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Editorial
Estamos no mês de setem-

bro! O mês das flores, tempo 
de alegria e cor, que acena a 
mais bela estação: a Prima-
vera.

Assim como a natureza 
nos convida a contemplar as 
suas maravilhas, o IdesAgora 
nos convida a clicarmos, mais 
uma vez, as suas páginas ele-
trônicas, para nos inteirarmos 
das maravilhas que aconte-
cem em nosso colégio.

Nesta estação educacional 
colorida, marcamos o mês 
com as significativas Reu-
niões de Pais e Mestres em 
todos os segmentos do co-
légio. Prosseguimos com a 
brilhante Semana da Pátria, 
seguimos com os expressivos 
projetos pedagógicos e as es-
peciais datas comemorativas, 
como, Dia da Árvore, Dia da 
Bíblia... 

Ampliamos horizontes 
educacionais em nosso jornal 
eletrônico com novas colunas 
e espaço interativo para su-
gestões. Além de conferir as 

reportagens das colunas Lan-
çamento, Política, Literatura, 
Projeto Solidário, Juventude 
e Fé..., você tomará conhe-
cimento, com exclusividade, 
das diversas atividades cul-
turais e dos projetos pedagó-
gicos realizados no Colégio 
Idesa ligados à arte, ao espor-
te, à educação e à interação 
social.

Vem muito por aí! Aguar-
de e acompanhe as novidades 
e os projetos pedagógicos do 
terceiro trimestre.

IdesAgora reconhece e 
valoriza tudo o que acontece 
no Colégio Idesa, por isso, 
registra cada detalhe com 
compromisso, competência e 
dedicação.

Boa leitura e... até a próxi-
ma edição! 

Equipe do IdesAgora

Colégio IDESA
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 O Colégio Idesa encerrou o 2º 
trimestre de 2012 com a Reunião de 
Pais e Mestres de todos os segmentos 
de forma muito significativa. A reunião 
foi dividida em dias diferentes e contou 
com a expressiva participação dos pais e 
responsáveis dos alunos.
 O encontro pedagógico foi um 
sucesso educacional. Os presentes ti-
veram a oportunidade de dialogar com 
os professores de todas as disciplinas da 
grade curricular de cada segmento, além 
de ter contato próximo com a Direção, a 
Coordenação e a Orientação Educacio-
nal do colégio.
 Os professores contribuíram 
com importantes sugestões para melhor 
aproveitamento do aluno em classe, re-
latando sobre as suas principais dificul-
dades de aprendizagem e fornecendo 

subsídios para sanar essas dificuldades 
apresentadas no referido trimestre.
 A Reunião de Pais e Mestres es-
tabeleceu uma parceria ainda mais con-
sciente e produtiva entre alunos, pais e 
escola, revelando-se como mais um es-
paço significativo no Colégio Idesa, co-
roado de responsabilidade e êxito edu-
cacional. 
 O Idesa parabeniza a ação dos 
pais e responsáveis que compartilharam 
interesses e missões familiares nesse en-
contro pedagógico. Este é o compromis-
so maior no desenvolvimento de nossa 
missão: valorizar a aprendizagem bus-
cando sempre uma relação de confiança 
e cooperação.

Equipe do IdesAgora 

[Reunião de Pais e Mestres]
Reunião de Pais e Mestres
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No Museu do Futebol, com vis-
ita monitorada, os alunos realizaram, 
literalmente, uma turnê pelo “mundo 
do futebol”. A valorização do esporte 
em nosso país foi intensa... do início ao 
fim! O fascínio dos olhares interativos e 
curiosos dos alunos, no museu, marcou 
a aprendizagem e enriqueceu o conheci-
mento dos apaixonados por esporte.
 Já, na 22 ª Bienal Internacional 
do Li-vro, os alunos tiveram a oportuni-
dade de conhecer os estandes das diver-
sas editoras parceiras do evento literário 

e, também, tiveram o privilégio de con-
ferir os lançamentos de livros. E ainda... 
A turma ganhou uma galeria de fotos no 
IdesAgora. Só recordação!
 E, foi exatamente, neste uni-
verso literário, que o Colégio Idesa se 
despediu... Porque livros transformam o 
mundo.

[Visita Pedagógica]
Bienal do Livro de São Paulo e Museu do Futebol

Uma turnê pelo 
“mundo do 
futebol”.

