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Grêmio Estudantil do Marista Santo Ângelo 
reúne 26 equipes em torneio esportivo

O Grêmio Estudantil do Maris-
ta Santo Ângelo (Gesa) promoveu 
o 2º Torneio Marista Intercolegial, 
visando a integração de estudantes 
e escolas por meio do esporte. O 
evento ocorreu nos dias 17 e 24/8, 
no Complexo Esportivo do Colégio 
e no Ginásio do SESI.

O torneio contou com a par-
ticipação das equipes do Colégio 
Marista Santo Ângelo, do Colégio 
Sepé Tiaraju, da Escola da URI, do 
Colégio Teresa Verzeri, do Colégio 
Tiradentes da Brigada Militar e 
do Colégio Estadual Onofre Pires. 
Também estiveram presentes os 
atletas do Colégio Marista Con-
ceição, de Passo Fundo. Ao todo, 
foram 26 times que disputaram 

jogos nas modalidades de Futsal, 
Vôlei, Handebol e Basquete. 

A primeira edição do evento 
ocorreu no ano passado e, para a 
diretoria do Gesa, foi gratifi cante 
ver mais escolas aderindo à pro-
posta em 2019, o que traz moti-
vação para a realização de outros 
torneios e o desenvolvimento de 
novos projetos. “O torneio cres-
ceu e tivemos a possibilidade de 
inserir novas modalidades no in-
tercolegial. Agradecemos a todos 
que participaram e ao apoio que 
recebemos dos educadores e da 
direção do Marista Santo Ângelo”, 
comenta o estudante Raul Cune-
gatto, 1º Tesoureiro do Grêmio 
Estudantil.

Diretoria do Grêmio Estudantil do Marista Santo Ângelo (Gesa)Diretoria do Grêmio Estudantil do Marista Santo Ângelo (Gesa) Torneio reuniu equipes esportivas de escolas de Santo Torneio reuniu equipes esportivas de escolas de Santo 
Ângelo e Passo FundoÂngelo e Passo Fundo

Ocorreram jogos de Futsal, Vôlei, Basquete e HandebolOcorreram jogos de Futsal, Vôlei, Basquete e Handebol

SOBRE O GESA

O Grêmio Estudantil Santo Ângelo (Gesa) é mais uma forma do Colégio Marista Santo Ân-
gelo de incentivar o desenvolvimento de líderes, auxiliando no aprimoramento da autono-
mia, no compartilhamento de opiniões e no exercício da cidadania. Sua diretoria é eleita 
anualmente e tem como função representar os estudantes em suas demandas, além de 
participar e promover eventos culturais, esportivos e sociais, colaborando na construção 
de uma comunidade educativa.



311 de setembro de 2019EspecialEspecial

Divulgação Criança e Companhia

Viajando pelo corpo humanoViajando pelo corpo humano

A turma 12 está a mil com o projeto sobre o Corpo 
Humano!

Os alunos realizaram diferentes pesquisas através 
de passeios, livros, internet, experimentações e entre-
vista.

E assim, fi zeram estudos teóricos, construções, 
produções artísticas e se divertiram muito porque 
descobriram muitas curiosidades, pois nesta máquina 
linda que é o nosso corpo existem muitos mistérios e 
beleza. #eusou
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Inscrições Abertas para os cursos de 
nível médio integrado do IF Farroupilha

As inscrições para o Processo Seletivo 2020 dos 
Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado do IFFar 
vão até 22 de setembro, são gratuitas e realizadas ex-
clusivamente pela internet.

Os Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado 
são aqueles em que o estudante faz as disciplinas bá-
sicas do ensino médio e o curso técnico no Instituto 
Federal Farroupilha. Para cursar, é necessário ter fi -
nalizado ou estar fi nalizando o ensino fundamental 
em 2019. Os cursos são 100% gratuitos.

O IFFar – Instituto Federal Farroupilha no cam-
pus de Santo Ângelo dispõe de 105 vagas distribuí-
das em 3 cursos: Técnico em Administração - 35 va-
gas; Técnico em Agricultura - 35 vagas; Técnico em 
Manutenção e Suporte em Informática - 35 vagas.

A seleção é feita através de uma prova objetiva 
que será aplicada no dia 20 de outubro em todos os 
campi do IFFar.

Educadores maristas embarcam para 
intercâmbio no Uruguai

Educadores do Colégio Maris-
ta Santo Ângelo estarão no Uru-
guai para uma troca de conheci-
mentos com os professores do 
Colégio Juan Zorrilla de San Mar-
tín, uma escola Marista localiza-
da em Montevidéu. Ataiz Colvero, 
Diogo Moreno e Helen Dagiós 
participarão do intercâmbio, que 
ocorrerá entre 9 e 13/9. 

