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Mais um ano chega 
ao fim! Um ano cheio de 
conquistas, experiências 
e descobertas no Colégio 
IDESA. Momentos fortes 
e marcantes aqueceram o 
nosso coração...

Em 2013, agradece-
mos a você, internauta, 
as visitas no IdesAgora. 
Em 2014, queremos re-         
novar nosso compromisso 
com você, contribuindo e 
possibilitando o acesso ao 
conhecimento e, ao mes-
mo tempo, compartilhan-
do as diversas atividades 
culturais e os melhores 
projetos pedagógicos do 
colégio.

É tempo de alegria! Que 
nas festas de fim de ano, 
o nosso olhar esteja volta-
do ainda mais para a fes-
ta maior: o nascimento de 
Jesus.

Boas festas e que mui-
tas surpresas aconteçam 
em 2014! 

Boas férias! E até a vol-
ta às aulas...

Equipe 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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[Família] 
A Vida em “Família”

por Julia Soares - 8º ano A

Doar sangue é um ato de amor que 
salva muitas vidas. 
Como é utilizado este sangue? Quando 
alguém sofre acidente e perde muito 
sangue é preciso fazer transfusão 
para repor o sangue que foi perdido. 
É também utilizado em cirurgias 
muito longas, para garantir e manter 
a quantidade de sangue necessária 
no paciente. Algumas doenças, 
como a hemofilia, que se caracteriza 
pela dificuldade do corpo conter 
sangramentos, dependem quase que, 
exclusivamente, da solidariedade do 
próximo para sobreviver.
Doar sangue não é apenas um ato que 
salva vidas, é um ato de solidariedade 
e de amor ao próximo. O que não irá 
fazer falta para nós pode ser a diferença 
entre a vida e a morte do outro.  Existem 
muitos postos, muitas fundações e 
muitos movimentos com o intuito de 
motivar a pessoa a doar sangue. 
Há algumas condições para conseguir 
doar sangue, como ser saudável, não 
ter nenhuma doença que possa ser 
comprometedora, etc. Mas se você 
não pode doar por conta de algum fator 
que possa prejudicar o paciente, não 
fique chateado. Motive as pessoas que 
podem, sensibilize a população, pois 
quanto mais sangue, melhor! Agora, 
para quem pode, fique ciente de que 
estará mudando e salvando vidas com 

esse simples gesto.
Quando crescer não deixe de doar 
sangue. Fale com a sua família para 
aproveitar esta data e ir a um posto de 
saúde próximo à sua casa.
25 de novembro é o Dia do Doador de 
Sangue. Faça dele o seu dia também!

   

A família é a unidade básica da 
sociedade. Chamamos de família o 
grupo de pessoas unidas por laços 
biológicos ou legais (como o casamento 
e a adoção). 
Não há dúvida de que a família é 
extremamente importante na formação 
de um ser humano. É na família que, 
geralmente, se recebem os valores 
levados para a vida inteira; na família, 
recebemos uma religião; aprendemos 
como nos comportar com pessoas 
desconhecidas, a respeitar a hierarquia, 
a lidar com os limites, os defeitos e 
as qualidades do outro. Em suma, na 
família, aprendemos a conviver com 
outras pessoas, o que nos prepara para 
viver em sociedade.
Hoje em dia, o conceito de família já 
é menos definido do que há algumas 
décadas. Se antes o núcleo familiar 
era formado por pai, mãe e filhos, hoje, 
a palavra “família” pode denominar 
apenas mãe e filhos; pai e filhos; filhos, 
mãe e avós, etc. De qualquer forma, a 
convivência com a família traz sempre 
traços marcantes para os que crescem 
dentro dela, e deixa lembranças 
preciosas.
Talvez não seja dado à família o 
seu devido valor. Porém, podemos 
nos recordar da nossa família e da 
importância dessa instituição no dia 8 
de dezembro, em que se comemora o 
Dia Nacional da Família.

