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2021
A escola é um local de ressignificação dos conteúdos, pois precisa
promover a interação, estreitando os laços com a comunidade, sendo
uma instituição que tem um papel essencial na sociedade, tendo como
função, trazer juntos de seus objetivos a formação do caráter, valores e
princípios morais, que direcionará o aluno a utilizar conhecimentos
aprendidos de maneira eficaz, para que sejam aplicados em favor da
sociedade e de uma realidade melhor para todos. É vital promovermos
uma educação que aguce a criatividade, estimule o senso inventivo, ao
mesmo tempo em que valorize e aperfeiçoe os bons valores, o
temperamento e o caráter, assim como a capacidade de adaptar-se à
vida em um período onde a velocidade das informações é infinitamente
maior do que a nossa capacidade em assimilá-las.Neste contexto, o
currículo escolar requer uma diversidade de componentes que
fundamentem a construção do conhecimento e valorize a cultura.

Mobilizar a comunidade escolar na
execução de ações e parcerias frente ao
contexto de pandemia da Covid-19.

• Quando cuidamos de nós mesmos, estamos cuidando dos
outros. “Simples atitudes como lavar as mãos, usar máscaras e
respeitar a distância entre as pessoas já basta para conter o
contágio com o vírus”,
• Trabalhar a importância de estarmos juntos mesmo estando
distantes. Uma palavra, um carinho, uma canção, uma simples
atitude pode alegrar a vida do meu semelhante.
• Trabalhar com os alunos as emoções, a empatia e o respeito,
dentre outras virtudes.

Docentes
Colaboradores
Familiares
Estudantes
Comunidade

No período de Março à Agosto de 2021 o Colégio Cenecista
Santa Bárbara realizou, juntamente com os projetos que
ocorrem anualmente diversas ações solidárias, ações de lazer
e reflexivas no sentido de colaborar com a comunidade.

Nossas ações seguem elencadas abaixo:

Doe 1 litro de amor: Os inúmeros litros de leite foram entregues a
Assistência Social do Município

Saúde Física e Mental no retorno presencial e também nas casas

Professores visitando
alunos e
alunos visitando
professores.
Atitudes que aquecem
corações.

COVID 19 EM PAUTA NA Região Carbonífera com lives abertas a
comunidade

Presente para nossas mamães e
para as mamães que precisam.
Objetivo: Cada turma organizou
uma cesta de alimentos para doar
para uma mamãe que precisa. As
famílias foram escolhidas pelas
turmas.

Olhar além de nós mesmos.
Objetivo: Arrecadar fundos para ajudar o Hospital de São Jerônimo que
atende a população da nossa região.

Valor arrecadado no Pedágio da Solidariedade (17/04 ) R$ 4.472,20. , 1000 máscara
doadas pela PEAR Arroio dos Ratos e também alimentos e roupas dadas pela comunidade.
CNEC e SMEC reuniram-se com o Sr João Batista e Sra Joseane Rodrigues, Administrador e
Responsável Técnica do Hospital de São Jerônimo. Os gestores do Hospital agradeceram a
comunidade Arroioratense pela colaboração É se doar, é cuidar do outro mesmo estando
machucado, é ceder, é estar do lado, é se sentir acolhido num abraço, mesmo que virtual, é
ter um ponto de paz.

Com pandemia, o gesto de limpeza tornou-se essencial para evitar a
contaminação. Capacitando multiplicadores para esse gesto tão simples
e tão importante.

Semana da Música
Parceria CNEC Santa bárbara e Academia de Música Tomás Munchen
A música é tão importante na vida humana que tem gente que não consegue viver sem
ela, desde a hora de acordar até ir dormir é preciso escutá-la. Ao acordar para ter mais
energia e começar bem o dia, e ao dormir para relaxar e descansar, terminando o dia
também ‘numa nota alta’. Ou seja, a música se torna um hábito diário o qual traz bemestar e também qualidade de vida.