 Na segunda semana de agosto, os alunos dos primeiros anos do ensino 
médio do Colégio Idesa, visitaram o Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu e 
a 22 ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo.
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 Onde você se vê daqui a cinco 
anos? Minha infância sempre foi ro-
deada pelo sonho de ver e ter: um skate 
flutuante, um DNA modificado, que me 
daria poderes sobrenaturais e ter um 
braço robótico, que emitisse rajadas de 
prótons (mesmo, na época, não fazendo 
ideia do que era um próton). Com os pés 
no chão, ao contrário de todos os garo-
tos, que queriam ser jogadores de fute-
bol, eu tinha um sonho, que nunca será 
realizado, de ser bombeiro.
 É fato que os sonhos movem o 
mundo. Lei da atração, da motivação, do 
destino... chame do que quiser. Sempre 
nos disseram que era importante tê-los. 
Meus pais não me arrumaram um braço 
que atirava prótons, mas me compraram 
inúmeros caminhões de bombeiros, fan-
tasias e brinquedos que me permitiram 
sonhar por um tempo. O que ninguém 
nos conta é que esses sonhos mudam 
constantemente e, às vezes, é difícil 
aceitar, principalmente, que depois dos 
18, esses sonhos podem ser substituídos 

sem usar o termo desistência.
 Talvez eu tenha dado sorte de 
encontrar o que gosto de fazer. Aos 11, 
pouco após ganhar meu primeiro com-
putador, um superpotente AMD Duron 
450 MHz com seus incríveis 64 Mb de 
Memória RAM e 15 Gb de Disco Rígi-
do, ingressei no meu primeiro curso de 
informática. Depois do primeiro, veio o 
segundo, alguns cursos complementar-
es de Hardware, Digitação, um terceiro 
curso, um curso técnico e, hoje, uma 
faculdade. 
 Um dia, encontrei um arquiteto 
feliz com sua profissão, formado há al-
guns anos, e em uma conversa informal, 
ele me disse uma frase que ficará mar-
cada para sempre em minha vida (pelo 
menos até que eu a esqueça), a frase é a 
seguinte:

“Duvidei que eu estivesse no curso cer-
to, do primeiro ao último dia de aula, 
durante os quatro anos de faculdade.”
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 Assustadoramente verdadeira, 
mas... Onde eu quero chegar?!
 Na importância de fazer o que 
você gosta! Não importa se isso vai mudar 
daqui a um ano ou daqui a duas semanas, 
o que importa é o agora. Não estou quer-
endo incentivar ninguém a fugir da escola 
para jogar futebol ou andar de skate, es-
tou falando para fazer o que lhe faz bem 
e o que vai ser importante para sua vida. 
E se você não gosta de matemática, se es-
force um pouco mais, pois, com certeza, 
ela levará você a algum lugar, além da 
mesa de formatura. O mesmo para portu-
guês, química, história, física... 
 A vida é curta e fazê-la valer a 
pena não é tão difícil assim. Quando fixa-
mos em algo que não gostamos, ao invés 
de incluirmos momentos de prazer em 
nossas vidas, só ficamos aborrecidos e 
acabamos fazendo com péssima vontade, 
o que não faz bem a nenhum ser humano. 

Namastê!

Nos cinemas

e

prateleiras

A Busca
Gênero: Drama

Um pai, o médico Theo 
Gadelha, é obrigado a          
jogar-se na estrada em busca 
de seu filho Pedro que desa-
parece no fim de semana em 
que completaria 15 anos.

Ted
Gênero: Comédia

A história de John Bennett, 
um homem adulto que tem 
que lidar com seu estima-
do ursinho de pelúcia que        
ganhou vida como resultado 
de um desejo de infância.

Cinquenta Tons de 
Cinza
Literatura estrangeira/Romance

Anastasia Steele entrevista o 
jovem empresário Christian 
Grey, brilhante e profunda-
mente dominador. Ingênua e 
inocente, Ana se surpreende 
ao perceber que, está deses-
peradamente atraída por ele. 
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De acordo com a sugestão contida 
no livro “Português: Linguagens”, de     
William Roberto Cereja e Thereza Co-
char Magalhães, os professores de todos 
os componentes curriculares iniciaram 
com os alunos dos sétimos anos, no 3º 
trimestre, o Projeto 
Seja solidário, seja 
voluntário!
O Projeto tem como 
objetivo sensibili-
zar os alunos para 
questões impor-
tantes, como, edu-
cação, participação 
e cidadania, em 
especial, apresentar conceitos relevant-
es de valorização e apoio ao trabalho 
solidário e voluntário. 
Para tanto, os alunos dos sétimos anos 
e seus familiares são convidados espe-
ciais para participar desta iniciativa ped-
agógica. Os sétimos anos já começaram 
a receber orientações dos professores 
para desenvolver as etapas do Projeto, 
que terá como focos principais: palestras 
educativas, visitas a entidades assisten-
ciais de valorização e apoio aos idosos, 

