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No final do encontro, o autor de A guerra do tênis nas ondas do rádio, escritor e jornalista paulista 

Wagner Costa, topa tirar selfie a pedido do aluno Matheus Fernandes: alegria total. 

 

 

 
 

Em 2018, alunos do 7o
 ano se apaixonaram por 

novos livros e seus incríveis escritores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celso Gutfreind 

durante a 

Semana Literária 

CBC 
 

 

Cesar Obeid falou sobre 
 “Meu pai é o cara” 

Os alunos escreveram sobre as pessoas mais 

marcantes das suas vidas, trabalho que virou belo 

material gráfico. 

TOPZERA NEWS 
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Editorial 
Sem dúvida, 2018 ficará guardado 

nas nossas memórias como um ano 

especial. Muitas amizades se 

fortaleceram, muitas vivências 

foram partilhadas, muitos 

aprendizados se concretizaram. 

Algumas dessas histórias que 

podemos contar sobre tudo o que 

de tão bacana aconteceu em 2018 

vão nesta tão humilde publicação, 

cujo objetivo é, claro, servir de 

memória, como também servir de 

veículo para divulgação das 

produções textuais de alunos e 

alunas do 7º Ano de 2018. 

Desejamos a todos uma boa 

leitura! 

 

 

 

Escrever textos é sempre 

melhor se houver circulação 

garantida. 
 

Atenção! Não são apenas as questões gramaticais ou 

notacionais (a ortografia, por exemplo) que ocupam o 

centro das atenções na construção da escrita, mas a 

maneira de elaborar o discurso. 

Há outro ponto fundamental nessa atividade de 

produção de texto: quem vai ler.  O objetivo é fazer com 

que um leitor ausente 

no momento da 

produção compreenda 

o que se quis 

comunicar – e esse 

desafio requer 

diferentes 

aprendizagens. 

“Para que 

alguém se coloque [de 

verdade] na posição de 

escritor, é preciso que 

sua produção tenha 

circulação garantida e leitores de verdade”, diz 

Roxane Roxo. Todos saberão a opinião dos 

estudantes sobre a questão, inclusive a direção da 

escola. “Só assim eles assumem a responsabilidade 

pela comunicação de seu pensamento e se colocam 

na posição do leitor, antecipando como ele vai 

interpretá-los.” 

 

Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/231/producao-de-texto-como-

ensinar-os-alunos-a-escrever-de-verdade  (adaptado) Acesso em: 25 set. 18. 

TIRAGEM: 60 exemplares 
REVISÃO: Micheline Moraes 

EQUIPE DE REDAÇÃO:  
Turma 7º Ano B 

FOTOS: Comunicação CBC, 

Professora Luciana Silveira, 

alunos e alunas da Turma 7º 

Ano B 
 

Esta não é uma publicação oficial 
do CBC. É apenas uma simulação 
de jornal realizada no âmbito das 

aulas de Língua Portuguesa e 
cuja reprodução foi autorizada 
pela Coordenação Pedagógica. 

 
 

Agradecimentos especiais: 
Professor Antonio Pedro 

Dreyer e Irmã Nelsi Hoffelder,  
Coordenadora Lenara T.R. 

Genro e Coordenadora 
Patrícia Bressani (Direção e 

Coordenações do CBC) e 
Jéssica Santos (Reprografia). 
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Os textos 
redigidos em 
classe 
precisam 
de um 
destinatário. 
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Momento muito feliz: alunos do 7o Ano de 2018 na saída da sessão de cinema 

gratuita na Sala Redenção da UFRGS. 

Escritor paulista 

palestra no 

Colégio Bom 

Conselho 
 

Alunos do 7o ano recebem o autor de Guerra do Tênis nas Ondas do Rádio. 
 

Na quarta-feira, dia 15 de agosto, os alunos dos 7o ano tiveram uma palestra, no Salão 
Madre Madalena, com o autor Wagner Costa, após o terem lido seu livro. 

Os alunos leram o livro paradidático obrigatório Guerra do Tênis nas Ondas do Rádio para 
as aulas de Língua Portuguesa e tiveram a prova desse livro na mesma semana do encontro com 
o paulista. Em companhia de alguns professores, o momento descontraído foi um sucesso. O 
livro foi um dos mais adorados pela turma, assim como o autor: 

“Ele é bem carismático e interagiu muito com a turma” – disse um aluno do 7o Ano. 
 