Dia do Estudante 2021
Equipe preparada para receber os alunos
Hoje o dia foi repleto de surpresas para os nossos estudantes CENECISTAS...Logo pela
manhã, recebemos nossos alunos com um tapete vermelho digno deles e, ao longo do
período matutino, fizemos diversas fotos. À tarde, tivemos algodão doce e encerramos
com a carreata estudantil. Tudo ocorreu conforme os protocolos de segurança ao
COVID e com muita energia e felicidade. Realmente foi um dia abençoado e esperamos
de coração, que todos tenham gostado.

Culminância do CNEC Cidadania e Homenagem aos nossos ESTUDANTES.

Semana da Pátria e Semana Farroupilha

ENCONTRO com as Famílias
Em comemoração ao Dia das Crianças

Curso Técnico em Enfermagem
Parceria SAMU
Abordagem e avaliação inicial
vítima de trauma, extração
veicular e controle de
hemorragia.

Feira do Livro do CNEC Santa Bárbara

Feira do Livro de POA-RS

Os Caminhos do ENEM

Projetos da 3ª Série Ensino Médio
NOVEMBRO
AZUL

HALLOWEEN

CAMPEONATO
DE VÔLEI
OUTUBRO
ROSA

E...

Projeto Festa de Encerramento - Da Sala de Aula para o Palco
Olhe à sua volta. Pense em tudo o que você já aprendeu e responda: qual é a invenção mais importante de toda a
história da humanidade? O computador? A televisão? Em meio a tantas descobertas, é bem complicado definir
aquelas que são as mais importantes, não é?Tomando por base, que as invenções são frutos da interação e das
necessidades do homem com o espaço onde vive, e por isso, mudam ao longo do tempo, o Colégio Cenecista santa
Bárbara,abordou a seguinte temática: “Descobertas e criações mudaram o mundo”.O que nos diferencia de outras
criaturas? Entre vários aspectos está a capacidade de criar, de buscar soluções para os problemas que enfrentamos.
Isso nos impulsionou a descobertas que modificaram a maneira como vivemos, desde àquelas mais rudimentares,
embora não menos importantes, do período paleolítico, feitas pelos primeiros seres humanos, até os dias atuais.Se
perguntássemos qual ou quais invenções podem ser consideradas mais importantes ou melhores, com certeza
teríamos uma infinidade de respostas.Considerar a escola como um espaço de análise, discussão e reflexão da
realidade, no contexto atual, implica colocar em ação conhecimentos, habilidades e valores objetivando a
reconstrução de uma visão de mundo que já não se sustenta mais em virtude das intensas e profundas
transformações pelas quais a sociedade tem passado.É vital promovermos uma educação que aguce a criatividade,
estimule o senso inventivo, ao mesmo tempo em que valorize e aperfeiçoe os bons valores, o temperamento e o
caráter, assim como a capacidade de adaptar-se à vida em um período onde a velocidade das informações é
infinitamente maior do que a nossa capacidade em assimilá-las.Neste contexto, o currículo escolar requer uma
diversidade de componentes que fundamentem a construção do conhecimento e valorize a cultura.A temática
apresentada para a nossa festa, objetivou como eixo principal instigar nos alunos o conhecimento sobre as invenções
que contribuíram para a humanidade. Ainda promoveu a reflexão sobre a evolução da humanidade, promovendo a
troca de conhecimentos interligando os saberes dentre as diversas áreas de estudo.Nesta perspectiva, as turmas
participantes, foram divididas em subtemas, proporcionando aos familiares uma viagem no túnel do tempo,
alcançando um dos objetivos propostos: o de refletir sobre a evolução da humanidade.Nossa escola tem muitos
motivos para comemorar este ano que está chegando ao fim.E que 2022 seja o ano que você deseja.

FESTA DE ENCERRAMENTO 2021 – 10 DE DEZEMBRO
# TBT Descobertas e Criações que mudaram o mundo
Abertura-Rogério
Vídeo de Abertura
https://globoplay.globo.com/v/6312315/

Se a vida no planeta Terra fosse um jogo, várias certezas poderíamos ter: seria
repleto de fases, com algumas delas mais difíceis do que outras; personagens do
tipo bem complexo, sem a distinção de mocinhos ou bandidos; cenários de beleza
deslumbrante ou destruição total; e muitas etapas que autorizariam a passagem
para o nível seguinte.
Dos livros de história, é bem conhecida a linha do tempo que separa cada uma das
fases mais importantes vividas pela humanidade. O espetáculo TBT Descobertas e
Criações que mudaram o mundo, tem como objetivo construir uma linha do
tempo diferente, que inicia na descoberta do fogo e nos traz até os dias de hoje,
indicando episódios, fatos ou inovações. Alguns dos fatores, conhecimentos e
estopins que determinaram o modo como a nossa civilização se desenvolveu e
com dicas de cultura: a cada espetáculo.

