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Acompanhe-nos pelas redes sociais:

INSTITUTO ADVENTISTA CRUZEIRO DO SUL
Av. Sebastião Amoretti, 2130A

Bairro: Empresa
Taquara – RS
95603-302

Fone: (51) 3541-6800

Será que a leitura nos ajuda a
olhar o mundo com outros
olhos, a perceber coisas que
outros não percebem?

Para nos conhecer de verdade, visite-nos.

Outubro 

2017
INFORMATIVO

CULTURAL

O ENEM está com novidades em
2017. Os alunos adventistas e
outros não terão as dificuldades que
tinham todos os anos.
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Neste mês a Semana da Arte será o destaque.
As equipes estão muito preparadas. Será uma
programação imperdível.
Nas Gotas Históricas, o primeiro dia de aula do
internato.
O Desafio Nerd irá te ajudar a aprender a
encontrar trabalhos prontos. Olha que maravilha!
Responda lá!
Fique atento ao horário de verão. Dia 15 muda.
Confira as mudanças no ENEM 2017.
O Prof. Elemar faz umas considerações sobre
importância do uso das tecnologias na sala de
aula.
A CIPA está dando dicas de segurança. Não perca a
cabeça!
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Semana da Arte 2017
por Keyla Christie

Nos dias 3 e 5 de
outubro, estará
acontecendo, no
IACS, a Semana da
Arte de 2017.
Conhecida por
trazer fatos históricos
nacionais e mundiais
em forma de peça
teatral, nesse ano as
turmas 121 e 122
apresentam dois
grandes romances
históricos.
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A turma 121 irá contar, no dia
3 de outubro, a história de
amor de Ana Maria de Jesus
Ribeiro, catarinense de
família pobre, mas muito bem
educada, mais conhecida por
Anita, como era chamada por
Giuseppe Garibaldi,
revolucionário italiano que
aportou na baía de Laguna,
em 1839.
A história se passa durante a
guerra dos Farrapos, quando
os gaúchos, descontentes
com o sistema político
imperial vigente, ansiavam
proclamar a República
Juliana. Os dois lutaram
juntos nessa guerra e, com o
fim da República Juliana,

lutaram ainda na Batalha dos
Curitibanos.
Casaram-se em 1842, em
Montevideo e lutaram em
prol do exército uruguaio,
quando a independência
desse país estava ameaçada.
Lutaram também em defesa
da República de Roma, que
foi derrotada pelos franceses.
Não satisfeitos, seguiram para
Veneza, mas algo trágico
aconteceu pelo caminho.
O casal de revolucionários é
lembrado até hoje como
heroico por sua bravura.
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Já a turma 122 irá contar, no
dia 5 de outubro, o romance
de Rainha Vitória e seu
primo, príncipe Albert, que
casaram no ano de 1840.
A história aborda o mais
longo reinado da Inglaterra
até 2015, o reinado de
Alexandrina Vitória Regina,
que ficou no poder por 64
anos e deu o nome à
chamada Era Vitoriana
(1837-1901).
Além das contribuições
políticas, Vitória também
teve importante papel social
na abolição da Escravidão no
Império Britânico (1838),

na redução da jornada de
trabalho dos industriários
(1847) e no "Third Reform
Act", que atribuiu direito
ao voto a todos os
trabalhadores (1884).
Seu marido, príncipe
Albert também desem-
penhou grande influência
no governo de Vitória,
como por exemplo
incentivou o desenvolvi-
mento das artes e das
ciências e modernizou e
fortaleceu o exército
britânico.
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A Semana da Arte é um projeto multidisciplinar
que engloba as disciplinas de Artes, História e
Língua Portuguesa, dirigido pelas respectivas
professoras Ana Maria Quevedo, Laurenir Guido
e Telma Quevedos.
Perguntamos às professoras as suas opiniões
sobre o andamento das turmas e suas respostas
foram sempre positivas. "Ansiosos e correndo
como sempre!", diz a professora Telma. Ana
Maria Quevedo diz que "eles estão com o
sangue nos olhos, super organizadas e muito
raçudos".
As turmas estão trabalhando nesse projeto
desde o início do ano e agora estão em sua reta
final.
"Os preparativos estão muito intensos, pois
falta pouquíssimo tempo para o grande dia e
está começando a nos bater o desespero.
Estamos mais devagar em questão do figurino,
mas no resto nós estamos indo muito bem", diz
Thiago Lampert, ator principal da turma 121. Já
Henrique Lins, diretor da turma 122 fala: "Está
muito cansativo e suado, mas estamos bem
animados".



