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Na manhã do dia 09 de junho, alunos da terceira série do Ensino Médio realizaram a expo-
sição “Hablando de drogas”, no Hall do Bloco F. O trabalho é resultante de atividades desen-
volvidas sobre o tema “Las adicciones” (os vícios) nas aulas do segundo bimestre de Língua 
Espanhola, ministradas pela professora Kelly Cristini Granzotto Werner. Após leituras, pesquisas 
e discussões, os alunos, agrupados em duplas, foram motivados a pesquisar sobre um tipo de 
droga e reunir as informações descobertas no gênero textual/discursivo denominado infográfi-
co. Foram produzidos 20 infográficos sobre drogas, como LSD, heroína, esteroides anabolizan-
tes, cogumelos, tabaco (nicotina), metanfetamina, crack, peiote, anfetamina, inalantes, ópio, 
ecstasy, GHB, cocaína, haxixe, álcool, lança-perfume, antidepressivos, khat e maconha.

A atividade buscou incentivar a pesquisa, exercitar a capacidade de síntese, trabalhar com 
a habilidade de escrita em língua espanhola, compartilhar conhecimentos e conscientizar as 
pessoas sobre o assunto. O trabalho também é um instrumento de avaliação dos alunos na 
disciplina para o segundo bimestre. 

Após a elaboração dos infográficos, foi realizada a exposição de modo a socializar o trabalho 
para as demais séries do ensino médio. Nesse momento, todos os alunos puderam interagir e 
compartilhar conhecimentos sobre o tema. 

Ensino Médio do Colégio Politécnico apre-senta exposição “Hablando De Drogas”
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Iniciaram, no mês de maio, os minicursos de derivados lácteos, que fazem parte do projeto de extensão do curso Técnico em Alimentos do Co-
légio Politécnico da UFSM. Além de divulgar o curso, os minicursos também têm a finalidade de promover uma integração e troca de experiências 
entre os discentes e a comunidade.

Os minicursos são realizados todas as quartas-feiras, com início às 13h30min e duração de 4 horas. São elaborados diversos derivados lácteos, 
tais como: queijos, iogurtes, doce de leite, requeijão, frozen yogurt, etc...

Para o segundo semestre, o projeto de extensão, estará ofertando os minicursos de derivados cárneos.
Os interessados em participarem dos próximos cursos, podem obter informações pelo telefone (55) 3220-8273 ou na secretaria do Colégio 

Politécnico (Bloco F, sala 323).

Curso Técnico em Alimentos  promove minicursos
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A Câmara de Vereadores de Santa Maria, em sessão solene na quinta-feira (oito de junho), realizou a entrega do 
Prêmio Consciência Ecológica, destinado a empresas públicas ou privadas, entidades governamentais e de ensino e 
Organizações Não-Governamentais (ONG), sediadas no município de Santa Maria, que apresentam ações efetivas na 
defesa, promoção, preservação e recuperação do meio ambiente, incluindo ações de educação ambiental. Nesta edição, 
o prêmio foi concedido ao projeto de extensão da UFSM “Olha o Passarinho”, representado pela professora Marilise 
Mendonça Krügel. 

Na ocasião, os professores Marilise Krügel, do Centro de Tecnologia, e Everton Behr, do Centro de Ciências Rurais, 
explicaram a ideia inicial do projeto, que consistiu em trazer a natureza para perto das pessoas. “A concepção foi levar 
conceito de biodiversidade para as crianças”, afirmou Behr, agradecendo o reconhecimento ao projeto. Marilise destacou 
as atividades desenvolvidas nos cinco anos do projeto que trabalha a educação ambiental para divulgar o conhecimento 
e promover a conservação das aves.

O vereador João Kaus, em nome dos 21 vereadores, destacou que o projeto proporciona aos alunos do ensino funda-
mental a oportunidade de conhecer espécies de árvores. A ação de extensão do projeto se divide em palestras nas escolas 
e observações nas imediações das instituições de ensino. 

Na mesma ocasião, foi entregue a Comenda “Chico Mendes”, destinada às pessoas ou às entidades não governa-
mentais santa-marienses cuja atuação se destaque em ação a favor da natureza, do meio ambiente e dos interesses 
ecológicos. Neste ano, a agraciada foi a Associação Santa-mariense de Esportes Náuticos (ASENA).

Fonte: Assessorias de Comunicação da Câmara de Vereadores e da UFSM

Projeto de extensão “Olha o Passarinho” é  condecorado pela Câmara de Vereadores
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