
As comemorações do Cinquentená-
rio do CTISM incluirão, na próxima 
quarta-feira (5), uma atividade especial 
da Rádio Atlântida, bandas de rock e 
uma nova edição do show de talentos. 
Além disso, ocorrerá o jantar-baile na 

O CTISM participou, na tarde desta 
quinta-feira (30), de uma reunião de 
componentes do APL Polo de Defesa de 
Santa Maria. O encontro começou no 
auditório do NTE (Núcleo de Tecnologia 
Educacional), da UFSM, com uma apre-
sentação do colégio e encerrou com 
um tour pelos prédios mais novos do 
CTISM. A escola é um dos componen-
tes do APL.

O vice-diretor Marcelo Freitas da Silva 
comandou a palestra de apresentação 

O LabLínguas – o laboratório de Lin-
guagens do CTISM – passou a contar 
com um espaço físico. Há cerca de duas 
semanas, professoras de Linguagens 
têm usado o local em suas aulas. A sala 
não está oficialmente inaugurada e ain-
da não conta com a infraestrutura pla-
nejada para concretizar a proposta do 
LabLínguas.

A sala do LabLínguas é a 208, no se-
gundo andar do anexo do prédio princi-
pal do CTISM – ao lado da sala do Nú-
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Além do jantar, Cinquentenário terá
Atlântida, bandas e expediente especial

CTISM é apresentado em
reunião do Polo de Defesa

LabLínguas ganha espaço físico

#Ctism50
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Tarde de quarta contará com atividade especial da rádio, shows de rock, comida e bebida
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#XequeMate Alunos disputam Torneio de Xadrez do CTISM, disputa que trouxe competidores da
UFSM no sábado (25); Lucas Pierin (423) foi campeão entre os alunos. Leia mais no nosso site.

noite de terça-feira (4), data do aniver-
sário do colégio.

Por causa dos eventos, os cursos téc-
nicos integrados terão aulas apenas no 
turno da manhã na terça. Para os cursos 
subsequentes e Proeja, não haverá aula 

no dia 4. Já na quarta, os cursos inte-
grados não terão aula pela manhã.

O expediente do CTISM será reduzido 
em ambos os dias. Na terça, será das 
7h30min às 13h30min e na quarta, das 
13h30min às 19h30min.

A comemoração do dia 5, voltada pa-
ra os alunos, será no estacionamento 
do prédio principal do CTISM, que fica-
rá coberto por lonas. Por isso, está fe-
chado para veículos. Leia mais no 
nosso site.

#Agenda

Nesta terça, 4/4 Redação Aberta e Campus da Gente ao vivo do CTISM
Os radialistas Candido Otto da Luz e Roberto Montagner apresentarão edições es-
peciais dos seus programas na Rádio Universidade em alusão ao Cinquentenário.
Horário: 8h05min - 10h

Nesta terça, 4/4 Jantar do Cinquentenário
Horário: a partir das 20h
Local: salão Bianco Nero (anexo à Fadisma, com entrada pela rua Heitor Campos)

Nesta quarta, 5/4 Programação especial do Cinquentenário
Horário: 14h - 19h30min
Local: estacionamento do prédio principal

Nesta quinta, 6/4 Saída de Marcos Daniel Zancan da direção do Departa-
mento de Ensino e posse de Rafael Adaime Pinto

Nesta quinta, 6/4 Dia Nacional da Biomecânica
O evento é destinado a terceiros anos integrados. Terá aulas expositivas e, em se-
guida, oficinas práticas de pressão plantar, potência no ciclismo e função muscular.
Horário: 7h30min - 12h
Local: auditório do CTISM

2ª semana de abril Mesa redonda sobre empreendedorismo e oficina com 
a Liga de Empreendedorismo i9
Atividade será para os alunos subsequentes do último ano.

18/4 Homenagem ao Cinquentenário na Câmara de Vereadores
Horário: 14h - 15h30min
Local: plenário da Câmara

24/4 Semana de Conscientização sobre Ruídos
Evento, para as turmas 411 e 413, terá palestras e triagem auditiva.
Horário: manhã
Local: auditório do CTISM

do CTISM. Ele falou sobre a história da 
escola, que completa 50 anos, deta-
lhou os cursos, a infraestrutura, os re-
cursos humanos e os projetos do 
CTISM.

Após outras falas, os participantes da 
reunião foram levados para conhecer 
as instalações mais modernas do 
CTISM. O tour incluiu os pavilhões de 
máquinas, o prédio de laboratórios, o 
mais novo edifício e o Estúdio EaD. Leia 
mais no nosso site.

A professora Milene Kloss em aula
com o 1º ano de Informática Integrado.

cleo EaD.
Segundo a professora Maristela An-

drea Bazzan (Espanhol), o ambiente fa-
cilita as práticas da oralidade e da con-
versação, além de estimular a intera-
ção. Daqui a alguns meses, deverá ser 
um “ambiente mais descontraído” e 
“de acordo com as situações do 
cotidiano”, diz ela.

As professoras que utilizam o LabLín-
guas, por ora, são Milene e Maristela. 
Leia mais no nosso site.
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