhor desenvolvido", explicou. 

O Retiro Humboldt, por meio de obras 
realizadas pela Sociedade de Beneficência 
Humboldt, entregou, no mês de maio, uma 
nova sala de Fisioterapia aos moradores. 

O atendimento, que já era con siderado 
de qualidade, foi melhorado com as 
novas instalações, que pro porcionam um 
ambiente de trabalho adequado, com um 
espaço ainda mais amplo e iluminado, 
favorecendo o bom desempenho dos 
exercícios orientados pelos profissionais. 

"Tanto os atendimentos individuais quanto os de 
grupo melhoraram muito com o novo espaço, pois, 
além de oferecer mais privacidade, ele permite um 
atendimento de qualidade para um número maior de 
pacientes", relatou a fisioterapeuta Elizabeth Lospenato. 

Com a modernização, o espaço passou a 
oferecer, também, uma estrutura ideal para a 
prática das atividades físicas como a dança sentada, 
a gerontoativação e a academia, realizadas, se ma-

Retiro Humboldt inaugura nova sala de Fisioterapia
Foto de Arquivo

Nova sala de Fisioterapia: espaço mais amplo favorece o bom desempenho 
dos exercicio orientados pelos profissionais do Retiro Humboldt.

Em 2013, o Colégio Cruzeiro - Centro completou 
sete anos de participação na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica (OBA) e teve, dentre os 42 
alunos inscritos, 16 medalhistas e a pré-seleção – dentre 
os quase 100 mil participantes – do aluno Vinícius Veloso 
de Oliveira para prosseguir no processo de seleção dos 
estudantes que representarão o Brasil na International 
Olympiad of Astronomy and Astrophysics (IOAA) e 
na Olimpíada Latino Americana de Astronomia e 
Astronáutica (OLAA), em 2014.

“Com as atividades teóricas e práticas propostas 
pela organização da Olimpíada e realizadas na escola, 
os alunos desenvolvem habilidades voltadas para o 
pensamento científico e adquirem novas informações 
e conceitos sobre a dinâmica do universo”, destacou a 
Professora Lucimar Maia.

Confira os os alunos medalhistas:
Medalhas de Ouro: Carolina Villas Bôas, Julia 
Jacarandá e Pedro Gabriel Campana.
Medalhas de Prata: Alessandro Ferrari, Ana 
da Escóssia, Barbara Bonfim, Beatriz Mynssen, 
Guilherme Botelho, Gustavo Alvarez, Luísa Rezende 
e Vinícius de Oliveira.
Medalhas de Bronze: Ana Elisa Lapa, Ana Luiza Prates, 
André Brunner, Larissa Rezende e Pedro do Nascimento.

OBA! Vivenciando o universo
Os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

à 3ª série do Ensino Médio do Colégio Cruzeiro – 
Centro participaram, no segundo semestre, da XXXV 
Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). 

Competição destinada aos estudantes dos ensinos 
Fundamental (6º ao 9º ano), Médio (1ª à 3ª série) e 
Universitário das escolas públicas e privadas de todo 
o Brasil, a OBM é dividida em níveis (1 para alunos 
do 6º e 7º anos, nível 2 para 8º e 9º anos e 3, para 
Ensino Médio), e composta por três fases, que, em 
2013, foram realizadas nas datas de 15 de junho, 21 
de setembro e 19 de outubro, respectivamente. 

Os alunos Igor Rigolon, da turma 74, e Gabriel 
Massulo, da 301, foram os representantes da escola 
que chegaram à última fase. O resultado final só 
será divulgado em dezembro.

Olimpíada de Matemática

Foto de Arquivo
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ALLES
GUTE

De 6 a 8 de junho, o Colégio Cruzeiro – Jaca-
repaguá abriu as portas para recepcionar o Encontro 
Anual de Alemão, sob condução do Sr. Wolfgang 
Theis, coordenador de diplomas em escolas alemãs 
na América Latina.

Os participantes das escolas Benjamin Constant 
(São Paulo), Fritz Kliever (Witmarsum), Imperatriz Dona 
Leopoldina (Entre Rios), Schweizerschule (Curitiba, Rio 
de Janeiro, São Paulo), Erasto Gaertner (Curitiba), 
Imperatriz Leopoldina (São Paulo), Escola Alemã 
Corcovado (Rio), além das duas unidades do Colégio 
Cruzeiro, foram recepcionados pelo Diretor da unidade, 
Marcos Schupp, e pela Vice-Diretora, Ana Paula Ramos, 
que deram as boas-vindas e conduziram o grupo em 
uma visita guiada pelas instalações da escola.

Em seguida, foi iniciado o encontro, com 
discussões sobre o tema “Produções escritas” no 
Diploma B1, nas quais os professores puderam 
trocar ideias e experiências de passos alternativos no 
desenvolvimento do processo de escrita dos alunos. 

O Projeto “Trabalho Voluntário na Alemanha”, 
desenvolvido pelo Sr. Heinz Kohlmeier, também 
foi apresentado durante o evento, e os presentes 
puderam conhecer a proposta, que propicia a 
jovens de todo o mundo a participação em um ano 
de trabalho voluntário na Alemanha, enriquecendo, 
assim, seus conhecimentos da língua e adquirindo 
experiência de trabalho e convivência. 

Por fim, os professores Pamela e Harry Beetz 
falaram sobre o Projeto Alemão Jugend debattiert 
(Jovens em debate), que foi apresentado aos 

professores de Alemão no ano anterior e que vem 
sendo desenvolvido no Brasil ao longo de 2013. 
O Projeto oferece aos alunos uma oportunidade 
de aprender a formular argumentos e utilizá-los 
construtivamente em um debate, dando, também, 
atenção aos argumentos dos outros debatedores.

Os alunos da unidade Jacarepaguá Beatriz 
Vierling, Diogo Chiavegatto, Raphael Camisão e 
Victor Brandão foram os escolhidos para, durante 
o Encontro, promover um debate de acordo com 
as estratégias do Projeto e, assim, ajudar no 
aprendizado dos professores presentes, tornando-
os aptos a participar do júri do Concurso.

“O encontro com professores de outras escolas é 
sempre um momento especial, pois permite a troca 
de experiências, a busca por novos métodos de 
aprendizagem, objetivando a qualidade do ensino 
de Língua Alemã. Além disso, o Encontro aprofundou 
as estratégias necessárias para promover o debate e 
nos deu experiência para julgar adequadamente os 
participantes do concurso ‘Juventude em debate’“, 
resumiu Cinthia Vieira, Coordenadora de Alemão 
do Colégio Cruzeiro – Jacarepaguá.

Encontro Anual de Alemão

Professores de Alemão durante o workshop: momento de troca de 
experiências entre as escolas participantes.