De autoria de Manon Chagas, Bernando, Karolina e Isadora. 
 

 

CBC em sessão 
de cinema da 

UFRGS 
 

UFRGS oferece sessão 
de cinema gratuita na 

Sala Redenção. 
  

No dia 4 de maio de 2018, 
foi oferecida uma sessão de 
cinema gratuita para escolas da 
capital gaúcha com o intuito de 
trazer mais cultura e 

conhecimento para alunos de diversas instituições. O evento, oferecido pela UFRGS na Sala Redenção, 
foi muito bem aproveitado pelos estudantes. 

Os alunos do Colégio Bom Conselho foram até o local em um ônibus. Estavam acompanhados da 
professora responsável pela saída Micheline Moraes e pelas professoras de Inglês da escola, Luciana 
Silveira e Elizabeth Weiss. 

O filme assistido foi "Os Goonies", do gênero aventura. Dentro da sala de cinema, não eram 
permitidos aparelhos tecnológicos nem alimentos. No final do passeio, que levou toda a manhã, os 
alunos retornaram às dependências da escola no mesmo ônibus. 

 

De autoria de Natália, Heloísa, Luísa Cardoso e Marina  
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A bordo do Porto Alegre 10: sorrisos não faltaram debaixo de um sol primaveril. 

 

Uma manhã pelo Delta 
do Jacuí 

 

Um passeio da turma do CBC pelas 
águas que banham a capital. 

         
  Na manhã do dia 12 de setembro de 
2018, as turmas do 7o ano do Colégio Bom 
Conselho, fizeram para um passeio, uma visita 
de estudos com vários professores, com as 
matérias de Geografia e Português com objetivo 
de conhecer o Guaíba, o Rio dos Sinos, 
Gravataí..., a turma andou de barco. Esse 
passeio foi diferente para os alunos, e as duas 
turmas aproveitaram e aprenderam muitas 
coisas. Cada aluno recebeu folhas onde haviam 
perguntas sobre vegetação, indústrias e 
características etc. Os alunos tinham que 
permanecer prestando atenção em todos os 
detalhes. 

 De autoria de Eduarda Stoffel, Maria Eduarda 
Moura e Cassiano Benin  

Dia de conhecer o 
Delta do Jacuí 

 

Na quarta-feira, dia 12 de setembro, os 
alunos do 7º ano do Colégio Bom Conselho 
foram conhecer o Delta do Jacuí. Estava uma 
manhã linda, de muito sol, com aprendizados e 
diversão garantidos. Os professores Eduardo 
(da disciplina de Geografia), Micheline 
(professora de Português) e Remis (professora 
de História), junto da monitora Vera, 
acompanharam os alunos nessa experiência.  

Com a finalidade de conhecer uma das 
principais bacias hidrográficas da Região Sul, a 
saída de campo foi realizada com muito 
sucesso. Os alunos fizeram um trabalho 
avaliativo para o componente curricular de 
Geografia sobre os principais pontos do passeio. 
Nos períodos de intervalo, os alunos lancharam, 
escutaram música e se divertiram muito. 

 
De autoria de Isadora, Manon, Bernardo e 

Karolina
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Wagner Costa fala sobre 
seu livro no CBC 

  
 

Wagner Costa, um escritor com uma 
longa vivência como jornalista, esteve no 
Colégio Bom Conselho no dia 15 de agosto 
para falar do livro de sua autoria A Guerra 
do Tênis nas Ondas do Rádio aos alunos do 
7º ano. O autor detalhou como foi o 
processo de criação, o porquê da escolha 
dos assuntos que aborda no livro e sobre a 
escolha das personagens. Além de muitas 
perguntas, houve momentos de 
descontração. No final do encontro, Wagner 
autografou os livros e registrou sua 
presença com uma bela foto com todos os 
presentes. 

Dias depois, os alunos tiveram uma 
avaliação sobre o livro feita pela professora 
Micheline Moraes, e todos foram muito 
bem. 

De autoria de 
Isadora, Heloísa, 
Luísa Cardoso e 

Manon  
 

As alunas Nicole e Ana 

Carolina Reguly 

com seus exemplares de 

“Apenas Tiago” 

 no bate-papo com Caio 

Riter. 

 

Último autor a palestrar 
para o 7º ano de 2018 
Turmas do 7o ano têm seu último 

encontro do ano, com autor Caio Riter. 
 