“No princípio, havia o escuro...”
Imaginem!!!
Há centenas de milhares de anos
as noites frias de inverno,
as noites em cavernas perigosas
a escuridão era um grande inimigo.
Sem a lua cheia, a negritude da noite, além de assustadora, era
perigosa. Havia muitos predadores com sentidos aguçados, e que
poderiam atacar facilmente enquanto dormíamos. O frio intenso era
outro inimigo. Não foram fáceis os primeiros passos da humanidade,
dados por antepassados muito diferentes de nós.
Mas tudo mudou no dia em que...
Bem, a verdade é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu nesse dia.
Talvez um raio tenha acertado uma árvore seca antes de uma tempestade,
talvez alguém tenha percebido que a fricção entre pedras e pedaços de
madeira gerava calor e resolveu insistir para ver o que aconteceria.
...e então fez-se a luz.”
Surgiu um elemento brilhante, quente, exuberante, fascinante e encantador!

O Fogo
Foi a descoberta que mudou a humanidade
De certa forma, traçamos a própria origem da civilização humana à
capacidade “fazer a luz” ou, em outras palavras, controlar o fogo.
Venço as dificuldades diárias, logo existo e me protejo de
predadores
Cozinho, logo existo- Alimentos cozidos é proteção contra doenças
Penso, logo existo- Mais tempo na luz, mais tempo para pensar
Invento, logo existo- mais utensílios e armas para proteção
Como nenhuma outra criatura, conseguimos usar um fenômeno natural
para a EVOLUÇÃO.
A obra desta “descoberta” - aprender a controlá-lo.
Com vocês nossos alunos da 1ª Série do Ensino Médio

A invenção da roda
Rodando e transformando
Imagine que tivéssemos que fazer uma lista de objetos que utilizam
rodas!
Não seria uma tarefa difícil, seria?
Basta dar uma olhadinha ao nosso redor que logo os exemplos se
multiplicam. Carros, patins, relógios, ônibus, aviões, elevadores. Com a
ajuda da roda o homem é capaz de transportar toneladas de mercadorias
e percorrer milhares de quilômetros de distância em pouquíssimo tempo.
A roda não apenas nos ajudou a mover coisas, como transformou
fundamentalmente as sociedades em todo o mundo.
Sem dúvida, uma invenção fantástica!
A RODA da Imaginação gira, gira, gira com a turminha do Maternal

O Computador
Feche os olhos e imagine o 1º computador.
Isso mesmo, ocupava uma sala inteira.
Hoje, cabem na palma de nossas mãos.
É atualmente o dispositivo que faz rodar o mundo e que se pode
encontrar na vida de todos nós, quer direta, quer indiretamente. O presente
e o futuro escreve-se… no computador.
O computador pessoal aumentou em muito as habilidades humanas.
A pandemia fez surgir um novo estilo de vida tornando o computador
pessoal, um item essencial.
Conselho: Ocupe o computador, mas não deixe o computador ocupar
VOCÊ! Use o computador, não deixe o computador usar VOCÊ! O homem
domina a máquina
Atenção!!!
Vamos guardar na MEMÓRIA a imaginação do Pré I.