Fotos de Arquivo

Jacarepaguá

Alunos da unidade Jacarepaguá promovem debate durante o encontro.

O Professor Harry Beetz em palestra 
sobre o projeto "Jovens em Debate".
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Projetos de Língua Alemã na Temporada Alemanha no Brasil
Na temporada da Alemanha no Brasil, a Coordenação de Língua Alemã do Colégio Cruzeiro – Centro 

vem desenvolvendo, com os alunos, diversas atividades, como debates, workshops e concursos, voltadas 
para a união das duas culturas. Confira, a seguir, os projetos:

Centro - Jacarepaguá

Originalmente desenvolvido pela fundação Hertie, 
em escolas na Alemanha, o projeto “Jovens em 
debate” tem como objetivo desenvolver a competência 
argumentativa dos alunos. No Cruzeiro, a 1ª etapa 
da atividade foi realizada com as turmas da 1ª série 
do Ensino Médio, a partir de simulados em sala de 
aula. Os finalistas representaram a escola, no mês 
de setembro, ao disputarem a final regional, ocorrida 
na Escola Alemã Corcovado. O Colégio Cruzeiro 
conquistou os três primeiros lugares, sendo o 1º e o 
3º para a unidade Centro e o 2º, para Jacarepaguá. 
A final nacional do Concurso de Debates será em 
abril de 2014, em São Paulo. 

Unindo a arte de representar e a Língua 
Alemã, o Colégio recebeu, na semana de 23 a 28 
de setembro, a alemã Frau Alexandra Gesch para 
um workshop sobre a peça teatral Die Räuber 
(“Os bandoleiros”). Durante a semana, foram 
abordadas, com 12 alunos da Turma 100C1, 
dinâmicas teatrais voltadas para o espetáculo. 
Outras escolas alemãs do Brasil também 
receberam a Frau Gesch, para a mesma atividade. 
O resultado do projeto será apresentado em maio 
de 2014, em um encontro em São Paulo, no qual 
as escolas participantes apresentarão, em 20 
minutos, a sua abordagem sobre a peça.

O “Concurso auf Deutsch buchstabieren” – 
Soletrando em Alemão, desenvolvido com os 
alunos do 6º e 7º anos, é mais um projeto do 
Colégio Cruzeiro, que trabalha a pronúncia e o 
entendimento das palavras. A atividade, realizada 
no auditório da unidade, nos meses de setembro 
e outubro, contou com a participação de 20 
alunos, representando as séries, que soletraram 
palavras em Alemão, em 3 níveis: fácil, moderado 
e difícil. O desenvolvimento dos participantes foi 
avaliado pela banca examinadora, composta por 
professores da língua.

"Jovens em debate" : 

projeto visa desenvolver a 

competência argumentativa.

Workshop sobre 

peça teatral.

Soletrando em Alemão: 

turmas do 6º e 7º anos.

Fotos Anderson Carvalho
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Com o objetivo de tornar as aulas de Língua Alemã 
ainda mais dinâmicas e envolventes, a equipe da disciplina 
utilizou, durante o ano de 2013, na Pré-escola II, uma série 
de livros presentes na educação das crianças alemãs. 

Grüffelo, uma tradução da autora inglesa Julia 
Donaldson e do ilustrador Axel Scheffler, foi um dos 
livros escolhidos. “Ao iniciar o projeto em sala de aula, 
Grüffelo se tornou um sucesso absoluto entre as crianças, 
que não paravam de falar sobre a personagem”, 
contaram as pro fessoras da série, que desenvolveram, 
ainda, atividades envolvendo personagens como a 
“kleine Maus” e o “Grüffelokind”.

Na Bienal do Livro, que aconteceu entre agosto e 
setembro, no Rio, alguns alunos, acompanhados dos pais, 
ainda tiveram a oportunidade de conhecer o ilustrador 
da história. “Grüffelo enriqueceu as aulas e conhecer um 
dos realizadores da obra aproximou as crianças ainda mais 
de algo que faz parte, de forma prazerosa, do cotidiano 
escolar delas”, avaliaram as professoras, que encerraram o 
projeto com a exibição do filme em sala de aula.

Grüffelo

Centro

Os alunos do 5º ano, dos turnos da manhã e 
da tarde, participaram, no dia 18 de outubro, do 
Concurso Soletrando em Alemão, realizado no 
auditório da unidade Centro. 

Comandado pela Coordenadora de Língua Ale-
mã da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I, 
Heloisa Liberto, o concurso contou com a participação 
de 24 alunos, das turmas 51 a 57 (4 alunos de cada), 
que, representando as equipes amarela, preta, 
verde e vermelha, soletraram palavras nos níveis 
fácil, moderado e difícil.

Na ocasião, os estudantes foram avaliados 
pela banca formada por professores da língua 
e o resultado final foi somado à pontuação das 
equipes nas Olimpíadas esportivas.

Os alunos dos turnos da manhã e da tarde que 
obtiverem os primeiros lugares no concurso foram: 
1º lugar - Carolina Tapajós (57) e Carolina Althof (52)
2º lugar - Ana Luisa Vieira de Souza (55) e 
Valentina Caliman (54)
3º lugar - Júlia Bittar (55) e Eduarda Regufe (54)

Concurso Soletrando em Alemão - 5º ano
Fotos Anderson Carvalho

Alunos do 5º ano 
durante Concurso 

Soletrando em 
Alemão.
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Um dos objetivos do ensino da Língua Alemã 
na Educação Infantil, do Colégio Cruzeiro, não é 
só desenvolver as habilidades de fala e escuta, mas 
também aproximar os alunos da cultura alemã. 

Ao longo do 2º trimestre, as turmas da Pré-escola 
II trabalharam o tema “Familie” (Família), com 
histórias, bonecos, fantoches, músicas, desenhos e 
atividades no caderno.

“Para que os alunos pudessem contar, em 
sala, um pouco mais sobre seus familiares, eles 
confeccionaram, com galhos secos da floresta, 
desenhos da ‘Familienbaum’ (Árvore da família). O 
entusiasmo durante a confecção de suas árvores foi 

Árvore da Família

Centro - Jacarepaguá

grande, o que favoreceu uma melhor assimilação 
do conteúdo”, relataram os professores.

Os alunos do 4º ano da unidade Centro 
conheceram, através de músicas e textos, o dia a dia 
de uma banda alemã fictícia, apresentada na lição 
11 do livro didático Einfach Stark.

Na lição, foram trabalhados temas referentes à 
banda chamada Ruckizuckis, tais como instrumentos 
musicais, roupas e preposições. 

