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Curso Técnico em Alimentos realiza encerramento 
dos Minicursos de Derivados Lácteos e abre 

inscrições para Minicursos de Derivados de Carnes 

No dia 11 de julho foi realizado o encerra-
mento dos Minicursos de Derivados Lácteos 
2019, que tiveram início no dia nove de maio. 
Foram realizados nove minicursos, com média 
de 34 pessoas por oficina, totalizando 309 par-
ticipantes. As atividades foram de grande valia 
tanto para os participantes, que ressaltaram a 
importância dessas ações, como também para 
os integrantes do projeto.

No segundo semestre, o Curso Técnico em 
Alimentos promove os Minicursos de Derivados 
de Carnes. As oficinas são abertas à comuni-
dade, com número máximo de participantes 
de 40 pessoas por minicurso. As inscrições de-
vem ser feitas antecipadamente na Secretaria 
do Politécnico (Bloco F - Sala 323), pelo custo 
de R$10,00 por oficina - a participação no mi-
nicurso garante a devolução integral do valor 
investido e recebimento de certificado. As ati-
vidades da iniciativa ocorrem em datas especí-
ficas, sempre das 13h30min às 17h30min, no 
Laboratório de Carnes do Colégio Politécnico. Relato e imagens: Dejanir Pissinin.
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Alunos do 1º ano do Ensino Médio realizam 
apresentações sobre assuntos sociais na 

disciplina de língua portuguesa

Algumas das temáticas exploradas fo-
ram padrões sociais, violência contra a 
mulher, exploração infantil, consumismo 
e ética.

No dia 10 de junho, iniciaram apresen-
tações promovidas pelos alunos do 1º ano 
do Ensino Médio, que em grupos de 6 a 
7 pessoas, expuseram das mais criativas 
formas suas críticas sociais. Os chamados 
“Recreios Festivos” foram de ampla e livre 
apreciação pelos jovens do 2º e 3º anos 
e aconteceram durante intervalos das se-
gundas e quartas-feiras do dia 10 até o dia 
26 de junho, no ambiente externo das de-
pendências do colégio.

O trabalho foi proposto pela professora 
Cândida Martins Pinto, professora das dis-
ciplinas de língua portuguesa e redação. 
A ideia era usar os mais diversos gêneros 
discursivos para expressar alguma crítica 

Leonardo Botega 
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social de alcance local e global, escolhida 
livremente pelos grupos. A dinâmica pro-
porcionou o exercício da oralidade e da 
postura corporal perante o público, além 
de desenvolver a criticidade e a criativida-
de dos alunos.

Houve encenações, declamações e 
cartazes com o intuito de impactar os es-
pectadores, promovendo reflexão e dis-
seminação de informação. A atividade 
contribuiu para desinibir os adolescentes, 
que muitas vezes sofrem com a timidez 
diante de públicos.

No final da experiência, como confirma 
o discente Alessandro Dutra, um dos alu-
nos a apresentar o trabalho, houve avanço 
significativo na perda da timidez: “Inicial-
mente, pensar em apresentar o trabalho 
causava certo nervosismo. Isso passou 
depois que mostramos o que tínhamos 
preparado e vimos dar tudo certo. É mais 
simples do que parece.”

Eduarda Rosa
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Ninguém está por perto para me salvar
Minha mente está confusa
E a sociedade se recusa
A me ajudar
 
Quem ignora também machuca
Se falta empatia então pensa comigo
Podia ser sua irmã, mãe, amiga ou filha
Me ajuda, me proteje de quem me abusa
 
Me sinto humilhada
Preciso denunciar
Se uma ajudar a outra
Podemos nos curar.”
 
Créditos: Amanda França e Amanda Vargas

Escrito por Amanda Vargas, Agostinho e 
Alessandro Dutra.

Alunos do Ensino Médio da turma 11, Colé-
gio Politécnico UFSM

Confira abaixo uma poesia, escrita pelas 
alunas Amanda França e Amanda Vargas, du-
rante a dinâmica, cujo tema foi a violência 
contra a mulher:

“Eu não estou sozinha no mundo
Pelo menos, não deveria estar
Tanta gente pra me ajudar
Mas preferem me ignorar
 
Virou coisa comum
Apanho de qualquer um
Já é cultura me matarem
Assediarem e abusarem
 
Se respeitassem meu não
Já seria o começo da solução
Qual o critério, o que determina
Se eu mereço sofrer ou se passo desper-

cebida
 
Alguém me explica o que diferencia
Se eu ganho mais ou menos que ele
Se exerço a mesma função
Pra que essa diferenciação 



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 498

Projeto Zelo recebe doação da 
Miniempresa

Os acadêmicos e professores envolvi-
dos no Projeto Práticas de Gestão do Curso 
Técnico em Administração doaram o valor 
referente aos impostos da Miniempresa 
deste ano para o Projeto Zelo. Este valor 
é tradicionalmente revertido a causas so-
ciais. A acadêmica Juliana Cherobini fez 
a entrega da ração adquirida com o va-
lor à Profª Fabiana Stecca, coordenadora 
do Zelo. Os gatinhos do campus ficaram 
agradecidos com a ação.

Relato e imagens: Fabiana Stecca
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