[Doador de Sangue] 
Dia do Doador de Sangue... Faça desse “dia” o seu dia!
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por Giulia de Campos Firmo — 6º ano 
B
Em linhas gerais:
O verão é uma das quatro estações do 
ano. Neste período, as temperaturas 
permanecem elevadas e os dias são 
longos. Geralmente, o verão é também 
o período do ano reservado às férias.
O verão do hemisfério norte é 
chamado de “verão boreal”, e o do 
hemisfério sul é chamado de “verão 
austral”. O “verão boreal” tem início 
com o solstício de verão do Hemisfério 
Norte, que acontece cerca de 21 de 
junho, e termina com o equinócio de 
outono nesse mesmo hemisfério, por 
volta de 23 de setembro. O “verão 
austral” tem início com o solstício de 
verão do Hemisfério Sul, que acontece 
cerca de 21 de dezembro, e finda com 
o equinócio de outono, por volta de 20 
de março nesse mesmo hemisfério. 

  

Antigamente:
Nos tempos primitivos, era comum 
dividir o ano em cinco estações, 
sendo o verão dividido em duas 
partes: o verão propriamente dito, de 
tempo quente e chuvoso (geralmente 
começava no fim da primavera), e o 
estio, de tempo quente e seco, palavra 
da qual deriva o termo “estiagem”. 
Atualmente, usa-se o termo “estio” 
para um período de seca e, também, 
como sinônimo para verão.
O Horário de Verão:

Horário de verão é a alteração do 
horário de uma região, designado 
apenas durante uma porção do 
ano, adiantando-se em geral 
uma hora no fuso horário oficial 
local. O procedimento é adotado 
costumeiramente durante o verão, 
quando os dias são mais longos, em 
função da posição da Terra em relação 
ao Sol, daí o nome em português, 
espanhol, francês, alemão e outras 
línguas.

Ideia do Horário de Verão:
A ideia de adiantar os relógios para 
aproveitar melhor as horas de sol 
foi lançada em 1784 pelo político e 
inventor americano Benjamin Franklin, 
numa época em que ainda não 
existia luz elétrica. Mas sua ideia não 
sensibilizou nem o governo do seu 
país, nem o da França, onde foi 

publicado um artigo seu sobre a 
possível economia em cera de vela 
gerada pelo adiantamento do relógio 
em uma hora no verão. Mais tarde, em 
1907, William Willett, da Sociedade 
Astronômica Real tentou persuadir, 
sem sucesso, a sociedade britânica 
a adotar a prática. O primeiro país a 
adotar oficialmente o horário de verão 
foi a Alemanha, em 1916, durante a 
Primeira Guerra Mundial, como medida 
para economizar carvão.
Mapa do Horário de Verão:

Azul – Regiões em que é usado o 
Horário de Verão
Laranja – Regiões em que o Horário 
de Verão já foi usado e posteriormente 
abolido
Vermelho –  Regiões em que nunca foi 
usado o Horário de Verão
15 coisas para fazer no Verão:
1- Brincar com um bebê
2- Passar uma noite em branco
3- Brincar de bexiga com água
4- Tomar banho de mangueira
5- Mudar o cabelo
6- Pular na piscina
7- Chorar de rir
8- Ir na casa dos avós ou tios
9- Tomar sorvete
10- Visitar um parque
11- Assistir a um filme novo
12- Comer uma fruta diferente

13- Fazer uma vitamina caseira
14- Ir ao shopping
15- Ser feliz!