“A partir dessa unidade, os alunos realizaram 
ainda uma pesquisa sobre suas bandas, cantores e 
cantoras favoritos e registraram, em texto, o tipo de 
música que a banda ou cantor(a) toca (rock, pop, 
sertanejo etc), quais instrumentos os componentes 
tocam, de onde a banda vem, se é famosa e se tem 
muitos fãs”, explicaram os professores da disciplina.

O resultado foi exposto em um mural no primeiro 
andar do prédio Anexo.

Meine Lieblingsband! – Minha banda favorita!

Fotos de Arquivo
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No final do 2º trimestre, as turmas do 3º ano da uni-
dade Jacarepaguá produziram histórias em quadrinhos 
nas aulas de Alemão. 

O projeto foi desenvolvido a partir do texto “Besuch in 
Winterstadt”, do livro didático “Einfach Stark A1”. 

Motivados pela história original e pelo tema 
“animal preferido”, previamente explorado, os alu-
nos criaram seus próprios textos e os ilustraram em 
forma de histórias em quadrinhos. 

“Nessa atividade lúdica, os pequenos escritores apli-
caram seus conhecimentos de Alemão com muita criati-
vidade”, elogiaram os professores da disciplina.

Histórias em quadrinhos 

Texto e ilustração da aluna Ruth Ururahy de Almeida, da turma 35.

Trabalhos dos alunos do 4º ano expostos em mural no prédio do Ensino 
Fundamental, na unidade Centro.
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Jacarepaguá

Congresso Asbrei 
O projeto “A Importância dos valores internos na 

formação do humano”, desenvolvido há 5 anos na 
Educação Infantil do Colégio Cruzeiro – Jacarepaguá, 
foi apresentado, no dia 31 de setembro, nos 
congressos da Associação Brasileira de Educação 
Infantil - ASBREI e da Associação Brasileira Sul 
Fluminense de Orientadores Educacionais – ASFOE. 

O trabalho, exposto pela Orientadora Edu-
cacional da Educação Infantil, Solange Monteiro, e 
pela Professora do 1º ano, Marcia Furriel, mostrou 
a experiência vivida na unidade Jacarepaguá, na 
qual são promovidas reflexões com os alunos sobre 
valores como paciência, coragem, persistência, 
cuidado, verdade e sinceridade. No 1º ano, o 
trabalho foi motivado pelo livro de literatura “Os 
doze trabalhos de Hércules”.  

“Esse projeto nasceu da necessidade de 
promovermos um espaço para reflexão e resgate 
de valores que humanizam as relações sociais, 
bem como fortalecer o indivíduo para lidar com as 
situações do cotidiano de maneira mais solidária e 
cooperativa”, explicou a orientadora. 

Segundo Solange, a experiência, tanto com alunos 
quanto com outros professores, foi enriquecedora. 
“Tivemos a oportunidade de socializar com escolas 
do Brasil inteiro, com realidades diferentes, a expe-

riência de um trabalho que tem grande impacto no 
desenvolvimento das crianças e das famílias. Além 
disso, pudemos compartilhar com outros educadores 
uma experiência que promove a reflexão sobre uma 
prática que corrobora para o ideal de uma disciplina 
consciente e interativa, marcada pela participação, 
respeito, cooperação e solidariedade, pilares do 
Colégio Cruzeiro”, resumiu.

O uso da tecnologia e da internet, na escola, 
mostra um novo perfil da educação no século XXI. Os 
estudantes, com a globalização, têm um conhecimento 
amplo e, às vezes, trazem algumas informações que 
encontram na internet para o ambiente escolar. 

No Tempo Integral (TICC) e no Estudo Orientado 
não é diferente: os alunos pesquisam alguns assuntos 
relacionados às matérias de História, Geografia e Ciências, 
utilizando a sala de informática do Colégio Cruzeiro.

Vídeos também são apresentados às turmas para 
que os alunos tenham uma visão mais dinâmica e 
real sobre os assuntos abordados.

“Com esse trabalho percebe-se a importância da 
tecnologia como ferramenta pedagógica”, resumem 
as professoras do 4º ano do TICC e Estudo Orientado.

O uso da tecnologia e da 
internet

A Orientadora Solange Monteiro e a Professora Marcia Furriel divulgam 
projeto desenvolvido na escola em congresso.

Fotos de Arquivo

Fotos Joice Santos
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Centro

Na semana de 01 a 05 de julho, os alunos do Ensino 
Médio do Colégio Cruzeiro - Centro participaram do I 
Modelo Interno do Colégio Cruzeiro - MICC. 

O MICC foi criado sob orientação do professor 
de Sociologia Leonardo Gomes, com base no 
MIRIN 2012 - Modelo Intercolegial de Relações 
Internacionais, realizado todos os anos na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC. 

Assim como o MIRIN, a atividade é um 
modelo de simulação sobre importantes órgãos 
da Organização das Nações Unidas - ONU, 
cujo objetivo é expor os alunos ao ambiente 
diplomático, constituído de conferências nas 
quais os alunos reproduzem negociações. Na 
ocasião, foram discutidas as questões da guerra 
da Síria e as invasões soviéticas às terras afegãs. 

A Coordenação e Orientação Educacional 
do segmento, professora Lygia Aleksandrowicz e 
Denize Peterson, respectivamente, acompanharam o 
simulado durante os encontros. 

O MICC foi dividido em dois comitês: Conselho 
de Direitos Humanos - CDH, com foco em resolver 
a questão da Síria, contando com o apoio de 
importantes países como Alemanha, Turquia, Brasil 
e Estados Unidos; Conselho de Segurança Histórico 
- CSH, retornando ao passado, para resolver o 
problema da invasão ao Afeganistão. 

Os países envolvidos foram representados por 
delegações, que apontaram suas posições e pontos 
de vista com relação ao tema, no intuito de encontrar 
soluções para os problemas estabelecidos. 

No último dia, foi realizada uma cerimônia de 

Ensino Médio participa do I MICC

encerramento, que contou com a presença da Equipe 
Pedagógica do segmento, do Professor Leonardo 
Gomes (que acompanhou os alunos durante o MIRIN 
2012) e do Diretor da unidade, Professor Egon Paulo 
Dreyer, que aproveitou a ocasião para agradecer e 
parabenizar os alunos pelo ótimo trabalho apresentado. 

"O Modelo Interno do Colégio Cruzeiro, mais conhecido como MICC, foi um projeto de simulações de 

Relações Internacionais. 

Durante cinco dias de evento, os alunos inscritos (denominados delegados) tiveram que seguir um Dress-

Code formal e debater os assuntos dos comitês dos quais participaram. Os comitês disponíveis foram: Direitos 

Humanos - que tratou sobre a atual questão síria - e Conselho 

de Segurança Histórico  - cujo tema foi a invasão soviética no 

Afeganistão, em 1979.

