SIGNEWS
COLÉGIO INTERNACIONAL SIGNORELLI
NOVIDADES
O 2º ano e o 9º ano mostram tudo que aconteceu no nosso colégio, todas as comemorações
e eventos. P.4

Ética e corrupção

na sociedade atual

Em meio a tantas notícias e escândalos de corrupção envolvendo nossos políticos, nosso 3º ano abriu uma discussão sobre onde está a ética na nossa
sociedade. P.2

HUMOR E AGENDA
O 7º ano vem alegrar o nosso dia e nos levar a
muita risada. P.2

CULTURA
O 9º ano vem mostrar como nossa
escola ensina e como podemos fazer
da escola um lugar prazeroso e como
aprender e ensinar, misturados,
pode ser delicioso. P.3

Ilustração: Ana Clara Linhares

PEA - UNESCO
Como instituição associada à UNESCO, o Colégio Internacional Signorelli
mostra os eventos, promovidos pelos alunos, celebrados pela UNESCO.
O 8º ano traz as notícias sobre o centenário de Nelson Mandela, o dia da
diversidade e as comemorações pelo colégio em celebração às datas e a
essa brilhante personalidade. P.3
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ÉTICA E CORRUPÇÃO

ATUALIDADES

NA SOCIEDADE ATUAL

por Maria Clara da Silva França (turma 1301)
Devido às Revoluções Industriais e
ao processo de globalização, a sociedade moderna tem vivenciado uma
intensificação do modelo capitalista,
que, consequentemente, desperta a
valorização extrema do bem-estar
individual e esquece da importância do coletivo. Esse individualismo
coloca em questão a ética da sociedade, que é de extrema importância para o desenvolvimento de uma
nação. Quando essa ética é menosprezada, temos como uma das consequências, a corrupção, mal que
atormenta a sociedade brasileira.
O sociólogo polonês Zygmund Bauman, que tem muitas de suas obras
relacionadas à pós-modernidade,
defende a ideia de que a lógica hipercapitalista torna as relações sociais mais artificiais e os seres hu-

manos mais descartáveis. Essa tal
preocupação com si mesmo torna
mais fácil a prática da corrupção, já
que não há um comprometimento
com a sociedade. Afetando diretamente o bem-estar da população, a
corrupção diminui os investimentos
que seriam destinados aos pilares
da comunidade, tais como educação, saúde, segurança...
Além disso, na década de 30, Sérgio
Buarque de Hollanda, um importante sociólogo brasileiro, associou
a informalidade com a identidade
do brasileiro. O conceito dele de
“homem cordial” surge com o intuito de analisar o brasileiro, levando
em consideração a influência, muitas vezes, do lado pessoal em suas
ações, incluindo atitudes no âmbito
profissional. O “jeitinho brasileiro”

é um termo bastante conhecido que
define bem tal ideia.
Portanto, deve-se reconhecer a relação entre o egocentrismo e a cordialidade como fatores estimulantes à corrupção no Brasil. Devemos intervir
em tais fatores, para que os mesmos
não interfiram no bem-estar social e
permitam o desenvolvimento da sociedade brasileira. A punição para os
crimes de corrupção deve ser severa
e coerente com os danos causados. O
Ministério da Educação, em parceria
com intelectuais e pedagogos, deve
implementar o ensino sobre a ética
na grade horária estudantil, além de
promover debates sobre a corrupção
e outras questões atuais. Dessa forma, o Brasil caminhará para se ver
livre dessas amarras que o prende
nessa difícil realidade.