O Carro
A ideia veio como um relâmpago e num instante a verdade foi
revelada.
A invenção da roda e do eixo coincidiu com a domesticação do cavalo e do
boi. Pela primeira vez, pessoas comuns puderam viajar para fora de seus
povoados, e isso desencadeou uma revolução social em todo o mundo antigo.
"Se trata de fazer conexões, de criar redes, e é a partir dessa interação que
surgiram as inovações que temos hoje".
"E foi assim que o eixo se tornou uma mão na roda e transformou a história".
Os veículos puxados por cavalos dominaram o transporte por 5 mil anos.
O automóvel de hoje pode parecer incomparável às carroças de antigamente,
mas, se você pensar bem, o conceito já estava lá: um motor, um timão, um
cinzel, um eixo, uma roda.
O que veio a seguir foi apenas aperfeiçoamento e sofisticação.
ATENÇÃO, PARE, SIGA
Vamos nos divertir com a turma do Pré II com essa fantástica invenção. Pibiiiiii!!!!

A Máquina Fotográfica
Fotografias... ah como eram as fotos?
Lembram de revelar "os retratos"?
Dos álbuns de fotos de quando eram crianças?
Nada comparado a agora, com as milhares
de poses que acumulam nos discos virtuais.
Notou a diferença?
As fotos antigas tiradas por verdadeiras máquinas fotográficas hoje
são raridades. Atualmente, com seu celular, por mais barato que seja,
consegue fazer imagens de qualidade.
E tem mais...
A integração do celular com a nuvem e mais a internet , criam para
você um álbum virtual.
Mas, o que é a fotografia????
“A fotografia, antes de tudo é um testemunho. Quando se aponta a
câmera para algum objeto ou sujeito, constrói-se um significado, faz-se
uma escolha, seleciona-se um tema e conta-se uma história.
Fotografia é saudade emoldurada.
Aproveitem o SORRISO da nossa turminha do 1º Ano
do Ensino Fundamental e faça muitos CLIQUES!!!

O Telefone
Primeiro veio o telégrafo, depois telefones de girar, discar, telefone sem fio, logo
em seguida vieram os celulares, depois os smartphones e… bum!
Adeus a distância.
O Banco, as lojas e até o supermercado, estão na sua casa.
Trabalhar sem sair de casa,
Estudar quando e onde quiser
Acha que um smartphone é apenas para você passar o tempo e telefonar? Isso é só
um detalhe
Ele já é considerado por muitos uma extensão do corpo humano.
Requisitado a qualquer momento, seja em casa, banheiro, trabalho, escola, táxi,
ônibus ou shows, sempre a postos, para qualquer novidade ser absorvida.
Alô, Alô 2º Ano Ano do Ensino Fundamental. Beijinho, tchaaauuu, me ligaaaa!!!

A Televisão
Um caso de Sucesso
Muitos estudos e grandes conceitos desenvolvidos na matemática, na física e na
química foram os precursores fundamentais da tecnologia utilizada na criação dos
aparelhos de TV. Vários cientistas estudavam a possibilidade de se realizar a
transmissão de imagens em grande distância. Até que, EUREKA!!! Alexander Bain
conseguiu o envio telegráfico de uma imagem.
A partir de então, o aparelho de televisão foi sendo aprimorado.
Hoje, uma televisão de LED, muitas vezes mais leve, fina e esbelta consome em média
⅕ do que as antigas telas de tubo.
Estamos na Era Dourada da TV e estamos vivendo a era dos streamings, como
a Netflix.
O 3º Ano E.F faz uma homenagem a essa invenção com uma das atrações infantis de
maior sucesso na TV, o Xou da Xuxa com seus Paquitos e Paquitas.
“Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e outro pra você”

Se você foi criança nos anos 80 e 90, sabe do que estou falando.

Cinema
A palavra “animação” vem do latim anima, que significa alma.
É o ato de dar vida àquilo que é inanimado.
Não é portanto, um gênero, e sim uma técnica que dá movimento à imagens
estáticas. São os primeiros respiros do cinema.
Você tem ideia de como nasceu o primeiro filme?
Muito estudo foi necessário.
Luz e sombra, reflexão e refração, os estudos da óptica e cinética, aliados à fisiologia do
olho humano, constituíram os elementos formadores para a técnica cinematográfica.
A invenção do rolo de celuloide deu início à história da imagem em movimento nas
telas. Hoje, a tecnologia digital já tomou conto, vivemos a era dos streamings.
Mas vamos ver?
Se você é do tipo que sabe todas as falas de um filme, com certeza vai manjar
essas que marcaram algumas gerações de amantes da sétima arte.
Ao infinito é além
Telefone, minha casa
"Hasta la vista, baby!“
Num filme o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação.Charles
Chaplin
"Luz, Câmera e ação com o nosso 4º Ano E F!!!