A ideia de implantar o MICC no Colégio Cruzeiro - Centro 

partiu de dois alunos da 3ª série do Ensino Médio, Felipe Muniz e 

Júlia Vasconcelos. Estes, apoiados pelo Professor de Sociologia, 

pela Direção e Coordenação, realizaram o evento com êxito. 

Vale ressaltar que os alunos de todo o Ensino Médio poderiam 

participar e o secretariado do I MICC foi composto por 8 alunos 

da 3ª série (além de Felipe e Júlia)."  

                            Texto da aluna Marina Fillipo, da turma 301

I Modelo Interno do Colégio Cruzeiro: simulação expõe alunos ao 
ambiente diplomático.

Fotos Anderson Carvalho
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Jacarepaguá

Formação Continuada
Com base nas palavras do educador Paulo 

Freire, a equipe do Ensino Fundamental I do Colégio 
Cruzeiro – Jacarepaguá vem desenvolvendo, ao 
longo de 2013, um cronograma de trabalho com 
o objetivo de promover o processo de formação 
permanente do educador.

Neste contexto, a equipe está vivenciando um 
ciclo de formação continuada, procurando articular 
a proposta de estudo teórico à ação pedagógica 
dos docentes, possibilitando a reflexão e a mudança 
nas práticas e levando os professores à tomada de 
consciência das dificuldades, compreendendo-as e 
elaborando formas de enfrentá-las.

Os encontros são realizados quinzenalmente e 
dinamizados pelos coordenadores de área, utilizando 
textos e atividades práticas, em uma perspectiva 
interdisciplinar de problematizar o tema em pauta. 

Após os encontros presenciais, são disponibilizados 
materiais no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), criado pelo Núcleo de Tecnologia Educacional 
da unidade (NUTE), o que permite o aprofundamento 
teórico em relação aos temas, conteúdos 
desenvolvidos e o desdobramento das discussões.

Para a equipe pedagógica do segmento, “essa 
iniciativa permite atender à demanda do momento 
atual que assinala a necessidade do profissional de 

“Ninguém nasce educador 
ou marcado para ser 
educador. A gente se 
faz educador, a gente se 
forma como educador, 
permanentemente, na 
prática e na reflexão da 
prática”. (FREIRE, 1991:58)

ensino tecer diálogo com seus pares, promovendo 
uma técnica que corresponda à formação integral 
do educando, de modo que esteja compatível com 
os avanços que se descortinam nas múltiplas ações 
sociais, éticas e educacionais”.

Todos os anos, a Pré-escola II visita um 
supermercado com o objetivo de permitir 
aos alunos momentos de leitura de rótulos 
e embalagens que, com seus textos escritos 
curtos, trazem contribuições para os avanços 
no processo de aquisição da leitura e escrita.

A atividade também possibilita o estudo da 
Matemática, com a comparação de preços, 
quantidades etc. A organização setorial do 
mercado ainda permite aos alunos perceber a 
classificação dos produtos expostos.

“Fazer essas descobertas juntos e se 
deparar com coisas simples que passavam 
despercebidas, todas as vezes em que foram 
com suas famílias ao mercado é, sem dúvida, 
um momento muito especial!”, avaliaram as 
professoras da série.

Visita ao supermercado

Fotos de Arquivo

Foto de Arquivo
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II edição da Caminhada Corrida 2013

A II Caminhada Corrida de 2013 
do Colégio Cruzeiro aconteceu no 
domingo, dia 06 de outubro, na 
Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Colaboradores, diretores, coorde-
na dores pedagógicos, pais e alunos, 
das unidades Centro e Jacarepaguá, 
compareceram ao evento, que tem 
como objetivo estimular a prática de exercícios 
físicos visando à melhoria na qualidade de vida. 

Na ocasião, os participantes foram divididos em 
4 grupos: caminhada leve, caminhada moderada, 
caminhada com corrida e corrida, e foram 
orientados por uma equipe de profissionais da área. 

Além do banquete de café da manhã oferecido 
aos presentes com frutas, pães, frios, bolos, sucos e 
isotônicos, os atletas também puderam usufruir da 
tenda de massagem com profissionais especializados. 

Para as crianças, uma equipe de recreação infantil 
realizou brincadeiras com bolas e corridas. A tenda 
com atividades de desenho, inovação nesta edição, 
também foi bastante procurada pelos pequenos. 

Centro e Jacarepaguá

Vida de
Atleta

Nas fotos de grupo, as equipes formadas: caminhada leve, 
caminhada moderada, caminhada com corrida e corrida.

Equipe de Direção 
e coordenadores de 

Educação Física  e 
Atividade Extraclasse 

durante evento.

Café da manhã, tenda de atividades, massagem e espaço para as crianças. 
Essas foram algumas das atrações da segunda edição de 2013 da 
Caminhada Corrida.

Fotos Deborah Oliveira
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Equipe Cruzeiro conquista 2º lugar em Jogos Esportivos
O Colégio Cruzeiro - Centro participou, nos meses 

de junho e agosto, do campeonato de Futsal, promovido 
pela Escola SESC de Ensino Médio - Barra da Tijuca. 

A equipe da unidade, formada por alunos da 1ª à 3ª 
série, ficou em 2º lugar na categoria sub 17 masculina. 

Confira a equipe: Alexandre Monção (Turma 
102), João Pedro Spatiseri (Turma 103), Felipe 
Gavinho (Turma 104), Lucas Cariello (Turma 201), 
Felipe Cunha (Turma 202), Gustavo Castello Branco 
(Turma 203), Gustavo Costa (Turma 203), Lucas 
Borges (Turma 203), Tiago Cruz (Turma 203), Fábio 
Roquete (Turma 204) e Rafael Campos (Turma 302).

Alunos participam da premiação da 1ª Olimpíada da 300

Alunos do sub 13 conquistam 2º lugar na Copa Fut 7
A equipe sub 13 de Futebol do Colégio Cruzeiro - 

Centro participou, no período de maio a agosto, da 
Copa Intercolegial Fut 7 de Futebol Society, realizada 
no Centro de Futebol Zico. 

O time conquistou o 2º lugar do ranking, 

perdendo apenas no critério de desempate, e os 

alunos Pedro Pires e Pedro Henrique Labuto, do 7º 

ano, foram considerados, respectivamente, melhores 

artilheiro e goleiro da competição. 

1º Lugar  Turma 302

2º Lugar Turma 301

3º Lugar Turma 303

Tabela de classificação 

Turma 303

Turma 301

Turma 302

Fotos de Arquivo

Fotos Anderson Carvalho

Fotos de Arquivo

Os alunos da 3ª série do Ensino Médio do 

Colégio Cruzeiro - Centro compareceram, no dia 17 

de setembro, para a entrega de medalhas referente 

à Olimpíada da Turma 300. 