SIG EVENTOS

IV Encontro Inter-Religioso

Show de Talentos
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Uma tarde de pizza e muito amor

DIVERSIDADE CULTURAL

Nossa X Feira do Livro

PEA-UNESCO

por AmandaSant’ana e Érika Vanessa (turma 801)
Durante a X Feira do Livro, idealizada pela nossa Bibliotecária Estela
Ribeiro, no Colégio Internacional
Signorelli, tivemos diversas atrações
com seus respectivos especialistas,
tais como: Palestra sobre o Novo
Acordo Ortográfico, com o Profº Roberto Bittencourt e HQ para adultos,
com Paulo Henrique de Góes Tirre.
Além de uma oficina cheia de carinho e criatividade, criando máscaras
e bonequinhas africanas, sob a organização da Profª Me. Fátima Soler,
Profª Elizabeth Chaves e Profª Maria
Lima.
Nossos alunos poetas, poetisas e artistas, arrancaram muitas palmas e
orgulho, com poesias autorais e pinturas de quadros, sob a orientação

da Profª Rachel Tirre e Profº Rodrigo
Salgado, inspirando-se em Nelson
Mandela.
Durante toda a Feira, todos puderam participar da troca de livros,
havendo também uma pequena livraria exposta para a venda de livros
novinhos.
E ainda fechamos o evento com
chave de ouro. Nos últimos dias da
Feira, o Slam invadiu nosso colégio,
com os poetas W-Black, Favelado
Qualquer e Rennan Leta, proporcionando uma competição de poesias
entre os alunos.
Esse tema nos proporcionou uma
visão diferente sobre a cultura africana e uma roda de contadores de
histórias com Marcela Gobatti e Ra-

fael Mota, que nos fizeram entender
que a África está bem mais presente
em nossas vidas do que imaginamos:
#SomosTodosAfrica.

NA FEIRA, TIVEMOS
UMA OFICINA DE CONFECÇÃO
DE MÁSCARAS E BONECAS
AFRICANAS.

CELEBRA-SE, NO DIA 13 DE
MAIO, O ANIVERSÁRIO DE
120 ANOS DA ABOLIÇÃO
DA ESCRAVATURA.

SIG NO MUSEU DE
CIÊNCIAS DA TERRA

CULTURA

por Victória Teixeira (Turma 701)
No dia 25 de abril, nosso passeio foi
para o Museu de Ciências da Terra
e foi muito divertido. Aprendemos
muita coisa nova, curiosidades, relembramos o que já havíamos aprendido, tivemos a oportunidade de pegar, com nossas próprias mãos, um
fóssil de um peixe que nunca tínhamos visto de perto.
O melhor de tudo é viver tudo isso
com nossos amigos. Dividimos experiências e brincamos com nossos
professores.
Essa foi uma grande oportunidade
de conhecer e aprender fora da sala
de aula e colocar em prática tudo que
vimos e aprendemos na teoria.

Veja um pouquinho dessa experiência incrível compartilhada pelas turmas 601 e 701.
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A MODERNIDADE INVADINDO O MODO DE ENSINO NO
COLÉGIO INTERNACIONAL SIGNORELLI
UMA FORMA DIFERENTE DE APRENDER
Todos nós sabemos que vamos à escola para aprender, evoluir como
pessoas e como estudantes que precisam ganhar informações necessárias
para nosso futuro nas disciplinas. Fizemos uma pesquisa com os alunos
do Colégio Internacional Signorelli
e descobrimos que a educação deve
acompanhar um pouco desse mundo
moderno, que devemos evoluir na
forma de como passar conhecimento,
ultrapassar barreiras e se entregar ao
mundo dos alunos. Assim, conversamos com os nossos alunos. Vejam só
algumas respostas:
“Acho que o Colégio tem um projeto bem
legal com aulas de campo, que, na minha
opinião, são uma boa ideia para praticarmos, ver como ocorreram certas situações
que estudamos nos livros. Isso tudo aju-

da muito no nosso aprendizado, além das
aulas dinâmicas com os professores, interagindo com a turmas, fazendo gincanas
(jogos), competições e sempre dialogando”. (Gabriella Paiva, da turma 901)

por Letícia Viana (Turma 901)

