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churrasco dos formandos
na Chácara do IDESA...
Tudo isso é apenas um
pouco do que aconteceu
em nosso colégio. Se nós
buscarmos nos arquivos do
nosso site, nós encontraremos muito mais.
É por isso, que o IDESAGORA nos convida a
clicarmos, mais uma vez,
as suas páginas eletrônicas, para nos inteirarmos
das maravilhas que aconteceram e ainda acontecerão em nosso colégio – o
movimentado IDESACAMPING e a formatura dos
nonos anos e do Ensino
Médio – momentos especiais que fecharão o ano
com muito brilho.
Vem muito por aí!
Aguarde as novidades e...
até a próxima edição!
Equipe do IdesAgora

Faça parte!

Quer ver seu texto publicado aqui?
Envie-nos um texto de apresentação e participe do nosso
jornal eletrônico. Faça parte desta Equipe!
Envie um e-mail para: idesagora@idesa.com.br
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[Visita Pedagógica]
Tecnologia para a vida

por Ana Surnin
Na última quarta-feira (17), o
Colégio IDESA promoveu uma excursão,
liderada pelo Professor Maurício (professor
de Física), ao ITA - Instituto Tecnológico
de Aeronáutica. Nesse dia, os alunos do
IDESA tiveram a oportunidade de visitar a
feira de ciências feita pelos alunos de lá.
Na exposição, os alunos puderam
ver e ouvir explicações de projetos com
impressora capaz de reproduzir textos
em braile. Os donos do experimento
pretendem patenteá-lo e colocá-lo à venda
por um preço mais acessível do que as
impressoras em braile que existem hoje no
mercado.
Atrações para todas as idades
também puderam ser apreciadas, como,
vídeo game de tiro ao alvo, radar fixo que
detecta e identifica aviões que sobrevoam
uma vasta região, foguete, helicóptero
de controle remoto, robô, entre outras
atrações.
Essa viagem, além de ficar na
memória dos alunos, que participaram como
lembrança de diversão entre os amigos,
principalmente aos que estão no seu último
ano no colégio, também contribuiu para
o aprendizado, pois, os apresentadores
dos trabalhos responderam prontamente
a todas as perguntas feitas pelos alunos
que se interessavam. O fato dos projetos
terem sido desenvolvidos, praticamente,
inteiros pelos próprios alunos do ITA serviu
de estímulo aos visitantes, afinal, tudo
começou com uma ideia, que, com esforço
e dedicação, pôde se tornar algo que
possibilita mudar o mundo, e facilitar a vida
de muitas pessoas.

[Homenagem]
Professora Lourdinha é homenagiada
por Profª Celinha Marques

carinho pelos alunos.
Um fato marcante nas práticas
pedagógicas da Profª Lourdinha, ao longo
de toda sua carreira como educadora, é o
despertar o gosto pela história, pela leitura
de livros diversos e pelos filmes. Não há
aluno que tenha passado por suas mãos
que não tenha sentido esse “gostinho” tão
especial pelos livros e filmes.
Destacamos também a importante
participação da Profª Lourdinha nas
atividades sócio-culturais do Colégio
IDESA. A professora sempre esteve à
frente do IDESAFIO, Gincana entre os
alunos do colégio, que tinha como objetivo
principal a arrecadação de alimentos e
agasalhos para o Projeto Esperança, no
Bairro Sônia Maria, que era patrocinado
pela Fundação Padre Cardoso e pelo Sr.
José Antonio Saud, diretor proprietário do
IDESA. Também liderou, ao lado de outros
professores, o famoso IDESACULT, que
acontece até os dias de hoje, um projeto
que visa apresentar os talentosos alunos
do Colégio IDESA, nas mais variadas
modalidades, como dança, música, teatro
e literatura.
Além de ser uma “expert” em
História, o que torna suas aulas muito
cobiçadas, Profª Lourdinha é também a
representante dos professores nos atos
cívicos do colégio, sempre proferindo
pequena palestra sobre as mais diversas
datas comemorativas no momento do
hasteamento semanal da Bandeira
Brasileira e entoação do Hino Nacional,
prática das mais relevantes do colégio:
todos anseiam por este momento... o pátio
fica repleto de centenas de alunos vestindo
o uniforme tricolor (vermelho, preto e

