
SABORES DO
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Chef ensina
receitas que
exploram as cores
e os ingredientes
da cozinha
mexicana
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HISTÓRIAS
PARA NARRAR

Empresário fala
da importância
das histórias para
os seres humanos
e da arte de saber
contá-las
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EMESPERA

O QUE FAZER
NAS FÉRIAS

Atividades durante
o recesso escolar
são oportunidades
de descanso,
diversão ou mesmo
atualização
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GUILHERME ALMEIDA LETÍCIA SOUZA / COLÉGIO SANTA INÊS / CP

O prédio do Instituto de Educação General Flores da
Cunha ainda passa por reformas, mas a
promessa é que seja entregue até abril de 2020
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B
uscar um curso de atualização,
colocar a leitura em dia ou, sim-
plesmente, descansar e brincar.
O recesso escolar, no final de ju-

lho, é excelente oportunidade para dar
uma parada nas atividades de rotina e to-
mar fôlego para iniciar o 2° semestre. Ca-
da vez menores, as férias de inverno no
RS, no entanto, oferecem muitas oportuni-
dades. O Sindicato dos Estabelecimentos
de Ensino Privado do RS (Sinepe/RS) in-
forma que as instituições de ensino têm
autonomia para organizar seus calendá-
rios, indicando a duração das férias, mas
devem respeitar a última semana de julho
(29/7 a 2/8), para o recesso dos professo-
res. Nas redes públicas, os calendários
são definidos, anualmente, pelas mantene-
doras. Em Porto Alegre, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (Smed) determinou
que o recesso para os ensinos Infantil e
Fundamental será entre 22 e 26/7. E a Se-
cretaria Estadual da Educação indicou o
período entre 27/7 e 4/8. Definidos os ca-
lendários, a ideia é aproveitar o tempo livre.

ATIVIDADES EM CONJUNTO

A assessora pedagógica e de legisla-
ção educacional do Sinepe, Naime Pigatto,
orienta as famílias a fazerem atividades
em conjunto, seja viajando ou não. Se os
pais estiverem trabalhando, as noites po-
dem ser uma alternativa para experimen-
tar algo diferente, como preparar uma re-
feição especial a várias mãos. “Descansar,
dormir, também é importante, assim co-
mo repensar a organização dos estudos.”

Rosana Rego Cairuga, coordenadora
pedagógica de Educação Infantil e 1° Ano
Bilíngue do Ensino Fundamental do Colé-
gio Santa Inês, na Capital, lembra que as
férias têm especial importância na vida
das crianças, mas ressalta que, para mui-
tos pais, gera preocupação, já que nem to-
dos conseguem dar uma parada no traba-
lho e curtir esse tempo. Por isso, há mais
de 18 anos o Santa Inês realiza o Progra-
ma de Férias de Inverno, que, neste ano,
será de 24 a 31/7. As atividades, voltadas
a crianças da Classe Bebê ao Nível 4 da
Educação Infantil, incluem andar de bici-
cleta, comer bergamota no sol, desenhar
ao ar livre, fazer piquenique ou passar
por um túnel de cores, programação dife-
rente das vivenciadas no resto no ano le-
tivo. “A ideia é que as crianças se sintam
felizes, sem a carga da rotina diária.”

OFICINAS CRIATIVAS

No Colégio Santa Doroteia, também na
Capital, a quebra da rotina inclui oficinas
gratuitas, fora do espaço escolar. Numa
parceria, que ocorre, desde 2018, com o
Viva Open Mall (av. Nilo Peçanha, 3228),
uma equipe da escola promoverá, dia
25/7, oficina de criação de bonequinhos
sensoriais, feitos com balões e farinha.
Já em 1°/8, as crianças aprenderão a fa-
zer massinha de modelar caseira. As ati-
vidades serão realizadas das 14h30min
às 17h, abertas ao público em geral.

Já a Escola Amigos do Verde está com
inscrições abertas para a Recreação de
Inverno 2019, entre os dias 15 e 26/7, nas
duas unidades da instituição, em Porto
Alegre. As atividades pedagógicas nas fé-
rias envolvem brincadeiras, alimentação
saudável, pinturas, jogos e agroecologia.