Ao perguntarmos as expectativas das turmas, Nicholas
Cavalcante, o príncipe Albert, respondeu: "Eu estou
muito nervoso, mas acho que, mesmo sendo só dois
dias, vai ser muito bom porque as histórias são muito
boas". Já o intérprete de Giuseppepe Garibaldi, Thiago
Lampert, respondeu: "Minhas expectativas são muito
boas, porque estamos nos preparando bem e estamos
muito unidos. Acho que vamos principalmente crescer
com a Semana da Arte como pessoa, como
profissionais que sabem trabalhar em equipe, lidar
uns com os outros, enfrentar os problemas juntos e
sabem lidar com a falta de união. A Semana da Arte
nos fez muito bem por causa disso e minhas
expectativas são as melhores possíveis."
Lílian Dassow, a Anita Garibaldi e Fabiane Walroslean,
a rainha Vitória convidam os interessados a assistirem.
"Então pessoal, dia 3 de outubro estaremos
apresentando a história impactante de Giuseppe e
Anita Garibaldi: heróis de dois mundos. Espero que
vocês gostem e torçam pela gente para que dê tudo
certo, esperamos vocês!". "Venham ver o casal
modelo da Inglaterra na Semana da Arte da turma
122!".
Será uma semana histórica. Você não pode perder as
histórias de amor de Anita e Giuseppe Garibaldi e de
rainha Vitória e príncipe Albert! Dias 3 e 5 de outubro,
às 9h 30min da manhã no pavilhão do Instituto
Adventista Cruzeiro do Sul. Esperamos você!
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por Aparecida H. T. Macedo

11 de março de 1929! Abraham e Mary
Harder estão felizes. Hoje é o grande
dia! Grande dia, por quê? Porque a
sonhada Escola, pela qual tanto
lutaram, vai ter o seu primeiro dia
de aula.
Escola? Essas pequenas casas que
pertenciam a uma fazenda? Escola?
Verdade que há um prédio de madeira,
com aparência de novo. Está bem
pintado e bem construído, mas se o
olharmos bem veremos que foi feito de
madeira já usada. Nome da escola?
Colégio Cruzeiro do Sul!
O sorriso da sra. Harder é
contagiante. O senhor Harder caminha
de um lado para outro verificando se
tudo está em ordem. No entanto, esse
tudo é ainda tão pouco...
Ele vai em busca de um jovem com
características germânicas. Quem é
ele? Ernesto Roth. Jovem recém-
chegado da Alemanha. Ernesto, jovem
idealista, marceneiro de qualidade,
construiu a casa onde serão
ministradas as aulas. Ainda bem que
ele é bom profissional. A madeira,
embora de boa qualidade, não é
nova... Ele teve de arrancar tantos
pregos!