No dia 16 de outubro, às 20 horas,
em sessão solene realizada na Câmara
Municipal de Taubaté, a Professora
Lourdinha – professora de História do
Colégio IDESA – recebeu justa homenagem
pela passagem do Dia do Professor. Em
virtude de problemas de saúde, ela foi
representada pela Professora Celinha
Marques que, em nome da professora
Lourdinha, agradeceu as honrarias
recebidas.
Todos do Colégio IDESA já
convivem com a Professora Lourdinha,
mas é bom que se conheça um pouco mais
sobre ela.
Professora Lourdes Ely Luz de
Abreu Feres – conhecida como Profª
Lourdinha, há 19 anos é professora de
História do Colégio IDESA.
Questionada sobre o porquê de
ser professora, e professora de História,
respondeu que se espelhou na Profª Geni
Arantes, que foi sua professora de História
no Ginasial, no Colegial e na Faculdade.
Depois, tornaram-se colegas de trabalho
no Colégio IDESA. Lourdinha considera
Profª Geni um dos maiores nomes na sua
área – História.
Profª Lourdinha sempre foi muito
querida entre os colegas de trabalho,
e principalmente, no meio dos alunos,
fato que lhe rendeu inúmeras vezes
homenagens nas formaturas do colégio,
como paraninfa de turma. Ao adentrar
o salão de formatura, Profª Lourdinha
era sempre recebida com uma calorosa
salva de palmas, notada também por sua
elegância e por sua demonstração de
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branco)... é a hora que todos tomam conhecimento de tudo que está acontecendo no
colégio. E quando a Profª Lourdinha é solicitada... Senta que lá vem história!
Para finalizar este relato, acrescentamos que a Profª Lourdinha tem o maior
orgulho de ter sido professora, no IDESA, dos seus três filhos: Felipe, Vitor e André, assim
como também dos filhos de muitos de seus colegas professores.
Profª Lourdinha – uma educadora que faz a diferença no corpo docente do Colégio
IDESA!

[Projeto Pedagógico]
IDESA’s Grammy

por Caliel Simas — 9º ano D

dos alunos em várias áreas diferentes, como, o
trabalho em grupo e a superação dos problemas
encontrados. Um projeto, sem dúvida, grandioso
e sensacional!

No último dia 10, o Colégio IDESA
de Taubaté teve o prazer de realizar um
grande evento, que ocorre anualmente, com
a participação dos alunos dos nonos anos: o
“Grammy”.
Uma noite de festa em que foram
apresentados clipes produzidos pelos próprios
alunos divididos em grupos, um projeto antigo
do colégio para o encerramento dessa etapa na
vida dos alunos, o ensino fundamental.
As disciplinas envolvidas no projeto
foram português e inglês, e as professoras
orientadoras foram Isabel, Roberta e Eliana (as
duas últimas de Inglês). Nesse projeto, os alunos
se sentiram verdadeiros produtores de pequenos
vídeos que contavam a história da música
escolhida, sempre em língua inglesa e seguindo
as exigências da escola.
Os alunos tiveram a oportunidade de
trabalhar em classe, trabalhar com os próprios
professores, fazer a escolha e a interpretação da
música, elaborar a construção do “roteiro” e a
capa do DVD com sua sinopse, que foi lida pelo
representante de cada grupo para o público no
dia do evento.
De cada sala foi escolhido um casal, o
qual teve o papel de reger a noite e a apresentação
dos videoclipes.
Na noite do “Grammy”, só foi permitida
a entrada dos alunos dos nonos anos, vestidos a
rigor para a festa. Participaram também alguns
professores, que formaram a bancada de jurados,
os quais tiveram o papel de julgar os vídeos, e
assim escolher o melhor, o vencedor da noite.
O “Grammy do IDESA” encerrou mais
uma jornada na vida dos alunos dos nonos
anos de forma descontraída e divertida, com a
participação da escola incentivando a capacidade
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[História]

[Comemoração]

Proclamação da República
por Helena Ebram Montaner Calderon –
6º ano A

do período republicano. Dom Pedro II, o imperador da época, que estava em Petrópolis, retornou ao Rio de Janeiro. Ele pensava
que o objetivo dos revolucionários era apenas substituir o Ministério. No dia seguinte,
foi-lhe entregue um comunicado confirmando a proclamação e solicitando sua partida para o exterior. Entre 1889 e 1930, o
governo foi uma democracia constitucional
e a presidência alternava entre os estados
dominantes da época: São Paulo e Minas
Gerais.