Oficinas criativas,
promovidas pela
equipe do Colégio
Santa Doroteia,

buscam quebrar a
rotina da criançada e
estimular atividades
diversas da rotina,

fazendo a turma colocar
a mão na massa
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Parada para descanso

• Smed/Porto Alegre: Recesso de
22 a 26 de julho, para o Ensino
Fundamental (EF) e a Educação
Infantil (EI). O ano letivo de 2019
termina em 6/1/2020, para EF, e
em 19/12/2019, para EI.
• Estadual: Férias dos alunos e
plantão nas escolas, entre 27 de
julho e 4 de agosto. E o 2° semes-
tre letivo, de 5/8 a 20/12/2019.
• Rede Privada: No período de
29/7 a 2/8, as escolas particula-
res do RS estarão em recesso, con-
forme previsto na Convenção Co-
letiva de Trabalho. E o retorno às
aulas ocorrerá no dia 5/8, seguin-
do os estudos até 18/12/2019.

MARIA JOSÉ VASCONCELOS E VERA NUNES

O recesso escolar
de julho, que dura,

no máximo,
duas semanas,
é momento de

recuperar o
fôlego e organizar
as atividades para

o 2° semestre
do ano letivo

CALENDÁRIOS

No Colégio Santa Inês,
andar de bicicleta ou,

até mesmo, comer
bergamota ao sol

com os amigos
podem ser propostas

interessantes, que
viram uma grande

diversão e agradável
programa de férias
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Intercâmbio Marista
levará estudantes
para Inglaterra e
Canadá durante o
recesso. A ideia é

propiciar atividades
que estimulem o
protagonismo, a

liderança e
a autonomia

COLÔNIA DE FÉRIAS

Para os pais que não estarão em fé-
rias no recesso escolar, uma opção cria-
tiva é o projeto Colônia de Férias da
Fundação Iberê Camargo, na Capital,
de 23 a 27/7, com programação voltada
a crianças de 7 a 11 anos. Terá oficinas
de hortas mágicas, escultura viva, con-
fecção de fantasia, dança e experimen-
tações em teatro. E haverá ainda ativi-
dades que utilizam o corpo, resgatando
referências do universo infantil, como
Alice no País das Maravilhas e Peter
Pan, e artistas, como Iberê Camargo e
Salvador Dalí, em espaço para contação
de histórias e com propostas de constru-
ção cênica e literária, alternando o uso
de diferentes técnicas artísticas e mate-
riais. Inscrições e contato, por meio do
site www.sympla.com.br/colonia-de-fe-
rias-de-inverno-fundacao-ibere__565942
ou agendamento@iberecamargo.org.br.

No Colégio João XXIII, em Porto Ale-
gre, acontecerão oficinas de pintura, cu-
linária e reciclagem. É o Projeto de Fé-
rias Joãozinho Legal, entre 22/7 e 2/8,
para crianças da Classe-Bebê ao 4° ano
do Ensino Fundamental. O Projeto de
Férias ainda envolve aulas de teatro e
tempo livre, que dão liberdade de ação.

No Colégio Monteiro Lobato, na Capi-
tal, haverá recreação para alunos da
Educação Infantil e do Ensino Funda-
mental I, com oficinas de culinária, jo-
gos motores, literatura e inglês, de 22 a
26/7, em turmas pela manhã e à tarde,
com opcional para integral. O trabalho
será no Colégio e no Centro de Esporte e
Lazer Monteiro Open, com serviços
abertos à comunidade no Open Bistrô
(almoços e cardápios especiais de inverno).

BRINCADEIRAS AO AR LIVRE

A Colônia de Férias do Colégio Leo-
nardo da Vinci, unidade Beta (bairro
Cristal/POA), é um apoio aos pais que
precisam trabalhar e uma oportunidade
para crianças continuarem a convivên-
cia com amigos. Entre as brincadeiras
estão oficinas de slime, esportes e brin-
cadeiras ao ar livre, entre outras. As ati-
vidades serão desenvolvidas de 22/7 a
2/8, abertas ao público, a crianças de 3
a 10 anos. As inscrições estão abertas,
e vão até 12 de julho. É possível se ins-
crever apenas para um dia ou pacote
de uma ou duas semanas, podendo esco-
lher período integral ou manhã/tarde.

