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FIQUE POR DENTRO DO QUE ACONTECE NO CSP!

No mês de maio, nossa Instituição comemora 145 anos de existência
contribuindo para a formação humana, intelectual e profissional de

milhares de pessoas, que por aqui passam todos os dias. 
Da Educação infantil aos Cursos técnicos, nosso Colégio está sempre

comprometido com a questão social de nossa comunidade
montenegrina e arredores. Nem todos os anos dessa história foram

fáceis, mas jamais perdemos a nossa essência e os nossos princípios.
Temos muitos motivos para comemorar, parabéns COLÉGIO

SINODAL PROGRESSO! 145 anos desenvolvendo pessoas e formando
empreendedores!

 

 145 anos de CSP



Uma viajem no tempo...
Durante esses anos de história, nossa escola passou por diversas mudanças.
Além do número de alunos e do espaço físico, também os acontecimento da
sociedade interferiram no funcionamento de nossa Instituição. Atualmente,

atendemos três turnos com alunos da Educação Infantil aos Cursos Técnicos,
totalizando 1120 alunos; comparando  com os primeiros 20 alunos formados

no Ensino Médio, no ano de 1999 crescemos bastante, não é mesmo?

1876 – Vários pastores assumiram os trabalhos na Paróquia 
Evangélica de São João de Montenegro e simultaneamente
 atendiam o colégio.
1881 – Considerado ano de fundação do Colégio.
1885 – Os paroquianos iniciaram a construção do prédio,
que ainda hoje atende às atividades da escola.
1940 – A instituição foi  fechada e suas dependências foram 
alugadas para moradia,  período da Segunda Guerra Mundial,
onde a cultura alemã foi profundamente contestada.

1992 -  Colégio inicia os trabalhos no prédio novo (atual) .
1999 -  Formatura da primeira turma do Ensino Médio.
2001 -  Passa a ser o Colégio Sinodal Progresso -  
entra para ISAEC.
2004 -  Diretor Lorio assume a direção da escola.

2007 -  O Colégio investe nos Cursos Técnicos.
2011 -  Adoção do Sistema COC de Ensino.
2018 -  Construção do ginásio.
2019 -  Ampliação no prédio da escola (estrutura atual) .
2021 -  Comemoração dos 145 anos do Colégio.

Matéria escrita pela professora 
de História Samanta

 e sua filha Mariah, aluna da escola.



A entrevistada desse mês carrega 91 anos de história de
vida e, destes, alguns relacionados ao Colégio Sinodal, na
época COLÉGIO EVANGÉLICO. Aluna, professora e tia de

professora, ouvimos a Sra. Nadir Ilzi Borchardt fazendo uma
verdadeira viagem no tempo. Sentimo-nos privilegiados por

ouvir suas memórias.

JORNAL CSP: Qual é a história de sua relação com nossa escola?
Sra. Nadir: Por ser evangélica, os meus pais colocaram a mim e a meus irmãos nessa escola, e
também porque morávamos próximo. Outra razão, é que no município só haviam 3 escolas.
Estudei nessa  escola, desde o jardim de infância até o quarto ano do primário. Em 1960, fui
convidada para trabalhar nesta escola, atendendo o terceiro ano primário. Lecionei por um ano.

ENTREVISTA

Entrevista realizada por Artur Tonin.

JORNAL CSP: Quais são suas melhores memórias como aluna e como professora do Sinodal?
Sra. Nadir: Lembro que fui alfabetizada pela professora Jaci Lampert, com o livro QUERES LER. Naquela época, não usávamos caderno
nem lápis ou caneta. Escrevíamos numa pedra, hoje chamada de lousa. Levávamos para casa para fazermos o tema. Para escrever,
usávamos uma pedra em forma de lápis, que exigia muito cuidado, porque apagava muito fácil e, naturalmente, a professora repreendia
quando isto acontecia, já que não era mais possível visualizar as tarefas. Nessa pequena lousa, um lado era para tarefas de português e
no outro para matemática. Somente no segundo ou terceiro ano, nós passamos a usar o caderno. O caderno era de linha simples para
português, quadriculado para matemática e, também o de caligrafia. No quarto ou quinto ano, podíamos usar caneta. Esta era uma pena
com a ponta em bico, que precisava ser molhado na tinta, que ficava dentro de um vidrinho (tinteiro). Também exigia muito cuidado,
porque não podia pingar ou sujar o caderno com a tinta. As classes eram de madeira, inclinada para frente, cujo tampo podíamos levantar
e guardar ali dentro, os nossos materiais. Também tínhamos aula de religião, aulas cívicas, aprendíamos a declamar Olavo Bilac, entre
outros poetas. Cada aluno levava sua merenda ou lanche e a hora do recreio era, sempre, o melhor momento na escola. As brincadeiras
habituais eram pega-pega, pular corda, cinco marias, peteca, ovo podre e os meninos brincavam separados e, normalmente, com bola.