A Proclamação da República que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889 definiu
a forma de governo que utilizamos até hoje,
na qual nós escolhemos quem nos representará em um período de quatro anos, através das eleições, que, aliás, foram terminadas no último dia 28.
Mas, anos antes, houve muitas tentativas para mudar o cenário da época, a
monarquia.
A primeira delas foi em 1789: a Inconfidência Mineira, que ocorreu na cidade de Vila
Rica, em Minas Gerais, onde vivia Tiradentes e outros revolucionários, que tentaram mudar a realidade, principalmente, a
grande taxa de impostos cobrada na época.
Essa tentativa não deu certo, Tiradentes
acabou enforcado, e as manifestações pararam temporariamente. Além dessa, houve
muitas outras manifestações, mas, com todas essas derrotas e como a insatisfação
estava evidente em todas as classes sociais, houve acontecimentos determinantes
para que a proclamação da república realmente acontecesse: os fazendeiros ficaram
descontentes com a abolição da escravatura e exigiam que o imperador os indenizasse; os produtores de café do interior
paulista eram favoráveis às ações liberais
e mão de obra livre. Cada vez mais isolado,
o imperador recebeu o golpe final porque,
aos poucos, os militares também foram se
revoltando contra o império.
Assim, na manhã de 15 de novembro de
1889, Deodoro, à frente de um batalhão,
marchou para o Ministério da Guerra, e declarou o fim do período imperial, e o início
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Dia da Bandeira - símbolo amado
por Julia Bueno - 7° ano A

No Brasil, a comemoração do Dia da Bandeira ocorre todos os anos no dia 19 de novembro, pois essa foi a data de instituição
da bandeira nacional republicana, no ano
de 1889. Nessa data ocorrem comemorações cívicas, normalmente acompanhadas do canto do Hino à Bandeira. A bandeira foi adotada pelo decreto nº 4 no dia
19 de novembro de 1889. Esse decreto foi
preparado por Benjamin Constant, membro
do governo provisório.
O Dia da Bandeira aplica-se a duas situações, numa ocasião é o dia em que uma
região, normalmente uma nação, escolhe
para hastear a sua bandeira, em outra é
o dia dedicado à celebração de uma data
histórica que tenha a ver com a bandeira
(criação ou adoção da bandeira).
Ao meio-dia do Dia da Bandeira, as bandeiras inservíveis (rasgadas, descoloridas,
etc.) devem ser incineradas em Cerimonial
Peculiar.
A bandeira do Brasil foi instituída quatro
dias depois da Proclamação da República. É o resultado de uma adaptação na
tradicional Bandeira do Império Brasileiro.
Neste contexto, em vez do escudo Imperial
português dentro do losango amarelo, foi
adicionado o círculo azul com estrelas na
cor branca.
A Bandeira Nacional é hasteada de manhã e recolhida na parte da tarde. Ela não
pode ficar exposta à noite, a não ser que
esteja bem iluminada. É obrigatório o seu
hasteamento em órgãos públicos (escolas, ministérios, secretarias de governo,
repartições públicas) em dias de festa ou
de luto nacional. Nos edifícios do governo, ela é hasteada todos os dias. Também 9

é exposta em situações em que o Brasil
é representado diante de outros países
como, por exemplo, em congressos internacionais e encontros de governos.
A versão atual da Bandeira Nacional Brasileira com 27 estrelas entrou em vigor em
11 de maio de 1992, com a inclusão de mais
quatro estrelas (antes eram 23 estrelas)
representando os estados do Amapá, Tocantins, Roraima e Rondônia.