A premiação aconteceu no auditório da unidade 

e reuniu a equipe pedagógica da série, além das 

turmas, que comemoraram com entusiasmo o 

resultado alcançado. 

Considerada a 1ª Olimpíada da 300 da história 

do Cruzeiro, o evento foi realizado nos dias 10, 

17 e 24 de agosto, e reuniu atividades esportivas 

como Vôlei e Basquete, para os times feminino e 

masculino; Futebol, para o masculino; e Handebol, 

para o feminino, todas promovidas e acompanhadas 

pela equipe de Educação Física da escola. 
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Jacarepaguá

Ensino Médio participa de Dia Olímpico
No dia 13 de setembro, os alunos do Ensino Médio 

do Colégio Cruzeiro - Jacarepaguá participaram do 
Dia Olímpico. 

Durante todo o dia, as turmas participaram de 
diversas atividades individuais, como campeonato 
de tênis de mesa, e coletivas, corrida de orientação, 
Vôlei, Futsal, Handebol e Basquete, além da 
"Olimpíada Solidária", na qual doaram alimentos 
não perecíveis e fraldas descartáveis, que foram 
entregues posteriormente às instituições parceiras. 

Todos os estudantes foram premiados com 
medalhas, entregues pela Vice-diretora da unidade, 
Professora Ana Paula Ramos, e aplaudidos pela equipe 
de Coordenação e Orientação, além da Coordenação 
de Educação Física e dos professores do segmento. 

Colégio Cruzeiro de Jacarepaguá vence Copa Fut 7
Os alunos da equipe de Futebol do Colégio 

Cruzeiro – Jacarepaguá foram campeões da Copa 
Intercolegial Fut 7, na categoria sub 18. 

Em partida realizada no dia 15 de setembro, 
no Centro de Futebol Zico, CFZ, no Recreio dos 

Bandeirantes, o grupo venceu o Colégio Luís de 

Camões, com placar de 5x4. 

Parabéns aos atletas!

1º Lugar  Turma 102

2º Lugar Turma 101

3º Lugar Turma 103

Tabela de classificação - 1ª série

1º Lugar  Turma 203

2º Lugar Turma 202

3º Lugar Turma 201

4º Lugar Turma 204

5º Lugar Turma 303

6º Lugar Turma 301

Tabela de classificação - 2ª e 3ª séries

Dia Olímpico do Ensino Médio: Tênis de Mesa, Corrida de orientação, 
Vôlei, Futsal, Handebol e Basquete.

Equipe de Futebol do Colégio 
Cruzeiro de Jacarepaguá, 
campeã da Copa Intercolegial Fut 7, 
na categoria sub 18.

Fotos Joice Santos
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Centro - Jacarepaguá

Festival de Esportes Coletivos e de Futsal
O Colégio Cruzeiro não se preocupa apenas 

em oferecer um ensino de qualidade, mas 
também com a prática esportiva dos alunos para 
uma melhor qualidade de vida. 

Para isso, o Colégio Cruzeiro promoveu, na 
unidade Jacarepaguá, no dia 21 de setembro, o 
Festival de Esportes Coletivos para os alunos do 
TICC e das Atividades Extraclasse. 

Durante toda a manhã, os atletas puderam 
mostrar ao público presente, composto por pais 
e familiares e pelos coordenadores do TICC e 
das Atividades Extraclasse das duas unidades, 
o que aprenderam nas aulas, além de interagir 
com os pais em atividades como Basquete, 
Voleibol, Futsal e Hóquei. 

A novidade deste ano ficou por conta da 
participação dos alunos da unidade Centro, 
que realizaram um Festival de Futsal, junto com 
os atletas de Jacarepaguá. 

Fotos Joice Santos

Diversos estudos têm destacado, recentemente, 
os benefícios dos videogames ativos para a saúde 
de crianças e adolescentes.

Pensando nisso, a equipe de Educação Física do 
Colégio Cruzeiro – Centro utilizou, ao longo do ano de 
2013, nas aulas da disciplina, um recurso extra para 
conscientizar os alunos sobre a necessidade da atividade 
física para uma vida mais saudável: o videogame wii.

Com jogos como boxe, tênis, boliche e outros, os 
professores têm a possibilidade de oferecer aos alunos 
uma vivência de atividades físicas diferentes, além de 
proporcionar o aumento da capacidade motora e 
incentivar a troca dos jogos eletrônicos tradicionais 
por videogames com sensores de movimento. “Esses 
aparelhos exigem que o jogador se movimente 

Uso do Wii nas aulas de Educação Física
Fotos Anderson Carvalho

Alunos utilizam videogames nas aulas de Educação Física: possibilidade 
de oferecer uma vivência de atividades físicas diferentes, além de propor-
cionar o aumento da capacidade motora.

para cumprir os objetivos, em vez de simplesmente 
apertar os botões do controle, e também é uma ótima 
opção para as aulas nos dias de chuva”, afirmam os 
professores Aline Matias e Geraldo Almeida.

Segundo eles, para essa geração “tecno lógica”, 
pequenas mudanças como a troca de um videogame 
“inativo” por “ativo” podem significar uma grande 
conquista por uma vida mais saudável. “Associar o 
prazer de jogar seu vídeo game à necessidade diária de 
movimentar-se pode ser uma alternativa no combate ao 
sedentarismo”, resumem.
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Ver e vivenciar um novo ambiente, provocando 
o espírito investigativo e promovendo o trabalho 
interdisciplinar. Essa foi a proposta do Estudo de 
Campo realizado com os alunos do 9º ano na 
cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, nos 
períodos de 9 a 11 e 16 a 18 de junho.

A atividade teve como objetivos o 
domínio de diferentes linguagens, a 
compreensão de fenômenos sociais, 
naturais e culturais, assim como a 
formulação de teses para a preservação 
do ambiente e dos nossos legados 
históricos, visando ao desenvolvimento 
de competências dos estudantes. 

Tudo isso possibilitado por diferentes 
atividades culturais e de lazer: visita às igrejas de 
São Francisco de Assis e do Rosário; passeio à cidade 
de São João Del Rei na locomotiva de época Maria 
Fumaça; concerto de música barroca; passeio de 
observação ambiental pela serra de São José; visita 
e entrevista com o senhor Tião Paineiras, artesão 
local; gincana “História em Jogo”, na qual os alunos, 
em grupos, circularam pelos pontos históricos mais 

Estudo de campo do 9º ano

significativos da cidade de Tiradentes 
com tarefas divertidas e de cunho histórico; 

atividades de confraternização; e uma corrida 
de orientação, na qual os grupos se deslocaram 

pela cidade, já familiarizados com o ambiente e com 
os moradores.