 O último momento de encontro com 
um autor ocorreu dia 19 de outubro no 
Auditório Madre Madalena do CBC. Vários 
professores já conheciam o famoso Caio 
Riter, já que ele foi professor do colégio. 

Como os alunos já sabiam que ele 
viria, cada turma fez uma carta gigante 
(como um cartaz), pois estavam estudando 
o gênero textual “Carta”. No dia, a 
professora de Português Micheline 
perguntou a Caio se ele gostava de ganhar e 
mandar cartas. Quando ele disse que sim, 
foi presenteado com duas cartas que as 
turmas fizeram.  

 Nesse encontro, o escritor falou 
sobre um dos vários livros que ele escreveu. 
“Apenas Tiago” é sobre um jovem que se 
envolveu em uma vida de crime. Depois que 
todos tiraram suas dúvidas, ocorreu uma 
sessão de autógrafos, e, como sempre, a fila 
estava gigante e demorada. Todos queriam 
que ele assinasse seus livros. No final houve 
o momento da foto com todo o grupo. 

 

De autoria de Ana Carolina Reguly, Nicole e 
Amanda 
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Uma saída de campo, proposta pelo professor de Geografia, 

para aprender a fora da sala de aula: em um barco. 

Alunos fazem 
percurso de barco 
pelo Delta do Jacuí 

Alunos do Colégio Bom 
Conselho embarcaram em um 

catamarã e realizaram um 
percurso pelo Delta do Jacuí. 

 
No dia 12 de setembro de 2018, 

os alunos do Colégio Nossa Senhora do 
Bom Conselho entraram em uma 

aventura incrível pelo Delta do Jacuí, para estudar a hidrografia da região. Os alunos do 7o ano 
do colégio, tiveram uma saída de campo, proposta pelo professor de geografia para aprender 
fora da sala de aula: em um barco. Os alunos partiram pela manhã com direção à orla do 
Guaíba. Da orla do Guaíba, embarcaram no catamarã Porto Alegre 10 e de lá seguiram um 
longo percurso. Durante o percurso, avistaram pontos como a Ilha da Pintada, a Ilha das Flores, 
a Travessia Régis Bitencourt, a Ponte do Guaíba e muitos outros pontos. A experiência dessa 
saída de campo foi muito interessante e divertida.  

 
De autoria de Luísa Cardoso, Marina, Natália e Heloísa 
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CBC recebe César 
Obeid 

 
César Obeid é um escritor bem 

conhecido, legal e divertido. Ele veio 
no Colégio Bom Conselho no dia 6 de julho de 2018, para fazer uma palestra sobre o seu livro 
Meu pai é o cara com os alunos do 7o ano. O encontro ocorreu no Auditório Madre Madalena. 

O objetivo do César Obeid era falar sobre o seu livro e tirar dúvidas dos alunos e também 

teve sessão de autógrafos. A vinda do autor marcou a vida dos alunos do Colégio Bom 

Conselho, pois fez rimas com os nomes do estudantes. Além disso, os alunos escreveram quem 

seria, para cada um, o seu cara.    

        De autoria de Nicole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Ida do 7º ano ao cinema da UFRGS 
 

No dia 4 de maio, as turmas do 7º ano forma ao cinema da UFGRS assistir ao filme Os 
Goonies acompanhados das professoras Micheline, Elisabeth e Luciana. Estavam na sala de 
cinema, juntamente com outras duas escolas. A experiência de dividir a sala com outras escolas 
foi muito especial. Com certeza, todos os alunos irão guardar para sempre na memória. 

O filme foi realmente muito interessante. Foi assunto entre os alunos por um bom 
tempo. 

De autoria de Luiza Prior  
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Os alunos tiveram a oportunidade de ler para o autor 

Cesar Obeid o que escreveram sobre o seu livro 

paradidático Meu pai é o cara. 

 

Alunas entregando cartas 

coletivas redigidas 

especialmente para 

homenagear professores pela 

passagem do seu dia. 
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Alunos do 7º ano no Museu da PUC 
Na capital gaúcha, os alunos do 7o ano do Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho 

fizeram uma saída de campo para o Museu da PUC. Lá receberam um trabalho avaliativo 

em grupo para o qual teriam que explorar os andares do Museu, fazendo anotações dos 

experimentos que mais chamaram a atenção e analisando, assim, as exposições de cada 

andar. No Museu, havia três andares. No primeiro, havia coisas instalações sobre períodos 

históricos e diversões, já no segundo havia trabalhos sobre Geologia, Biologia, Antiguidade 

e Sistema Solar juntamente com as estrelas e com a Lua e, no terceiro e último andar, havia 

mostras científicas. Apesar de muitos já terem a experiência de irem ao museu da PUC, 

vários alunos ficaram maravilhados de conseguirem aproveitar novamente a sensação de 

terem ido ou Museu. Já outros aproveitaram a experiência de terem conhecido o Museu.  