Aquela casa velha que o missionário adquirira,
fora bem aproveitada. Agora, o prédio aí está.
Remodelado, pintado de branco, ficou até
bonito. O professor-marceneiro fez também as
carteiras, a mesa, as cadeiras... Agora, está
esperando seus alunos. Alguns poucos são
internos, ou melhor, moram na casa da família
Harder. Só rapazes. Outros virão das poucas
casas próximas da escola. Um ou outro virá da
cidade de Taquara. Entre os externos, há
algumas meninas.
Como virão? O pioneiro não sabe exatamente.
Enquanto o professor Roth ajeita algo aqui e
acolá, pastor Harder relembra os esforços
feitos para que este dia se tornasse uma
realidade. Sabe que nem tudo será fácil. Pelo
contrário, será tudo muito difícil! Mas não se
intimida. Deus está velando. Não lhe dissera
Ele por meio de um anjo que a obra prosperaria?
Lança um olhar afetuoso à esposa que, qual
abelha laboriosa, ajeita o que acha ainda não
estar bem para receber seus primeiros alunos.
Dedicada esposa! Como o ajudou! Como!
Os primeiros alunos começam a chegar,
despertando o pioneiro de seus devaneios. Há
alguns de mais idade, alguns rapazotes e até,
uns bem pequenos. Uns vêm a pé; outros, a
cavalo; outros de charrete. A eles se juntam os
três filhos do casal. Neander ainda é pequeno,
mas vai alegre acompanhando os irmãos Leon e
Palmer. São 27 ao todo. Que miscelânea bonita!
Que alegria!
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Harder os olha com carinho e o
professor Roth, gentilmente, os
conduz à sala de aula. Alguns parecem
tão tímidos! Alguns, já moços feitos,
sequer sabem ler. Outros, maiores ou
menores, já têm alguma escolaridade.
Como fará o professor? Cada um tem um
grau de instrução diferente. E agora?
Amor! Muito amor! Sob a proteção dos
céus e com muita dedicação, tudo
poderá ser contornado. Os alunos são
dóceis e estão ávidos por aprender. O
professor tem certeza de que tudo
dará certo.
Os alunos se acomodam nas toscas
escrivaninhas. Não há cadernos.
Apenas uma pequena lousa onde cada um
vai escrever com uma espécie de giz.
Ali farão as tarefas que o professor
lhes propuser.
O fundador diz algumas palavras de
saudação. Faz uma prece a Deus
entregando-lhe os alunos e professor.
Então, a aula começa.
O professor se põe a ensinar. Também
para ele, nem tudo será fácil. Tem
algumas dificuldades com a língua
portuguesa. Existe solução, porém.
Quando ele se atrapalha com alguma
palavra, ele a pronuncia em alemão e
logo um aluno vem em seu socorro. Há
alguns alunos de origem germânica que
sabem os dois idiomas.
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Depois de algum tempo de aula, o professor
propõe que cantem algum hino. Os alunos cantam
com entusiasmo. O professor Roth também canta
com animação. Em alguns momentos, porém, ele se
esquece de olhar ao hinário e se põe a cantar em
alemão... Ao alunos se entreolham e alguns deles
resolvem acompanhar o professor cantando também
em alemão.
Logo, tudo volta ao normal. O mestre continua a
sua aula. Tem que fazer um levantamento sobre o
que cada um já sabe. Tem que agrupá-los de
acordo com o nível que apresentarem. Os grupos
serão heterogêneos no que respeita à idade. Ele
sabe que terá muito trabalho. Certamente
precisará fazer serões para ajudar a um e outro.
Sabe que os alunos internos terão de trabalhar
duro, não só por que há muito trabalho a fazer
na escola, mas também por que têm que pagar suas
despesas com esse trabalho. São todos muito
pobres. Alguns vieram quase que só com a roupa
do corpo. A sra. Harder tivera de confeccionar,
às pressas, alguma roupa para que pudessem ir à
aula. Interessante - pensa o professor- os
internos, vivendo na casa do pastor Harder,
ouvindo os filhos chamarem o casal de papai e
mamãe , passaram a chamá-los assim também.
Então, papai Harder e mamãe Harder passou a ser
o tratamento usual na escola. E era isto mesmo o
que eles eram. Verdadeiros pais para aquele
pequeno grupo de alunos pioneiros do Colégio
Cruzeiro do Sul.
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interno ou externo, o jovem professor
propõe, no seu coração, fazer o que
puder por eles. Quem sabe, muitos dos
que estão ali assentados, serão, um
dia, estrelas na obra do Senhor ou
nos destinos desta pátria gentil que
o acolheu... O professor pensa no
futuro... Qual será o futuro destes
jovens que o olham com tanto
interesse?
Mais um pouco e a aula terminará.
Então, o professor vestirá roupa de
trabalho e irá ajudar no que for
necessário. Pastor Harder em breve
retornará a Porto Alegre para atender
seus compromissos frente a Associação
Sul-rio-grandense, da qual continuará
a ser presidente. Então ele, o
professor ficará ali para ajudar a
senhora Harder no que for preciso.
Ela conta com a sua ajuda e com a de
Hugo Bergold. Ambos farão a sua parte
com prazer.
Mathilde Kohler, dedicada auxiliar de
mamãe Harder, tem de fazer muita
comida. Os alunos internos trabalham
muito e comem...comem...comem...
Mathilde faz o seu trabalho com
alegria. Empenha-se em aliviar as
cargas da missionária a quem admira e
a quem dedica um grande afeto.
Salário
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? Mathilde nem se preocupa com isto. Seu prazer
está em ajudar a este valoroso casal que tanto se
preocupa com a educação dos jovens.
A voz de um aluno traz o professor Roth de volta à
realidade. Está na hora de terminar aula.
Recomendações são feitas. Uma oração se eleva ao
céu pedindo a Deus que proteja a todos os alunos e
então, aquele grupo feliz sai da sala de aula. 11
de março de 1929! Primeiro dia de aula do Colégio
Cruzeiro do Sul: a Escola dos sonhos do casal
Harder.