atividades diversificadas envolvendo o 
estilo saudável de vida e doações de ali-
mentos não perecíveis e fraldas geriátri-
cas. 
 Seja solidário, seja voluntário! é somar 
o prazer da solidariedade com o prazer 

de fazer o bem! Esta 
é a essência da par-
ticipação na adesão 
desta proposta, 
um projeto consci-
ente, que resultará 
em uma amplitude    
pedagógica além 
dos muros esco-
lares.

Participe! Eis o nosso convite especial... 
Um convite que leva para uma iniciativa 
que necessita de todos nós! A nossa par-
ceria pioneira é um gesto educacional 
solidário.

Equipe do IdesAgora

[Projeto Solidário]
Seja solidário, seja voluntário!
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[Política]
As Eleições já estão aí!
 Eleições... termo muito conheci-
do por nós, mas pouco conhecido, po-
liticamente, por grande parte da popu-
lação. 
 Época na qual, panfletos ro-
deiam as ruas, sons altos percorrem ci-
dades e redes de TV transmitem o famo-
so horário político. 
 Passamos, literalmente, grande 
parte do nosso dia cercado por promes-
sas e propostas que resultam em grandes 
tentações, porém, uma coisa é certa: 
será que essas promessas e propostas 
serão cumpridas como nos panfletos, 
nos sons, nos horários políticos e nas 
demais publicidades realizadas? Eis a 
questão! É preciso cautela... 
 Nem sempre essas promessas 
e propostas são concretizadas. Atual-
mente, somos cercados de publici-
dade tanto na época de eleições como 

no cotidiano, o que resulta em dúvida, 
na hora de eleger os candidatos que, 
realmente, têm bom caráter e boas in-
tenções. 
 Nestas eleições, se você tem  
dezesseis anos, não desperdice a chance 
de fazer a diferença. Não se deixe levar 
por promessas e propostas enganosas, e 
sim, por conclusões e decisões concre-
tas.  Boa eleição!  

 Guilherme Miranda — 9ª ano A  
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[Literatura]
Jorge Amado... escritor brasileiro por excelência.

 Jorge Leal Amado de Faria,   
conhecido como Jorge Amado, nas-
ceu em Itabuna, no dia 10 de agosto de 
1912. Famoso escritor brasileiro que, 
este ano, completaria cem anos; infeliz-
mente, faleceu em Salvador, no dia 6 de 
agosto de 2001.
 Jorge Amado é o autor mais 
adaptado da televisão brasileira, tendo 
como seus maiores sucessos Tieta do 
Agreste; Gabriela, Cravo e Canela e 
Tereza Batista Cansada de Guerra, além 
de Dona Flor e Seus Dois Maridos e 
Tenda dos Milagres. 
 A obra literária de Jorge Ama-
do somou inúmeras adaptações para 
cinema, teatro e televisão, além de ter 
sido tema de escolas de samba por todo 
o Brasil. Seus livros foram traduzidos 
em 55 países, em 49 idiomas, existin-
do também exemplares em braile e em 
fitas gravadas para cegos. Jorge Ama-
do é considerado escritor brasileiro por       
excelência!

Citações de Jorge Amado

“Não escrevi o meu primeiro livro pen-
sando em me tornar famoso, escrevi pela 
necessidade de expressar o que sentia.”
 
“Não me sinto constrangido, pois não 
sou pornográfico nem obsceno, sou um 
escritor realista.”