Durante cinco dias, o grupo 
trocará informações e experiências 
sobre os desafi os dos processos de 
ensino e aprendizagem, sistemas 
de avaliação, educação inclusiva 
e formas de ingresso às universi-
dades, além de conversar com os 
jovens uruguaios sobre a possibi-
lidade de optar por áreas de inte-
resse no Ensino Médio. “Será uma 
oportunidade de conhecer outras 
realidades educacionais, ver como 
funcionam diferentes sistemas de 
ensino e quais seus objetivos”, co-
menta a professora de Ciências e 
Biologia, Ataiz Colvero.

Para a professora de Língua 
Portuguesa e Literatura, Helen 
Dagiós, mesmo seguindo o caris-
ma marista, os colégios têm au-
tonomias e currículos diferentes, 
o que irá agregar conhecimento 

para toda a vida e enriquecer o 
trabalho pedagógico. No inter-
câmbio, o grupo poderá acompa-
nhar as aulas, o funcionamento 
e outras atividades da escola de 
Montevidéu, bem como contri-
buir apresentando ações desen-
volvidas em Santo Ângelo e as-
pectos culturais brasileiros.

Os educadores também desta-
cam a relevância do intercâmbio 
para suas respectivas áreas. Dio-
go Moreno, professor de Língua 

Inglesa, pretende conferir como 
é o ensino do idioma no Uruguai 
e quais diferenciais poderá apli-
car em sua atuação diária, além 
de adquirir mais conhecimentos 
sobre Língua Espanhola. “Acho 
muito importante me colocar no 
lugar de estudante numa posição 
parecida com a dos meus alunos, 
que é a de produzir em outra 
língua, aprender seus aspectos 
sociolinguísticos e a cultura do 
país”, ressalta.

Os professores Ataiz Colvero, Diogo Moreno e Helen Dagiós estarão em Montevidéu
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DATAS IMPORTANTES

Para participar da seleção, é fundamental que o candidato 
leia o Edital nº 322/2019, que rege o processo. As inscrições 
e outras informações sobre o Processo Seletivo estão dis-
poníveis neste link. No site indicado, também é possível en-
viar dúvidas sobre o processo seletivo. Se o candidato pre-
ferir, também é possível encaminhar dúvidas diretamente 
para o e-mail proseletivo@iff arroupilha.edu.br.
Confi ra algumas datas importantes para fi car ligado:
12/08 a 22/09 - Período de inscrições no processo. É funda-
mental estar inscrito no Processo Seletivo se o estudante 
pretende fazer um curso técnico no IFFar em 2020.
04/10 - Publicação da lista de inscritos. É nesta data que o 
candidato inscrito deve conferir seu nome na lista. Se hou-
ver algum erro, ainda é possível entrar com recurso.
20/10 - Realização da prova. O gabarito é divulgado no 
mesmo dia, à partir das 20h.
21/11 - Publicação da lista com os candidatos classifi cados 
em 1ª chamada. Se sobrarem vagas, são publicadas novas 
chamadas.

Sabemos que quem 
amamos nunca morre, 
apenas torna-se invisível.” 
No entanto a vida sem ti será 
muito difícil, porque eras 
muito intensa e presente na 
vida de todos. O teu sorriso 
e a tua voz estarão sempre 
conosco.

A facilidade com que ela  
fazia uma refeição recheada 
de amor, brincava, pintava, 
contava histórias, sorria, 
fazia um gostoso chimarrão, 
cativava amigos... Sua 
energia constante, carinho, 
abertura e bondade não nos 
surpreende que fosse tão 
amada e  rodeada por muitos. 

Essas memórias positivas nos darão forças para 
continuarmos sem a sua presença. Por isso será 
sempre lembrada com muito amor pela sua família e 
por todos que com ela conviveram.

Aproveitamos para agradecer e elogiar toda a 
equipe do Hospital Unimed Missões, em especial à Drª 
Flávia Kieckow,  Dr. Márcio Siqueira e ao Dr. Maurício 
Perin.

Gratidão e amor de teu esposo Antonio, dos fi lhos 
Maria da Conceição, Carlos Augusto, Carmem Regina, 
Tânia Jussara, Sandra Beatriz e Daniela Cristiani.

Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressureição e a vida; 
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 

(João, 11:25)

Maria Krejci Maria Krejci 
RousseletRousselet

HOMENAGEM À AMADA 
ESPOSA, MÃE, SOGRA, 

AVÓ E  BISAVÓ