Internet
A realidade no dia a dia das pessoas
A humanidade passou por uma profunda e veloz transformação. Antes a internet ela privilégio de trabalho
e estudo, hoje, era além das comodidades, empregos, redes sociais, entretenimento. Você pode facilmente
navegar por redes sociais, assistindo vídeos, conversando com amigos, enfim, uma infinidade de coisas.
Falando em coisas, hoje a internet vai além dos nossos computadores com a chamada Internet das
coisas que é a conexão entre aparelhos físicos e a rede mundial de computadores, isto é, são hardwares
que funcionam conectados à internet. A smart TV que permite acessar o Netflix, por exemplo, os tão
famosos streamings.
Ou um relógio de corrida que mede os batimentos cardíacos e envia esses resultados para um aplicativo.
Já pararam para analisar que quando olhamos um filme ou pesquisamos um produto, logo aparece uma
monte de sugestões baseadas naquilo que estávamos buscando, isso é a chamada Inteligência Artificial.
Aperte o play!!!
Com vocês nossos nativos digitais do 5º Ano - antenados, conectados, totalmente plugados. Eles são
capazes de ver TV, ouvir música, teclar no celular e usar o notebook, tudo ao mesmo tempo.

A Bicicleta
A humanidade sempre se movimentou para uma vida melhor.
Ao pé-da-letra, o primeiro modelo a ser chamado de bicicleta (“duas rodas”) surgiu em 1870. Era
toda de metal, tinha os pedais na enorme roda da frente e custava o equivalente a seis meses de
salário de um trabalhador médio. Era chamada de “Chacoalhador de ossos”. Por que será né?
Desde então, a bicicleta passou por uma evolução.
Hoje, a bicicleta ocupa um lugar ímpar. É utilizada para:
Mobilidade sustentável - Trabalho - Lazer - Competições
A bicicleta chega à era moderna como uma resposta aos pedidos de mudança. Atende ao
chamado de uma vida mais saudável e mais integrada ao todo, pois quebra muitos dos
paradigmas sociais da nossa era, como a superior agilidade dos carros como meio de transporte
urbano e também mostra que a vida foi feita pra ser compartilhada com o mundo a nossa volta e
não aprisionada em nossas latas de sardinha ambulantes ou em nossos palácios de concreto e
vidro. Esta simples invenção tem mudado muitos de nós.
O que, hoje, está impedindo você de se mover?
Viver é como andar de bicicleta. MOVA-SE!!!
Cheios de estilo nosso 6º Ano vem aqui reverenciar a BIKE

Anos Dourados
Novos ares após o término da Segunda Guerra Mundial
Nações buscando o novo.
Novas tendências culminaram numa efervescência criativa dos jovens.
A juventude ‘dourada’ da época, passou a abandonar velhas tradições e adotar
novidades como o jazz e o rock balada.
A sensação otimista invadiu o cinema e a literatura.
A imagem em movimento encantou o mundo.
“Anos Dourados”.
“Essa ebulição cultural e criativa, que marcou uma geração.
O Ponto de interrogação nos inventa
Nos movemos tentando responder perguntas
Continuamos atrás de respostas e soluções desbravando caminhos
Inventar é a teia que une o universo
Nossos jovens do Ensino Médio encerram esse espetáculo
Nos inspirando e trazendo a esperança de dias brilhantes.
Jovens que acreditam na força, na generosidade, na coragem, na solidariedade e na
capacidade de sonhar.

#equipecnecsbunida

Um 2021 melhor para nossa comunidade
Uma das maiores atitudes cívicas e cidadãs é amar o
lugar onde se vive, é se importar com o próximo, querer
o bem e ajudar de alguma forma nos acontecimentos
que envolvem o atual momento que vivemos. Uma
música, uma informação, um aperto de mão, uma
palavra amiga, podem significar muito em épocas tão
difíceis.