JORNAL CSP: Por favor, fale-nos sobre as principais mudanças desde a época em que a senhora estudou na escola.
Sra. Nadir: Como principais mudanças da minha época de estudante na Escola Evangélica, posso dizer que nós, enquanto alunos,
levávamos de casa os ensinamentos de respeito aos professores e colegas. As famílias ensinavam para as crianças a importância da
escola na vida do estudante. Não lembro de brigas entre colegas, apesar dos apelidos que colocávamos uns nos outros. Infelizmente,
hoje há excessiva liberdade, chegando ao desrespeito, tanto aos professores como aos colegas. Porém, devemos reconhecer que hoje os
alunos têm a possibilidade de receberem mais conhecimento e as escolas e professores têm ferramentas e tecnologia atualizadas. Isto
proporciona a todos a possibilidade de acompanhar a evolução e modernização em muitas áreas.

JORNAL CSP: Qual é o seu sentimento quando está ensinando?
Sra Nadir: Para mim, ensinar traz muita satisfação. Sempre gostei do contato com os alunos e, por vezes, este convívio se tornou em
amizade. Ainda hoje, quando ando pela rua, alguns ex-alunos me cumprimentam e recordam o tempo em que foram meus alunos. Ensinar
é muito gostoso, tanto que, durante os anos de 1964 e 1965, fiz o curso de Psicopedagogia, visando atender classes com alunos
especiais, incentivado pelo governo estadual, que via ali uma necessidade de atendimento especializado. Foi justamente neste período,
que declinei do convite para assumir a direção da Escola Evangélica. Havia me comprometido com o ensino dos alunos especiais e assim
segui, com muito prazer.

JORNAL CSP: A senhora tem alguma recordação física daquela época que possa nos mostrar? Foto, documento, anotação ou
recorte?
Sra. Nadir: Sim, tenho três. Uma fotografia de 1938, onde estão todos os alunos e dois professores da Escola Evangélica. Na época só
havia o prédio que fica junto a igreja. Tenho também a lousa onde realizava minhas tarefas. Outra recordação é uma Portaria do Governo
Estadual, onde recebi a licença para lecionar na Escola Evangélica, no ano de 1960. No período da manhã eu lecionava na Escola
Estadual Álvaro de Moraes. 



Jornal CSP: Quando você veio para a escola?
Bárbara: Eu cheguei como professora na escola há mais ou menos 30 anos.

Jornal CSP: Você já foi aluna do Sinodal?
Bárbara: Não, nunca fui aluna, apenas professora.

Jornal CSP: Você ama o Sinodal?
Bárbara: Amo, estou há 30 anos trabalhando no Sinodal, é muito difícil não amar!

Jornal CSP: O Sinodal mudou muito?
Bárbara: Muito, o Sinodal era uma escola muito menor e só tinham as séries até os quintos anos, e
com o tempo foi acrescentando mais séries, até os cursos técnicos.

Jornal CSP: Qual foi seu maior desafio em ser professora?
Bárbara: O meu maior desafio é todo o ano, pois eu preciso conhecer cada aluno que eu vou dar
aula e entender o jeitinho de cada um! Isso pra mim é um desafio enorme.

Jornal CSP: Com quantos anos você entrou no Sinodal e para quais séries você já deu aula?
Bárbara: Comecei a dar aula no Sinodal com 25 anos de idade e dei aula para a segunda, terceira,
quarta e quinta série, apenas.

Jornal CSP: Quanto tempo você trabalha aqui na escola? Quantos anos você tem?
Jorge: Trabalho desde setembro de 1995, são 25 anos. E tenho 65 anos de idade.