Início do horário de verão
Adiante o seu relógio em 

1 hora

15 de outubro
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O Enem é o segundo maior exame
vestibular realizado no mundo
perdendo apenas para o Gaokao
realizado na China. Aplicado todos os
anos pelo MEC este ano deverá contar
com a participação de 6,1 milhões de
candidatos. Mas em 2017 ele contara
com uma série de mudanças que foram
efetuadas com base em uma consulta
pública online realizada com mais de
600 mil pessoas.
Veja um resumo de todas as
alterações;
Quando serão as provas?
Na edição deste ano, o exame será
aplicado em dois domingos – nos dias
5 e 12 de novembro de 2017.
O primeiro domingo, 5 de novembro,
será dedicado para as provas de
redação, linguagens, códigos e suas
tecnologias. Terá duração de 5 horas
e 30 minutos.
No segundo dia, 12 de novembro, serão
realizadas as provas de matemática e
ciências da natureza e suas
tecnologias. Terá duração de 4 horas
e 30 minutos.
Esta alteração em especial beneficiou
muito os guardadores do sábado como
os adventistas do sétimo dia que não
realizam tarefas do tipo até o pôr do
sol de sábado seguindo conforme a
Bíblia ensina.
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De 2009 a 2016, os sabatistas chegavam ao local de
prova às 13h (horário de Brasília) e ficavam
isolados em uma sala até as 19h, quando começavam
a fazer o exame. No Acre, por exemplo, por causa
do fuso horário, o tempo de espera foi de 9 horas.
Eles entravam junto com todo mundo, ficavam
esperando em uma sala e só começavam a resolver a
prova depois do pôr do sol. O fim da maratona dos
dois dias consecutivos pode favorecer também aos
estudantes de modo geral: é menos estafante.
O Enem vai servir como certificado para o Ensino
Médio?
Não. A partir de agora, o certificado para o
ensino médio volta a ser feito pelo Exame Nacional
de Certificação de Jovens e Adultos (Encceja), em
parceria com estados e municípios.
O que muda nos cadernos de questões?
A partir desta edição, os candidatos receberão
cadernos de questões e cartões de resposta
identificados com seu nome e número de inscrição.
“Até 2016, os participantes recebiam o cartão de
resposta separado da prova e faziam a
identificação com a cor de sua prova. A novidade
dos cadernos personalizados reforça a segurança
dos quatro cadernos diferentes e identificados por
cores”, afirma o Inep em nota.
Quando será divulgado o resultado?
O resultado será divulgado em 19 de janeiro de
2018.