Julia Bueno — 7° ano A
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[Educar para a vida]
Como disciplinar os filhos 

 Como disciplinar os filhos sem 
limitar sua criatividade ou diminuir sua             
autoestima?
 É um questionamento de al-
guns pais quando se fala em educação,       
limites ou regras.
 Disciplina em latim significa en-
sinar, portanto, refletindo a palavra num 
sentido amplo, ensinar a criança a se 
comportar, a manter o controle nos mo-
mentos de conflito e respeitar os outros 
com qual convive.
 Para isso, os pais devem plane-
jar, em comum acordo, o que querem 
ensinar aos filhos, tendo como referen-
cia os estágios de desenvolvimento e 
personalidade de cada filho, empregan-
do mensagens e ordens claras, simples e 
direta, para que, futuramente, elas sejam 
cobradas ou revistas.
 Educar é também ouvir o            
filho antes de formar  um julgamento,           
prestar atenção aos pedidos de socor-
ro que nem sempre são explícitos que 
algumas vezes, estão nas entrelinhas 
dos comportamentos inadequados. Di-
alogar, refletindo sobre as falhas a fim 

de que possa aprender com os erros. 
Ajudá-los na capacidade em lidar com 
as frustrações e com a possibilidade de 
resolver problemas, desenvolvendo a 
autonomia e responsabilidade.
 Importante salientar a sustenta 
bilidade do “não” como uma visão po 
sitiva dentro do contexto educacional, 
funcionando como um organizador da 
personalidade enquanto limite e per-
cepção do certo e errado.
 Os pais devem, então, falar so-
bre as atitudes do filho, refletindo com 
ele a maneira mais adequada para se 
comportar...; Mas “você fez algo...”
 Enfim, a criança que conhece os 
limites pode brincar e explorar o am-
biente com tranqüilidade e segurança, 
sendo possível, dessa forma, um desen-
volvimento psíquico mais elaborado.

Liane 
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[Juventude e Fé]
Bíblia: A Palavra de Deus semeada na terra

 Em setembro, comemoramos o 
mês da Bíblia. A bíblia é u m dos livros 
mais conhecido e utilizado no mundo. 
 Mas afinal, o que é a bíblia? 
Qual sua importância? Que papel ela 
exerce na sociedade?  Se pesquisarmos 
em diversos lugares o que é bíblia, tere-
mos inúmeros significados, um deles é 
que a palavra “Bíblia” vem do latim e 
do grego, e significa “livro”; nome apro-
priado, já que ela é destinada para todas 
as pessoas, de todos os tempos, de dife 
rentes tipos de fé. 
 A importância da bíblia é que 
através de suas palavras, ela transmite 
uma mensagem de Deus para as pessoas. 
E os papéis que ela exerce na sociedade 
são muitos: ela nos incentiva a sermos 
pessoas melhores, ajudando o próximo 
e não pensando apenas em nós mesmos; 
ensina a aceitar os outros, não os jul-
gando; leva-nos a ocupar nosso tempo 
com coisas que valem a pena e não com  
coisas banais, que não fazem diferença 
em nossas vidas.
 A bíblia tem como objetivo nos 
ensinar a ver a vida de outra forma, sa-
bendo lidar com as situações difíceis, 
tendo fé e crendo que Deus sempre está 
conosco, pois há sempre uma solução 
para os obstáculos da vida.
 Para os cristãos é um livro reli-
gioso, de valor sagrado, que nos mostra 
o motivo da existência do homem na 
Terra sob a perspectiva judaica. A bíblia 

tem relação com a fé, a fé que nós temos 
em Deus. A fé possui vários significa-
dos, formada por um sistema de crenças. 
Muitas pessoas, por não entenderem ou 
não acreditarem na mensagem de fé que 
a bíblia transmite, acabam não acred-
itando em Deus, infelizmente.
 A bíblia nos incentiva a procu-
rar o caminho do bem, pois Deus é 
amor. Mas, nesse caminho, há alguns 
obstáculos, tentando nos desviar dessa 
trajetória, cabe a nós decidirmos o que 
queremos para a nossa vida: o camin-
ho do mal, que é mais fácil e nos leva 
à perdição ou o caminho do bem, que 
apesar de alguns obstáculos, Deus sem-
pre estará nos guiando e, no final, valerá 
a pena.
 A fé é algo inexplicável que vai 
além do entendimento da ciência, trans-
formando pessoas, lugares e situações. 
A fé remove montanhas, pois com a 
fé liberamos sentimentos e movimen-
tos que podem operar maravilhas, acre 
ditando que, o impossível é possível; é 
só uma questão de reflexão, pois Deus 
sempre estará com cada um de nós.

Marina Ibiapino — 9º ano A
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[Comemoração]
7 de setembro –  Dia da Independência do Brasil...