“Intensa é a palavra que contém toda a gama 
de aprendizagens e emoções vivenciadas por alunos 
e professores nesta jornada cultural”, resumiram a 
Coordenadora do 8º e 9º anos, Araceli Atan, e a 
Orientadora, Christiane Ferreira. 

Jacarepaguá

Curso de Neurociência e Educação
O Colégio Cruzeiro – Jacarepaguá promoveu, 

durante o segundo semestre, o curso de Neurociência e 
Educação para professores, coordenadores, orientadores 
educacionais, bibliotecários e demais funcionários 
diretamente ligados ao processo educativo da escola. 

O curso, ministrado pela professora de Psico-
motricidade, Fátima Vasconcelos, com apoio do Núcleo 
de Tecnologia Educacional, Nute, teve como objetivos 
apresentar conhecimentos básicos de neuroanatomia 
e neurofisiologia, promover o conhecimento de 
conceitos relacionados ao funcionamento do sis-
tema nervoso e a difusão dos conhecimentos neuro-
científicos nas práticas educativas, além de identificar 
estratégias pedagógicas adequadas a um ambiente 
de aprendizagem de acordo com os conhecimentos 
da neurociência.

O curso foi dividido em seis módulos e aconteceu, 
predominantemente, por meio de sistema online. 
No entanto, foram realizados, também, encontros 
presenciais, previamente agendados, no início do 
curso e ao final de cada dois módulos.

Cada módulo foi composto por apresentação 

em power point, texto(s) complementar(es), fórum 
de debates, vídeos de apoio e atividade avaliativa. 

“A proposta do curso está fundamentada na 
apresentação da interface entre os conhecimentos 
advindos das neurociências e a ação educacional, 
com o objetivo de instrumentalizar os profissionais 
de educação a estarem de posse de mais uma 
ferramenta importante para ampliar a qualidade 
de sua ação pedagógica, assim como antecipar 
situações promotoras de dificuldades, evitando-as 
ou minimizando-as”, explicou a professora.

Funcionários assistem à aula do Curso de Neurociência e Educação.

Foto Joice Santos

Fotos de Arquivo
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Aula especial de Física
Os alunos da 3ª série do Ensino Médio participaram, 

no dia 31 de agosto, de uma aula especial de Física. 
Em sala de aula, o aluno Rafael Ratier, da 

turma 303, apresentou aos colegas experimentos 
relacionados à óptica, subárea da Física, dedicada 
ao estudo da luz e dos fenômenos luminosos.

Em uma delas, Rafael ilustrou os fenômenos 
da refração e da reflexão total da luz, aplicados à 
tecnologia da fibra óptica, largamente utilizada 
nos meios de comunicação modernos. “Trata-se de 
aprisionar a luz em uma trajetória ziguezagueante 
dentro de um filete de material transparente, o 
que permite transmitir sinais luminosos por longas 
distâncias”, explicou o Professor Luciano Pires. 

O experimento apresentava uma garrafa PET 
cheia de água com um orifício lateral, ao qual foi 
acoplado um pequeno canudo para guiar o filete 
de água vazante, recolhida em um recipiente. Do 
outro lado da garrafa, alinhado com o orifício, um 
feixe de laser penetra a água e tem sua trajetória 
retilínea revelada. Ao incidir no orifício pelo lado 
de dentro, o feixe de laser permanece preso ao 
filete de água e faz a curva junto com ele, graças 

às sucessivas reflexões internas da luz, exatamente 
como na fibra óptica.

“Rafael recebeu a admiração e o carinho de seus 
colegas, gratos pela 
inesperada iniciativa 
que transformou um 
sábado comum em 
um dia com uma aula 
pra lá de especial”, 
elogiou o professor.

Rafael Ratier, aluno da turma 303, 
apresenta aos colegas experimentos 
relacionados à óptica.

Nos dias 13 e 14 de setembro, alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental II transportaram-se para a realidade 
dos povos sambaquieiros, que constituíram a mais antiga 
ocupação humana de Saquarema.

Acompanhados dos professores Waleska Maia, 
de História, e Eduardo Cavalcanti, 
de Educação Física, o grupo 
visitou a cidade litorânea, onde 
participou de  trabalhos de 
campo em salinas, na Praia 
das conchas, e visitou o Museu 
do Sambaqui da Beirada, 
que, datado de 4.520 anos, é a 
primeira exposição arqueológica 
ao ar livre de sambaquis no Brasil.

A atividade desenvolvida contemplou, ainda, 
conteúdos das disciplinas de Português e de Ciências.

“Nessa viagem à pré-história brasileira, alunos 
e professores trouxeram na memória momentos 
de confraternização, reflexões e a experiência que 
conciliou diversão e conhecimento acadêmico”, 
resumiram os professores.

Viajando pela pré-história brasileira

Fotos de Arquivo

Fotos do Arquivo



Revista ENCONTRO

27

Jacarepaguá

Entre os dias 4 e 6 de setembro, os alunos da 
Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental 
I realizaram uma Mostra de Ciências. 

A exposição teve como tema o "Ano Internacional de 
Cooperação pela Água" e é fruto do trabalho realizado 
pelos estudantes e professoras em sala e em parceria  com 
o Professor de Educação Ambiental, José Henrique Brum.

Os trabalhos foram expostos no hall do 
Cruzeirinho e divididos de acordo com as séries: 
as turmas do Maternal I falaram sobre as diferentes 
formas de utilização da água, a origem da mesma e 
a diferença entre a água doce e a salgada. 

O Maternal II abordou a importância de 
manter o mar e os rios limpos e como é possível 
filtrar a água e reutilizá-la para atividades do dia 
a dia como lavar o quintal, o carro e tomar banho. 

Nas turmas da Pré-Escola I, os trabalhos 
tiveram focos diferenciados: a importância de não 
despejar o óleo diretamente na pia da cozinha 
(Pré-escola I-1); o reaproveitamento da água da 
chuva, da pia, do ar-condicionado e da máquina 
de lavar (Pré-escola I-2); as plantas dos rios 
que ajudam a despoluir a água (Pré-escola I-3); 
os tipos de água encontrados na natureza (Pré-
escola I-4); e os diferentes estados físicos da água 
(Pré-escola 1-6). 

A Pré-escola II optou por apresentar uma 
experiência para mostrar o que é a chuva ácida. 