Precisamos apropriarmo-nos de recursos
tecnológicos capazes de diminuir as distâncias da
escola de hoje em relação àquela que precisamos. É
incompatível aceitarmos tamanha distância entre a
escola que temos e a que precisamos, para
atendermos crianças e jovens informatizados.
Na área de Letras temos páginas em branco,
esperando para escrevermos, educadores e
educandos, metodologias capazes de emocionar,
de despertar a razão, de significar para o aluno que
é filho das tecnologias, como algo realmente
importante.
É indiscutível a necessidade de uso de recursos
tecnológicos em sala de aula, já que nosso aluno
vem de um contato significativo com esses meios.
O que lhes falta, são diretrizes!

Considerando toda a perspectiva do
advento das tecnologias, dos recursos cada vez
mais consolidados em sala de aula, da importância
de um educador dominante das ferramentas
disponíveis, faz-se fundamental que esse educador

O professor, o estudante e as tecnologias
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e seu educando compartilhem, socializem e
dinamizem seus anseios e suas virtudes, para um
processo mais real, mais rico em significados, mais
cheio de beleza e arte.
O uso das tecnologias na prática docente tem
ganhos imensuráveis tanto na vida pessoal como
profissional do professor, como também na do
aluno. Sobre o professor, esse se sentirá parte
atuante, atualizado, influente e feliz por saber que
recuperou seu prestígio há muito tempo perdido,
porque fizera uso de recursos ultrapassados e nada
edificadores e agora já não depende mais do
mimeógrafo, da máquina de escrever ou do
projetor por lâminas! Do segundo, o aluno, que
vem chegando na sala de aula com seu
conhecimento limitado pelo sistema, sem
reconhecimento e assistindo a mesma aula todos
os dias, sem ter significado e sem ser significante!
Senta-se na classe “vazio”, ou seja, sem muito
conhecimento, e sai destituído de qualquer
acréscimo significativo.



Portanto, vejo que a informatização do processo
educativo se faz fundamental, urgente e
indispensável, uma vez que não é possível
emocionar, sensibilizar e construir no aluno, um
desejo ardente de aprender, sem interagir com os
meios eletrônicos de hoje. Sinto um certo
desconforto quando vejo alunos meus reclamando
da mesmice das aulas, do uso frequente do livro
didático, de metodologias arcaicas e até sem
objetivos, que toquem fundo no desejo de vir para
escola, porque quero socializar um sonho: o de
fazer educação de verdade, unido a meios
tecnológicos que excedem, pelo menos, à formação
que recebi quando estudante.

Professor de Língua Portuguesa: Elemar Gomes
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de histórias

Desafio Nerd de outubro

Valendo 10 cupons: 
Como escrever no Google para obter somente 

resultados no formato de Power Point?

R:..................................

Responda este DESAFIO NERD 

preenchendo o formulário na 

página abaixo: 

www.bibliacs.com/desafio

Resposta do Desafio Nerd de setembro:

João Carlos D'Ávila Paixão Côrtes
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Dica: Página 68, 69 



de histórias

Desafio Nerd

Próximo sorteio será 

dia 04 de dezembro.

Quanto mais ler, mais 

chances de ganhar.
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A CIPA – Comissão Interna de prevenção de
Acidentes estará informando mensalmente aos
nossos colaboradores e alunos alguns procedimentos
de segurança que poderão salvar vidas se acatados.

Estamos diante de muitas construções e é necessário
um cuidado extra por parte de todos nós.

Alertamos a todos para o cuidado especial com as
obras no laguinho.

Não suba nas pedras. O local está se acomodando e
as grandes pedras podem se desprender de forma
inesperada provocando uma fatalidade.

Seja prudente, não suba nas pedras.
Existem muitos locais lindos e especiais para tirar
selfies no IACS. Mas neste local é proibido.
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