De autoria de Lucas Giacomolli, Matheus Éboli, Arthur Missel, Leonardo Ribeiro. 

 

CBC no Museu da PUCRS 
 

Alunos do Colégio Bom Conselho vão ao Museu da PUC e têm novos aprendizados e 
brincadeiras que ajudam no seu conhecimento ao longo do ano letivo. 

 

A saída aconteceu no dia 12 de julho de 
2018. O local escolhido foi o Museu de Ciências e 
Tecnológicas da PUCRS. 
       Lá, como a segurança é forte, os alunos 
tiveram que usar uma pulseira com códigos. 
Quando terminavam o seu trabalho, que tinha 
sido solicitado pelos professores, tinham a 
liberdade de se divertir nas atrações expostas no 
Museu, onde ocuparam seu tempo livre. No 
exterior do Museu, mas dentro do Campus da 
Universidade, havia uma lanchonete, onde os 
alunos fizeram um ótimo lanche. 
 

De autoria de Marina, Natália, Heloísa e Luísa 
Cardoso 
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Cinema fora da escola 

Professora de Português leva alunos de 

escola particular para cinema da UFRGS 

Com o objetivo de proporcionar uma 

atividade diferente, a professora Micheline 

Moraes organizou uma saída para o cinema da 

UFRGS, n centro de Porto Alegre. A saída ocorreu 

dia 4 de maio. As turmas do 7º ano do CBC foram 

ver Os Goonies, acompanhadas pelas professoras 

de Inglês. Havia também estudantes de escolas 

públicas. Os alunos gostaram bastante da 

atividade. 

De autoria de Ana Carolina Nazário, Aléxia 

e Laura Badin 

 

Alunos leem seus textos sobre Grilos para o próprio autor 

do livro 

Durante a Semana Literária do CBC em 2018, o escritor Celso Gutfreind visitou a escola 

quando ocorreu um bate-papo com os alunos que leram um dos seus livros. Foi a primeira 

leitura obrigatória cujo autor nos brindou com sua presença. Celso ouviu atentamente os 

alunos e as alunas e, no final, até rolou um showzinho com a aluna Amanda cantando poemas 

musicados de sua autoria.                                                                     

De autoria de Karolina Barreto 

 

 

As alunas Karolina, Luiza, Isadora, Natália, Ana Carolina Nazário, Amanda, Maria Eduarda Moura, Ana Carolina Reguly, 
Bianca e Maria Luiza lendo para o próprio autor os parágrafos que escreveram sobre o livro “Grilos”.  
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Alunos escreveram cartas 
pessoais 

como agradecimento aos 
professores. 
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Dia de revelar o amigo secreto 

Alunos do 7º B realizam um amigo secreto de dia das crianças com a sua professora de 
Português. 

 

Um momento de integração no meio de uma semana cheia de provas animou os alunos do 
7ºB: o “amigo secreto”. Para que os colegas desvendassem a pessoa tirada, os alunos tinham 
que descrever a pessoa, e o resto da turma tinha que adivinhar. O mais inusitado foi o presente 
mais comum e mais pedido: foram os doces, as “balas Finis”. 

A turma se divertiu bastante e repetirá a atividade no final do ano, como amigo secreto de 
Natal.           

 
De autoria de Manon, Bernando, Karonia e Isadora 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7o ano assiste a Os Goonies 
No dia 04 de maio as turmas do 7º ano foram à sala de cinema do Campus Central da 

UFRGS para ver o filme Os Goonies. Foi um passeio muito divertido. Chegando lá, tiveram a 
companhia de mais outras duas turmas, além das turmas A e B do Colégio Bom Conselho. 
Apesar de ser um filme antigo, é muito bom. Tem muita ação e aventura, e o filme foi muito 
bem planejado. Os alunos esperam muito que haja mais saídas iguais a essa. “Foi muito 
divertido e legal passar esse momento com colegas e professores” – disseram os alunos. 

 
De autoria de Matheus Fernandes 
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Alunas Yasmin e Manon: 
confraternização e 

amizade. 