Por fim, as turmas do 1º ano se dividiram e criaram 
trabalhos sobre o processo da dessalinização (Turma 

Educação Infantil e 1º ano na Mostra de Ciências
11); os diferentes estados da água e os benefícios 
da mesma para os seres vivos (Turma 12); as algas 
marinhas como principais produtores de oxigênio 
(Turma 13); a quantidade da água encontrada 
no corpo humano (Turma 14); aquíferos - os 
reservatórios de água naturais no Brasil (Turma 15); 
os produtos que parecem água, mas não são e que 
devem ser mantidos fora do alcance das crianças 
(Turma 16); a riqueza das geleiras para nosso 
ecossistema e os danos que elas vêm sofrendo com 
o aquecimento global (Turma 17).

Ao retornarem do recesso de julho, as turmas do 
3º ano visitaram o Zoológico do Rio. 

A aula de campo teve como objetivo observar as 

diversas espécies de animais que habitam o local. 

“A variedade de aves, répteis e de mamíferos 

im pressionou. Estudar as características físicas 

desses animais, seus hábitos, comportamentos e o 

tipo de alimentação de cada espécie resultou num 

importante aprendizado científico para o grupo”, 

avaliaram as professoras da série.

Além da experiência prática integrada às aulas 

de Ciências Naturais, os alunos também puderam 

escolher o animal que serviria de inspiração para 

a escrita do texto de cordel do Livro do Ano 2013. 

“Os ferinhas” no Zoo

Mostra de Ciências 
da Educação 
Infantil e 1º ano 
teve como tema o 
"Ano Internacional 
de Cooperação 
pela Água".

Aula de campo do 3º ano no zoológico do Rio: integração com 
disciplina de Ciências Naturais e inspiração para o Livro do Ano 2013.

Fotos Joice Santos

Foto de Arquivo
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Arca de Noé no 1º ano
Para comemorar o centenário de Vinicius de Moraes, 

os alunos do 1º ano embarcaram na Arca de Noé e 
conheceram a obra e a história de vida do poeta.

"O Relógio", "O Pato", "A Casa" e "A Foca" 
foram alguns exemplos de poesias trabalhadas 
pelas turmas. Conhecendo as letras, as crianças 
confeccionaram trabalhos com técnicas artísticas, 
como dobraduras e móbiles, além de produzirem 
reescritas da história da Arca de Noé e de alguns 
trechos das músicas trabalhadas.

A culminância aconteceu com uma grande 
exposição no Dia da Família, para a qual cada aluno 
pôde convidar os pais para, juntos, explorarem a 
riqueza do trabalho sobre o compositor.

Olha que coisa mais linda!
No mês de setembro, as turmas da Pré-escola I 

comemoraram o centenário de Vinicius de Moraes, 
motivadas pela musicalidade presente na vida e na 
obra do artista.

O repertório infantil do Poetinha, como era 
conhecido, foi relembrado através do musical "A 
arca de Noé", para o qual os alunos confeccionaram 
alguns animais, previamente eleitos por eles, para 
embarcarem numa grande arca. 

Outras músicas também marcaram o trabalho, 
e a apresentação de violão de Flávio Renato Keim 
Magheli, pai da aluna Júlia, da Pré-escola I-5, 
encantou as crianças.

“Não há como negar a preferência das crianças: 
a linda ‘Garota de Ipanema’ hoje é cantada por 
elas com grande entusiasmo e serviu de ilustração 
para a culminância do projeto”, contaram as 
professoras da série.

Comemorando os 50 anos da Mônica
Para celebrar os 50 anos da personagem 

Mônica, criada pelo cartunista e desenhista Maurício 
de Souza, as turmas da Pré-escola II prepararam 
um bolo especial, confeccionado e confeitado pelas 
próprias crianças. 

Em sala de aula, os alunos misturaram os 
ingredientes, mexeram a massa e levaram o bolo 
para assar na cozinha do Cruzeirinho. 

O resultado foi um lanche divertido durante a 
festa montada pelas professoras da série.

Vinicius de Moraes foi tema de estudo dos alunos da Pré-escola I. 
Atividades e apresentação musical de pai de aluna fizeram parte 
do projeto.

Fotos de Arquivo

Músicas de Vinicius de 
Moraes no repertório do 
1º ano.

Fotos de Arquivo

Fotos de Arquivo
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Museu Histórico Nacional

Jacarepaguá

No dia 14 de agosto, as turmas de 2º ano 
visitaram o Museu Histórico Nacional, na Praça 
XV, no Rio de Janeiro. 

Criado em 1922, o Museu é um dos mais 
importantes do Brasil, reunindo um acervo de 
quase 350 mil itens.

Os alunos conheceram o pátio dos canhões, a 
“farmácia homeopática Teixeira Novaes”, além da 
exposição “Do móvel ao Automóvel - Transitando 
pela História” e uma exposição de objetos antigos. 
“Foi uma verdadeira aula de História, na qual os 
alunos fizeram muitas descobertas interessantes”, 
relataram as professoras da série.

A visita fez parte do projeto de Ciências Sociais, 
que culminou com uma exposição, na escola, no 
dia 27 de setembro, de objetos antigos, trazidos 
pelos alunos.

No dia 30 de setembro, as turmas do Maternal II 
vivenciaram experiências ricas e prazerosas na fazenda 
“Bichinho do Mato”, em Vargem Grande. 

Alimentaram os coelhos, os jabutis, os patos e os 
pássaros. Deliciaram-se com o lanche do piquenique 
e a horta sensorial favoreceu o desenvolvimento de 
vivências perceptivas.

Por fim, ouviram atentamente as observações do 
“tio Vinícius”, biólogo do local, e plantaram uma 
mudinha para levar para casa e cuidar.

Contato com a natureza

Natureza: um espaço de 
aprendizagem

Com o apoio do Professor de Educação Ambiental, 
José Henrique Brum, as turmas da Pré-escola I 
participaram de uma atividade interdisciplinar, 
utilizando e explorando os diferentes espaços naturais 
do Colégio Cruzeiro - Jacarepaguá.

Ao passear por locais como a mata e a horta, 
as crianças se depararam com diversas espécies da 
flora brasileira: pau brasil, jabuticabeira, figueira, 
limoeiro e cafeeiro. 

A fauna também encantou os alunos. Animais 
como tucano, maritaca, mico, papagaio, esquilo, 
candango e gambá foram vistos pelo grupo 
durante o passeio.

 “Não só as turmas do Pré I, como todos os 
alunos da Educação Infantil, conseguem, aqui, um 
contato com a natureza, que favorece o despertar 
de um olhar diferenciado e cuidadoso com a 
fauna e a flora do nosso planeta”, relataram as 
professoras da série.
Foto de Arquivo

Foto de Arquivo

Alunos visitam Museu Histórico Nacional.

Foto de Arquivo
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do conto "João e Maria", o Maternal II deu início ao 
Projeto Contos Clássicos. 