Jornal CSP: O que você mais gosta aqui na escola?
Jorge: Dos alunos.

Jornal CSP: O que você faz aqui na escola?
Jorge: Faço portaria, manutenção, compras, cuido das crianças.

Jornal CSP: Qual a memória mais significativa que você tem aqui da escola?
Jorge: Em 2001, nós passamos dificuldades na escola e estávamos prestes a fechá-la. Termos
vencido essa questão e não precisar fechar a escola, me traz muita alegria, poder ter vocês aqui. Sou
muito feliz trabalhando aqui!

Sempre disponível,  ajuda onde precisa, é a nossa biblioteca viva, guarda
muitos números de nossa escola é o nosso querido:  Jorge Albino Kleber

Para celebrar o aniversário do Colégio Sinodal
Progresso, destacamos o TOP 4 CSP, escolhemos quatro

pessoas para homenagear todos os funcionários que
fazem o dia a dia da escola acontecer. Estes trilharam

parte desta história e continuam construindo sua
trajetória aqui.

Sobrinha de professora, profe,  mãe de alunos, alegria e
disposição ela é a: Profe Barbara Cristiane Borchardt

Entrevista realizada por Marina Moysés e Lívia Anversa.

Entrevista realizada por Bruno Barcarollo e Vinícius da Silva. 



Jornal CSP: Quanto tempo você trabalha aqui na escola? 
Lousane: Trabalho aqui há 24 anos e sou Orientadora Educacional.

Jornal CSP: Qual a maior mudança da escola durante estes anos?
Lousane: A escola cresceu muito. Quando eu vim trabalhar aqui, foi a inauguração desse lado daqui
do prédio. Estava iniciando o Ensino Médio, depois, logo em seguida, uns 10 anos atrás, começaram
os Cursos Técnicos. A escola cresceu muito desse período para cá.

Jornal CSP: Qual a memória mais significativa que você tem aqui da escola?
Lousane: São muitas, na verdade situações que a gente viveu em relação ao desempenho das
crianças, desenvolvimento das atividades que a escola proporcionou. Uma conquista bem importante
para nós, recentemente, foi a quadra que deu um conforto para todo mundo. Outros momentos
também de formatura que vivenciamos. 

Jornal CSP: O que você deseja para a escola?
Lousane: Na verdade, eu tenho uma esperança muito forte de que a escola continue contribuindo
para uma educação de todo esse público. Essas crianças, que têm um talento tão importante,
preparando-se para as suas questões e para a vida adulta. Agradecemos sempre a confiança que as
famílias têm no trabalho que realizamos.

Jornal CSP: Quanto tempo você trabalha aqui na escola? 
Clasira: Trabalho há 26 anos.

Jornal CSP: O que mais mudou no Sinodal?
Clasira: Muita coisa.

Jornal CSP: A senhora gosta do teu trabalho, e de trabalhar na escola?
Clasira: Sim, por isso que trabalho há tantos anos aqui. Sou muito feliz aqui. 

Jornal CSP: Com o que tu trabalhas aqui?
Clasira: Com a limpeza da escola. Agora estou no prédio da comunidade, onde há algumas turmas.

Jornal CSP : Tem algo que tu não gostas no teu trabalho?
Clasira: Não, só não gosto que impliquem com a gente. Eu mantenho a escola e a comunidade
limpas.

Curiosidades de Clasira:
Chegou aqui dia 2 de maio de 1995.
Tem um filho com 26 anos, e ele chegou aqui bem pequeninho, e estudou a vida inteira aqui, hoje é
formado e é corretor de imóveis.

Sua principal tarefa é ouvir e mediar,  sempre tem algo
importante a considerar,  nossa rel íquia: 

Lousane Teresinha Alff

Alegria,  agil idade e simpatia por onde passa: Clasira Terezinha de Oliveira

Entrevista realizada por Mariah e Helena. 

Entrevista realizada por Flora e Helena.



Aniversário Montenegro
 

O mês de maio é realmente muito importante e recheado
de datas especiais. No dia 5 de maio, nossa cidade
comemorou 148 anos. Parabenizamos a todos os

montenegrinos e aqueles que acolhem a nossa cidade
como sua de coração! Agradecemos a acolhida de nossa

escola e desejamos que nosso município cresça e se
desenvolva de forma próspera !

