
 
 
 

 

Cerca de 500 pessoas passaram pelo pátio do Câmpus Rio Grande no 

último sábado, 23. Estudantes, servidores e familiares vieram prestigiar 

a Festa Junina organizada pelo projeto Vida Saudável e pelos 

formandos dos cursos integrados e da Enfermagem. A Riff, radioweb do 

Câmpus Rio Grande, apoiou o evento providenciando a seleção musical 

e os informes durante a festa. As turmas de Gestão Empresarial 

aproveitaram a oportunidade para apresentar e comercializar os 

produtos elaborados por suas empresas. Pâmela Perini, que integra a 

coordenação do Vida Saudável, conta que as bancas de comidas típicas 

e de brincadeiras juninas tiveram ótima arrecadação, e que foram 

consumidos perto de 45 litros do quentão saudável. O projeto 

comemora a quinta edição da oferta da bebida sem álcool. O destaque 

da tarde foi a gincana de duplas, que conseguiu envolver expressiva 

parte do público nas tarefas, considera Pâmela.  

“Foi muito bom ver o quanto um grupo unido pode conquistar. 

Professores e técnicos circulando na festa, alunos radiantes com o 

colégio colorido, diferente, animado, com o poder, inclusive, de ‘tirar os 

professores de circulação’, familiares circulando e conhecendo um 

pouco mais da escola onde seus filhos estudam e, o melhor, ninguém 

alcoolizado. Não é necessário álcool para a festa ser boa. A festa é boa 

quando as pessoas estão bem e felizes. Foi uma experiência única, 

bonita, gratificante. Pelos comentários, ainda rendeu um bom dindim 

aos formandos, que animaram a festa", avalia a professora Marise 

Gonçalves. 
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O sucesso da Festa Junina 

 
O quentão saudável, em sua quinta edição. 

 
Pescaria para integrar escola e família. Preparando a Gincana 
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PROFESSOR 

Sua ideia dá um Sala? 
 TV Escola incentiva qualidade da prática pedagógica no projeto “Minha ideia dá um Sala”. Inscrições prorrogadas até dia 2. 

 

Um documentário da TV Escola é o ponto de partida para 

grandes trabalhos. A ideia central do programa Sala de Professor 

é incentivar os professores de Ensino Médio a desenvolverem 

projetos que mudem sua prática em sala de aula, em qualquer 

escola do país. Em cada programa, dois professores convidados 

criam projetos a partir de documentários exibidos na TV Escola. 

As propostas são inovadoras e os resultados são experimentos 

criativos e atividades ousadas que os professores podem repetir 

ou adaptar à realidade de sua escola. Os trabalhos apresentados 

pelos professores convidados são detalhados em fichas de 

atividades que ficam disponíveis no site da TV Escola e Portal do 

Professor. Para a nova temporada, a TV Escola realizará uma 

seleção de novos professores de todas as disciplinas do ensino 

médio, por meio da campanha "Minha ideia dá um Sala". A 

seleção será realizada em duas etapas: na primeira, você 

apresenta uma proposta de trabalho a partir de um 

documentário da TV Escola. Os classificados na primeira etapa 

participarão de uma dinâmica com o apresentador do programa, 

professor Walmir Cardoso, numa segunda etapa. Saiba mais em: 

 

http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_content&

view=article&id=712:campanha-minha-ideia-da-um-sala-

temporada-2012&catid=71:destaque 
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De 14 a 17 de junho, 

estudantes do Câmpus Rio 

Grande coordenados pela 

professora Giovana Consorte de 

Souza participaram de oficinas 

com coreógrafos renomados e 

apresentaram duas coreografias 

na mostra competitiva no 10º 

Dança Bagé. Reunindo alunos da 

oficina de Jazz e do projeto de 

extensão Garatuja Dançada, a 

coreografia Inexorável Colorido 

ficou em 2º lugar na categoria 

Jazz Juvenil. A coreografia Let's 

Broadway, de Giovana e Fábio 

Martins, também instrutor do 

Garatuja, levou 1º lugar na 

categoria Jazz Adulto. Giovana 

recebeu ainda o reconhecimento 

Bailarina Destaque do Festival. O 

projeto de extensão realiza 

frequentemente ensaios abertos 

à comunidade escolar no ginásio 

professor Mário Alquati.  

Câmpus Rio Grande brilha  
no 10º Dança Bagé 
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