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Acompanhe-nos pelas redes sociais:

O que você precisa saber para
aproveitar o IACS ao máximo?
Confira nesta revista.
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Estamos iniciando uma nova jornada e
você é convidado a nos acompanhar.
Este exemplar da revista bibliotecas IACS
é o marco inicial da nossa caminhada.
Aqui você aprenderá, estará informado e
se divertirá um bocado.
A periodicidade desta revista será mensal.
Teremos desafios, informação, diversão,
esportes, cultura, lazer e muitas dicas das
bibliotecas.
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A internet e as redes sociais esbanjam informações. O
presidente Trump saiu com uma tirada que se
popularizou nas redes sociais: You are fake news.
Trump acusou a CNN (Rede de notícias a cabo) de
espalhar notícias falsas a seu respeito.
Se os profissionais de comunicação nem sempre estão
alinhados com a verdade sobre os fatos, o que se pode
esperar de pessoas comuns, como você e eu, quanto a
estarmos bem informados?
Como identificar as fake news, as falsas notícias?
O que podemos fazer para que estejamos
minimamente preparados para discernir entre a
verdade e as fake news?
Vejamos alguns pontos básicos a serem observados ao
nos depararmos com uma notícia.

1. Autoridade – Autoridade tem a ver com as
qualificações de quem escreveu e do jornal que
publicou. Quem assinou a notícia? É um jornalista
sério? Onde foi publicado? Você conhece o site
que publicou esta notícia? É tendencioso?
Costuma apresentar notícias unilaterais? Tem um
viés político partidário?
2. Atualidade – De quando é esta notícia? É
realmente atual ou é antiga? Ou pior ainda, é
uma notícia requentada que está retornando para
tentar destruir a reputação de alguém?
3. Tipo de fonte – O site ou fonte da informação
pode ser um site de humor ou de opinião, que
não se preocupa com a fidelidade da informação
dada.

Digite no navegador e leia mais em: goo.gl/4m5da5
Os sites: www.boatos.org e o www.e-farsas.com podem nos ajudar em muitos dos casos suspeitos.
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Ex-alunos e veteranos são unânimes em recomendar
aos novatos que aproveitem ao máximo as
oportunidades do IACS.
O que fazer no IACS para aproveitar tudo que o
internato pode oferecer?

Segue, ao lado, uma lista de sugestões de como
curtir o IACS ao máximo.
Esperamos, com estas dicas, que você possa, daqui a
algum tempo, também dizer para os novatos:
“Aproveitem muito o IACS, assim como eu
aproveitei.”

7
- Faça amizade com todos.
- Tente se dar bem com seus colegas de quarto.
- Aproveite o confra, mas com consciência.
- No seu tempo livre se envolva, participe das
programações.
- Participe dos corais, da orquestra, da banda, do time
de handebol, do grêmio e etc...
- Não arrume encrenca com os preceptores.
- Seja organizado com suas coisas e horários.
- Vá para casa nos recessos, assim será mais fácil a
adaptação no internato.
- Aproveite os dias de esporte, mas não deixe de
estudar.
- Não leve as brincadeiras tão a sério.
- Preste muita atenção nas aulas.
- Faça todos os temas e trabalhos, sem exceção.
- Estude muito, revise o conteúdo proposto pelos
professores.
- Faça anotações.
- Tire suas dúvidas, pergunte o quanto precisar.
- Utilize a biblioteca, ela contém vários livros,
computadores e um espaço que favorece o seu
aprendizado.
É sempre bom ter cuidado com o colchão.
Ele pode desaparecer misteriosamente.
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Ei, você que deseja fazer jornalismo!
Ei, você que gosta de escrever ou treinar sua escrita para o
Enem e para os vestibulares!
Que tal participar da equipe da revista bibliotecas IACS?
Sim, aqui no bibliotecas IACS você poderá nos ajudar e se
desenvolver também.
Converse com o Vanderlei da biblioteca. Mande um Whats. (51-99506-2272)

Dia 29
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Desafio

Dia 29 de maio,
às 9h 40mim,
na biblioteca, teremos o
primeiro sorteio do Desafio
Nerd de 2017.
Serão 3 Guinness sorteados,
além de 3 Os Escolhidos e 3
garrafinhas do remédio contra
a ignorância.
Participe!

Nerd
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Como obter mais
cupons para ter
maiores chances de
ganhar?

Cada livro que você pegar na
biblioteca, lhe dará o direito a
receber um cupom para os
sorteios. Quanto mais livros você
pegar, mais cupons.
Mas você poderá obter mais
cupons responde do o DESAFIO
NERD.
Cada revista bibliotecas IACS
terá um DESAFIO NERD para
você solucionar.

Desafio
Nerd

Sorteio
dia 29
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Desafio Nerd de maio

Valendo 10 cupons:
De onde é esta ponte?
R: Ponte da Baía de..........

de histórias

Dica:

Responda este DESAFIO NERD
preenchendo o formulário na
página abaixo:
www.bibliacs.com/desafio
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Espaço Teia cultural
criatividade a 1000º
CONFIRA!
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Artes e Literatura se uniram no projeto CONEXÃO
CULTURAl. Alunos do Fundamental fizeram os desenhos e
os do Médio criaram um texto tentando decifrar a intenção
dos autores. O resultado você pode conferir na biblioteca.

18

15 a 19 de maio
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Feira do livro
A “Viagem do Saber” estará conosco de 15 a 19 de maio.
Contação de histórias e Feira do Livro são sempre
imperdíveis com o Tiago, da “Viagem do Saber”.
Prepare-se para levar alguns livros para casa.
A feira será próximo à cantina no prédio do fundamental.

Semana literária
Teremos no dia 15 de maio a visita de Lourenço Cazarré
no IACS. Será uma oportunidade única de conhecer este
divertido escritor.
Aproveite e adquira o seu livro “O cabeleireiro de Pelotas
e os marcianos” para serem autografados pelo autor.
Imperdível! Adquira o seu com a profa. Edinéa.

Dica de literatura: www.bibliacs.com
Que tal baixar
1000 livros?
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O FIO PARA CIMA

A aranha acordou motivada a modificar a sua
vida. Afinal, tempos modernos exigem novas
ações e reações.
Ela olha para os lados e fica pensando o que
poderia modificar em sua teia.
Pensa em contar um fio aqui. Não! Este não!
Este costuma pegar umas mosquinhas. Olha
para um lado, para o outro, e não consegue se
decidir.
Sempre vê alguma utilidade para cada fio. Até
que lembra do fio para cima.
Este, de fato, nunca pegou nem ao menos
uma mosquinha. É mesmo! Pode ser este.
Foi lá e cortou o fio para cima, logo toda a teia
se desfez como num passe de mágica.
O fio para cima dava sustentação para toda a
teia. Ele era o fio mais importante.

E agora, lá estava ela
sem sua teia. Pensava em
modificar o seu ambiente, mas
acabou por destruí-lo. Será que
não estamos fazendo algo
semelhante em nossa vida, hoje?
Será que não estamos deixando a
modernidade cortar a ligação mais
importante que existe, o fio para cima?
Existem muitas coisas boas na atualidade, mas
não podemos nos esquecer do que é mais
importante.
Precisamos saber definir o que é mais importante
em nossa vida e priorizarmos o que de fato é
prioridade. Jesus nos aconselha a buscar o reino
de Deus em primeiro lugar e as demais coisas
nos serão acrescentadas. Mat.6:33
Parece ser um bom conselho a se seguir.