   

 

[Tecnologia] 
Informática:Evolução do mundo
[Estação do Ano] 
Verão... Uma estação que promete
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No dia 25 de dezembro, comemora-se 
o Natal, uma das datas mais famosas 
e especiais do ano em quase todo o 
mundo.
Embora seja comemorado por muitos 
não cristãos, o Natal é, em sua es-
sência, uma festa cristã. Para estes, é 
tempo de refletir sobre o nascimento 
de Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, 
como contado pela Bíblia, nasceu 
em Belém, quando Maria e José ali 
estavam devido a um recenseamento 
ordenado pelo imperador. “E Maria 
deu à luz seu filho primogênito, e, 
envolvendo-o em faixas, reclinou-o 
num presépio; porque não havia lugar 
para eles na hospedaria.” (Lc 2, 7). Foi 
assim, em uma manjedoura, da forma 
mais simples possível, que Jesus de 
Nazaré nasceu em Belém.
Segundo a doutrina católica, “quando 
chegou à plenitude dos tempos, Deus 
enviou o seu Filho, nascido de uma 
mulher e sujeito à Lei, para resgatar 
os que estavam sujeitos à Lei e nos 
tornar seus filhos adotivos” (Gl 4, 4-5). 
Assim, o Natal aconteceu para que 
Deus, fazendo-se homem, salvasse os 
homens. O nascimento de Jesus Cristo 
é, portanto, um grande gesto de amor 
de Deus pelo ser humano, que merece 
grande atenção.
Por isso, os cristãos se voltam a espe-
ra por Cristo desde o início do Adven-
to, o período de quatro semanas que 

antecede o Natal. É um período de 
preparação e espera, para comemorar 
esse acontecimento da melhor manei-
ra possível.
Identificamos diversos símbolos natali-
nos em todo lugar, na época próxima 
à data. Muitas luzes em casas, ruas 
e lojas, lembrando-nos da luz que o 
nascimento de Jesus traz ao mundo; 
trocas de presente entre parentes, 
amigos, colegas de trabalho e de esco-
la, simbolizando o presente de Deus à 
humanidade; a estrela de Belém, que 
segundo a tradição cristã, guiou os 
três Reis Magos ao local onde o Meni-
no Jesus estava; a árvore enfeitada 
para o Natal, que reúne dois símbolos 
religiosos: a luz e a vida; entre muitos 
outros símbolos natalinos.
O Natal é um dos feriados mais impor-
tantes do ano. Que possamos então 
refletir verdadeiramente o significado 
do Natal: a vinda de Jesus Cristo ao 
mundo e o grande amor de Deus por 
nós.

[Comemoração] 
Natal é a festa da alegria e do amor

[Espaço Literário] 
Tecelagem Poética
por Profa Isabel Nogarotto

É preciso tecer o amor
Em cada amanhecer.
Fazê-lo prevalecer,
Nascer e renascer.
É preciso amar
Com todo o ser,
Mais do que ser amado.
O amor é a arte das artes...
É a arte final.
Sonho de pacifistas,
Missão de religiosos,
Pedagogia de educadores,
Poesia de poetas...
É preciso levar o amor
Por onde for.
A palavra é... Amor!
Doação consciente e
Vontade permanente.
Mandamento maior
De todos os tempos.
Cultivá-lo nos corações 
É a grande missão 
Dos bem-aventurados!
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Por Liane Patricio Godoy

Férias, momento de descanso e recupe- 
ração física e psicológica da batalha de um 
ano chio de compromissos.
É tempo de refletir o quanto foi aproveitado 
das atribuições vividas e, por outro lado, as 
desistências diante dos percalços.
Usar o tempo das férias com reflexões é 
procurar administrar e amadurecer o pen- 
samento para administrar e amadurecer 
o pensamento para novos desafios. Po-
der reestruturar critérios e conceitos que 
norteiam metas e objetivos.
Pais, repensem as exigências passadas aos 
filhos quanto ás escolhas pelos caminhos 
trilhados. Desenvolva-os na arte de pen-
sar, ou seja, ao invés de dalos as respostas, 
mostre-os a possibilidade das perguntas e 
das reflexões.
Assim, o comprisso das férias poderá en-
volver os filhos num caminho da partici-
pação conjunta com o sucesso, tornando 
esta responsabilidade compartilhada entre 
pais e filhos.

Buscando Saint Exupery:
“Foi o tempo que perdeste com tua rosa que 
fez tua rosa tão importante”

Boas férias e excelentes reflexões!

[Educar para a Vida] 
Férias