Todos nós sabemos que, no dia 7 de se-
tembro, foi proclamada a Independência 
do Brasil.
Mas... Antes disso, no dia 9 de janeiro 
daquele ano, que ficou conhecido como 
“Dia do Fico”, D. Pedro recebeu uma 
carta das Cortes de Lisboa, exigindo 
seu retorno para Portugal. Há tempos, 
os portugueses insistiam nesta ideia, 
pois pretendiam recolonizar o Brasil 
e a presença de D. Pedro impedia este 
ideal. Porém, D. Pedro respondeu neg-
ativamente aos chamados de Portugal e 
proclamou: “Se é para o bem de todos e 
felicidade geral da nação, diga ao povo 
que fico”.
Após o Dia do Fico, D. Pedro tomou 
uma série de medidas que desagradou 
a metrópole, pois preparavam camin-
ho para a independência do Brasil. D.       
Pedro convocou uma Assembleia Con-
stituinte, organizou a Marinha de Guer-
ra, obrigou as tropas de Portugal a vol-
tarem para o reino. Determinou também 
que nenhuma lei de Portugal seria co-
locada em vigor sem o “cumpra-se”, ou 
seja, sem a sua aprovação. Além disso, o 
futuro imperador do Brasil conclamava 
o povo a lutar pela independência.
No dia 7 de setembro, ao voltar de San-
tos, parado às margens do riacho Ipi-

ranga, D. Pedro recebeu uma carta com 
ordens de seu pai para que voltasse para 
Portugal, submetendo-se ao rei e às 
Cortes. Vieram juntas outras duas cartas, 
uma de José Bonifácio, que  aconselha-
va D. Pedro a romper com Portugal, e 
a outra de sua esposa, Maria Leopol-
dina de Áustria, apoiando a decisão de 
José Bonifácio e advertindo: "O pomo 
(fruto) está maduro, colhe-o já, senão 
apodrece". Assim, no dia 7 de setem-
bro de 1822, D. Pedro parou às margens 
do rio Ipiranga, levantou sua espada e 
disse a famosa frase: “Independência ou 
Morte!” Então, em dezembro do mesmo 
ano, ele foi coroado como o primeiro 
imperador do Brasil.
Nós sabemos que, embora a procla-
mação da Independência do Brasil tenha 
ocorrido em 1822, a cada dia, nossa 
nação brasileira busca se libertar das 
dívidas que, ao longo do tempo, foram 
se acumulando. 

Helena Ebram M. Calderón — 6º ano A 

O que aconteceu neste dia tão importante para a história do Brasil
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[Sistema EDX]
O futuro da educação online

 Atualmente, um site atraente relacionado ao ensino online tem chamado a 
atenção de muitos acadêmicos pela internet. O site é o Sistema EDX, que envolve 
três grandes universidades norte americanas de renome, a Harvard University, a 
University of California e o maior instituto de tecnologia do mundo, MIT (Massa-
chusetts Institute of Tecnology). 
 Estas três universidades vêm liberando alguns cursos gratuitos em um siste-
ma de ensino a distância muito interessante e bem estruturado. Os cursos são  se-
manais e contêm vídeo aulas comentadas por professores das próprias instituições, 
materiais didáticos em arquivo digital e atividades teóricas e práticas, tudo no siste-
ma online.
 Como próprio aluno de um dos cursos gratuitos disponibilizados pelo 
sistema, tenho verificado que ele é, praticamente, perfeito. No curso de circuitos e      
equipamentos eletrônicos, venho acompanhando as aulas em vídeo, que possuem      
legendas laterais, simulador de circuitos eletrônicos online, exercícios durante as 
aulas com checagem de respostas e tarefas semanais.
 Os cursos são empregados com boa didática e necessita só de entendimento 
básico em inglês, porém, para quem quiser se aventurar e buscar conhecimento, o 
navegador Google Chrome pode dar uma ajudinha, traduzindo a página para você, 
já que, os vídeos possuem legendas que o navegador também traduz.
 É uma ótima escolha para quem deseja aprender mais com uma educação 
de alto nível e, ao final, se alcançar todos os objetivos do curso, ainda terá um cer-
tificado oficial de universidades renomadas e conhecidas pelo mundo todo.  
 Para quem se interessar e desejar tentar o curso, o site é http://www.edx.org; 
o cadastro é 100% gratuito, mas as inscrições para os cursos são limitadas e em de-
terminado período. Fica, então, a dica para os caçadores de conhecimento gratuito 
de alto nível. Boa sorte!

Prof. Vitor Hugo Migoto