ESTUDAR NO EXTERIOR

O recesso pode ser uma boa chance
para aprimorar a aprendizagem. Os co-
légios da Rede Marista preparam, neste
mês, uma grande delegação de estudan-
tes para a edição de inverno do Inter-
câmbio Marista: novas culturas, novos
saberes. São 148 alunos, de 15 escolas
maristas, que se dividirão em viagens
multiculturais para Europa e América
do Norte. O primeiro grupo já embarca
neste sábado, rumo à Inglaterra. Os in-
tercambistas serão recebidos na Univer-
sity of Reading, em Reading, a aproxi-
madamente 50 minutos de Londres.

Já o segundo grupo tem como desti-
no o Canadá, com viagem marcada pa-

ra o dia 11/7. Durante três semanas, os
estudantes serão acolhidos na Colum-
bia International College of Canada, lo-
calizada em Hamilton, cidade da Provín-
cia de Ontario. Além dos conhecimentos
escolares e convivência com estudantes
de outras escolas, o programa contem-
pla atividades culturais, esportivas, pas-
seios pelas cidades, entre outras ações
que estimulam o protagonismo, a lide-
rança e a autonomia. Os participantes
deste programa da Rede Marista rece-
bem atenção em tempo integral, desde
o pré-embarque, até a volta ao Brasil.

CANADÁ É O DESTINO

O Canadá também será o destino de
37 alunos dos colégios Monteiro Lobato
e João XXIII, ambos de Porto Alegre. Os
estudantes do Monteiro Lobato passa-
rão 30 dias, igualmente na cidade de Ha-
milton, no Columbia International Colle-
ge, através da iniciativa Monteiro High
School. Já o Colégio João XXII organi-
za, desde 2012, o programa “Férias Inte-
ligentes”, que é voltado aos estudantes
do 8° ano do Ensino Fundamental ao En-
sino Médio que desejam aprofundar o
conhecimento na língua do país de desti-
no. A iniciativa, uma parceria do João
XXIII com a agência Experimento Inter-
câmbio, possibilita aos jovens vivenciar
a rotina da universidade. Este ano, os
12 intercambistas do João XXIII, junto
com a professora Maiara Viegas, embar-
cam para Toronto, no Canadá, no dia
20 de julho. Por duas semanas, além de
aprender inglês, por meio do curso
“MWS Toronto English camps” e imer-
gir na cultura local, o grupo vai exerci-
tar a autonomia e a responsabilidade.

EDUCADORES PARTICIPAM
DE FORMAÇÕES

As férias também permitem aprendi-
zado a professores e funcionários. Nos
colégios da Rede Marista, os educado-
res estarão em formação e se dedicarão
ao desenvolvimento profissional e pes-
soal, por meio de estudo, pesquisa e re-
flexão dos conteúdos. No Colégio Maris-
ta Rosário, em Porto Alegre, por exem-
plo, além das tradicionais Jornadas Pe-
dagógicas, haverá treinamento de pre-
venção e combate a incêndio, para os
funcionários, nos dias 20/7 e 3/8. As
ações integram o programa Bem Cui-
dar, lançado em maio deste ano, com o
objetivo de fortalecer a cultura do cuida-
do na instituição. A primeira etapa teve
formações em primeiros socorros para
professores, monitores, assistentes,
além de parte dos estudantes do Ensino
Médio. Nos próximos meses, a progra-
mação se intensifica com novas ações.

No Colégio Rosário, estão ainda pre-
vistos momentos de partilha de expe-
riências e práticas entre os educadores
de diferentes níveis de ensino, com des-
taque para a palestra sobre a Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC), que
será ministrada pela pedagoga e mestre
em Educação Priscila Boy. Outra ativi-
dade prevista é a formação “Interven-
ções e manejos nos processos inclusi-
vos”, com Mariana Potrich, especialista
em Psicopedagogia e Educação Especial
e mestre em Reabilitação e Inclusão.

e aprendizagem
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Colônia de Férias da
Fundação Iberê

Camargo oferece
atividades variadas

para as crianças
durante o período de

férias escolares
na Capital
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