Através de teatros e dramatizações, os alunos 
vivenciaram diferentes situações de seu cotidiano, 
fazendo um paralelo com as histórias contadas.

Em “João e Maria”, foram abordadas questões 
como meio ambiente, alimentação saudável e o 
cuidado que devemos ter com a aproximação de 
pessoas desconhecidas.

Já em “João e o pé de Feijão”, as turmas tiveram 
a oportunidade de conhecer diferentes tipos de 
feijão, realizaram uma plantação e provaram um 
delicioso caldinho, para aguçar o paladar.

Os alunos ainda receberam, na Biblioteca, a 
visita de Chapeuzinho Vermelho, que recontou sua 
história e falou sobre a importância de obedecer aos 
pais e responsáveis. 

Como culminância do Projeto, as crianças 
caracterizaram-se de acordo com os personagens 
Chapeuzinho Vermelho e Caçador.

Projeto Contos Clássicos no Maternal II

Conjunto Coreográfico é premiado em festival de dança
No dia 14 de setembro, o Conjunto Coreográfico 

do Colégio Cruzeiro - Centro participou do Equilibre 
Festival de Dança, realizado no Teatro Eduardo 
Kraichete, em Niterói. 

Na competição, o grupo - formado pelas alunas 
Alice Saint-zzMartin, Marília Saint-Martin, Giovanna 
Carvalho, Maria Clara Carvalho, Ana Luísa Pessôa, 
Sophie Memória, Beatriz Nascimento, Beatriz Ritter, 
Karina Kropf, Maria Eduarda Lopes, Valentina Ganem, 
Renata Sá, Paula Fróes, Fernanda Midori, Clara Corletto, 
Isabela Martins e Luísa Xavier - conquistou várias 
colocações e o Prêmio Especial de Incentivo à Dança. 

Coreografia Modalidade Posição

Coreografia "Formiguinhas" Grupo Estilo Livre 1º

"Pequenas Cozinheiras" Quarteto Ballet Clássico Livre 1º

"Galopera" Dança Folclórica Juvenil 1º

"Sevilha" - Solista Karina Kropf Solo Dança Folclórica 2º

"Passeio das Lanternas" Grupo Ballet Clássico Livre 2º

"Construção" Estilo Livre Juvenil 2º

" Pas Paysant" - Solista Beatriz Nascimento Solo Ballet de Repertório 3ª

"Pas Paysant" - Solista Giovanna Carvalho Solo Ballet de Repertório 3ª

"Dança Chinesa" - Solista Alice Saint-Martin Solo Ballet de Repertório 3ª

Fotos de Arquivo
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Jacarepaguá

No dia 24 de agosto, os alunos da 
Educação Infantil e do 1º ano do Colégio 
Cruzeiro - Jacarepaguá participaram de mais 
uma tradicional Festa da Família. 

O evento, que acontece anualmente, tem 
como objetivo incentivar a integração entre 
pais e filhos e permitir que a família participe 
das atividades desenvolvidas pelas crianças 
durante o ano letivo. 

No dia, todos puderam se divertir com 
atividades realizadas por todo o Colégio. Entre 
elas, contação de histórias, na Biblioteca; aulas 
de artes; exercícios envolvendo psicomotricidade, 
música e meio ambiente; além das brincadeiras populares 
como caça ao tesouro, amarelinha e jogo da memória. 

O esporte, bastante presente na vida escolar das 
crianças, também não ficou de fora: adultos e crianças 
interagiram no Judô, Capoeira, Balé, Futsal, Ginástica 
Artística e jogos com bola. 

Para os responsáveis, o Dia da Família é uma ótima 
oportunidade para avaliar e acompanhar de perto, de 
maneira descontraída, o ambiente em que seus filhos 
estão inseridos diariamente. 

"Acho que é importante esse evento, porque 
você acaba integrando a família. Nós, como pais, 
participamos junto com a escola e, dessa forma, 
podemos conhecer melhor a sua estrutura, além dos 
familiares dos amiguinhos dos nossos filhos. Nessa vida 
corrida, com o trabalho diário, nem sempre temos a 
oportunidade de dedicar um dia completo aos nossos 
filhos, e essa festa permite isso", explicou Dário Sartore, 
pai da aluna Manuela Brum Sartore, da turma 16.

Dia da Família

Atividades esportivas e culturais 
fizeram parte do Dia da Família, 
realizado na unidade Jacarepaguá. 
Pais e familiares se divertiram com 
os alunos em diferentes ambientes 
da escola: momento de integração.

Fotos Joice Santos
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Centro

O Colégio Cruzeiro - Centro realizou, no dia 14 de 
setembro, o Dia da Família, voltado para as turmas da 
Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental. 

Durante o evento, pais, alunos e familiares 
confraternizaram e se divertiram em atividades 
diversas como ping pong, jogos de botão e de 
tabuleiro, elástico, corda, jogos com bola, desenho, 
massinha e colagem. 

No auditório, todas as turmas do segmento 
realizaram, ainda, apresentações musicais com canções 
em Alemão e de Vinicius de Moraes, entre outras. 

Já no Laboratório de Ciências e na Biblioteca, 
a visitação, aberta ao público, permitiu conhecer 
algumas das experiências estudadas pelos alunos 
e o espaço reservado à leitura, respectivamente. 
No Cruzeirinho, murais mostravam os trabalhos 
produzidos pelos pequenos em sala de aula. 

Barracas de comidas e bebidas, além das da Turma 
300, da Viagem de Estudos e da Ação Social, também 
fizeram parte do evento, que tem como objetivo 
integrar família e escola e permitir aos familiares dos 
alunos vivenciarem de perto as experiências vividas 
pela criança, no ambiente escolar.

Alunos se apresentam no Dia da Família

"Há oito anos realizamos o Dia da Família com 
muita alegria, descontração e emoção. 

Percebemos que, ao passar dos tempos, a 
organização familiar vem se alterando e, como 
a escola tem a responsabilidade de acompanhar 
as transformações de uma sociedade, neste dia, 
homenageamos todos aqueles que têm a sua 
importância para nossos alunos: pai, mãe, avós, 
tios, padrinhos, irmãos, entre outros.

A equipe de professores dedicou-se para 

apresentar, neste dia, um projeto pedagógico 
sobre a vida e obra de Vinicius de Moraes. Os 
alunos estudaram e conheceram curiosidades, 
sonetos e canções do “poetinha”. 

Agradecemos aos alunos, professores e 
familiares que contribuíram de alguma forma para 
que este dia fosse um sucesso."

Fernanda Carisio (Coordenadora Pedagógica) 

e Edna Vasconcelos (Orientadora Educacional)

Fotos Anderson Carvalho