“Gosto dos exercícios de revisão, exercícios “rápidos” após cada conteúdo dado
em aula e que nos auxiliam no aprendizado”. (Isadora Capute, turma 901)
“Queremos mais aulas de campo e dinâmicas. Vai ser bem legal!” (Mariana
Motta, turma 901)
Isso foi uma prévia do que os alunos
mais gostam nas aulas do Colégio
Internacional Signorelli e do que querem mais nelas, para um melhor estudo não decorando, e sim aprendendo. Um diploma só mostra que você
concluiu um curso e não diz se você

aprendeu alguma coisa. Bem melhor
aprender e nunca mais esquecer, não
é? No nosso colégio, evoluímos bastante com o fato de os professores
adotarem métodos mais descolados
e modernos, como: jogos, aulas de
campo, gincanas interativas e etc..

ALÉM DE UMA AULA DE CAMPO...

TURMA 901 NO MUSEU DA REPÚBLICA

No dia 19 de abril, a turma 901, do Colégio Internacional Signorelli, visitou
o Museu da República, localizado no
Catete. Na parte interna do museu, foi
onde aprendemos sobre a história da república do Brasil. Dentre todas as salas
que visitamos, a que mais nos interessou

foi o quarto de Getúlio Vargas, onde se
encontrava a arma que ele havia utilizado em seu suicídio e a bala que o havia
matado.
Já na parte externa do museu, podemos
dizer que foi onde aproveitamos mais
pelo fato de poder “brincar”, suar, tirar
foto ao ar livre e etc.
Querendo saber o que os meus amigos
acharam, decidi pedir suas opiniões. E,
apesar de todos terem gostado, selecionei alguns depoimentos sobre esse dia:
“Eu achei interessante, principalmente, pelo
fato de que a turma se comportou bastante.

por Gabi Paiva (turma 901)
Eu não acho que tiveram pontos negativos e
foi tudo muito bem planejado. Gostei bastante!”. Disse Mariana Motta.
“Achei legal sim! Conhecer a história do nosso país é sempre legal e, dentro de um museu,
as coisas ficam mais legais ainda. E não é só
um museu simples, tem a história toda daquele lugar.” Foi o que nos contou o aluno Vyctor Silva.
Toda a turma gostou muito do passeio
que foi uma aula de campo e todos se
divertiram muito. A turma quer ter mais
passeios/aulas assim.
Nossa escola está de parabéns!

NOSSOS EVENTOS
por turma 1201

Laboratório Signorelli
No mês de abril, no Colégio Internacional Signorelli, tivemos a primeira Feira de Ciências. Nela, os alunos
apresentaram seus experimentos, feitos por eles mesmos e com ajuda dos
professores. Os alunos, reunidos em
grupos, mostraram, na prática, a aplicação de cada teoria no cotidiano, bem
como entender a origem das fórmulas
que são ensinadas.
Todo o Fundamental e Médio participou e o evento foi aberto à visitação
dos responsáveis e da vizinhança.
Os projetos foram muito elogiados e o
evento superou todas as expectativas.
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Maio, mês de
todas as mães
Ainda no mês de maio, em homenagem às mamães e à Maria, mãe do
menino Jesus, nosso colégio, que tem
em sua base o Ensino Religioso e uma
filosofia de muito respeito a todas às
crenças, tivemos um dia transbordando amor com a colaboração dos alunos
que fizeram a cerimônia de coroação
da Santa, do grupo musical, formado
por alunos, e do Padre Miguel Angel,
sob a coordenação da Profª Rachel Tirre, além das mamães “de sangue” e
“de coração”.

Comemorando o
American Day
No dia 12 de maio, o Colégio Internacional Signorelli também estava em
festa com o American Day, que, com
a participação de todo o colégio, abordou assuntos a respeito da cultura norte-americana. E o fim desse evento foi
recheado de mais conhecimento acerca
da língua e da cultura americana.