No mês de maio, além do aniversário da escola, celebramos e homenageamos 
 aquelas que são vida e amor: as mães.

Dia 09 de maio de 2021, foi comemorado o dia das mães e por conta da pandemia
a data precisou ser repensada. No dia 22 de maio acontecerá o Chá das Mães,
que celebrará o aniversário da escola e o dia delas. Para a data não passar em

branco, no domingo, a escola preparou uma surpresa para todos. Além de
surpreender as mães que fazem parte da da comunidade escolar, toda cidade
ficou encantada e se sentiu homenageada com a aeronave que sobrevoou a

cidade com uma faixa com o seguinte dizer: "MÃE É VIDA E AMOR, CSP ❤ ".
 

Homenagem que veio dos céus
 

Desenho: 
Arthur Kindel

 5º ano



"Quero parabenizar o CSP pelos seus 145 anos. Sou ex-
aluna e tive o privilégio de acompanhar o crescimento do
Colégio. Cursei da primeira até a oitava série. No ano de
1994, participei de um concurso que o colégio realizava
todos os anos “Garota E.E.P (Escola Evangélica
Progresso)  e ganhei o título de Garota Simpatia. Guardo
na lembrança belas recordações. Lembro de todos os
meus professores e quero aproveitar para deixar o meu
agradecimento. 
Hoje em dia sou professora da Educação Infantil e meu
filho é aluno nesse lugar, que mora no meu coração. Fico
emocionada ao reencontrar meus ex-colegas no colégio
trazendo seus filhos e sou grata por ter a oportunidade de
ser professora de alguns deles. 
Estou muito feliz em fazer parte da Família Sinodal, pois
no colégio, me sinto em casa." 

Concurso " O melhor Lorio do Brasil"
 As turmas do 4º e 5º ano na educação bilíngue, do

teacher Rafa aprenderam sobre as funções dos
funcionários na escola, tais como: lunch lady
(merendeira), janitor (zelador), secretary (secretária),
librarian (bibliotecária) e PRINCIPAL (Diretor). Com isso
realizamos o concurso "O Melhor Lorio do Brasil" onde as
crianças deveriam homenagear o Principal Lorio com um
desenho. Um dos desenhos recebidos, foi do aluno
Vicente de Andrade Wolff da turma 41. Congratulations!

Histórias muitas histórias
 Nossa escola valoriza as pessoas. Muitos que foram alunos trazem

seus filhos ou netos para estudarem aqui e alguns alunos também
acabam por fazer parte do quadro de colaboradores. História essa

vivida pela professora Luciana, que atualmente é professora da
Educação Infantil, já foi mãe de aluno e também aluna. O jornal

trouxe um relato recheado de boas memórias da Profe Lu.

Fotografia da professora
Luciana no ano de 1994, quando

recebeu a faixa da “Garota
Simpatia”.

 

Registro da professora Luciana
usando a faixa que guarda até hoje

com muito carinho.



Parabéns
CSP!

Com a imagem de nossos atuais 138 colaboradores, 
 queremos demonstrar nossa gratidão a cada família, cada

aluno (a) ou funcionário (a) que passou, passa e poderá
passar e que faz parte da história de nossa Instituição!





No ano 2000, a direção, professores,
funcionários e alunos de nossa escola criaram

uma cápsula do tempo com objetos e
recordações que faziam parte da época. A

abertura estava programada para este ano, 20
anos depois. 

Por conta da pandemia, a abertura precisou ser
adiada, que surpresas serão encontradas ali? 
Assim que for possível, a cápsula será aberta,
será que nosso Brasil conseguiu alcançar os
sonhos que desejavam, daqueles que aqui

estavam?
 
 

A turma 41 elaborou textos para
homenagear o colégio, que tanto ama.
Confira abaixo o texto do aluno Vicente

Andrade, representando todos seus
colegas:

Cápsula 
do tempo!

Os quartos anos, das profes Bárbara e Emily escolheram
homenagear a nossa escola, dizendo tudo aquilo que gostam nela:

Educação Física, Aula de Música, brincar com os amigos, os
professores e, claro, aprender foram os mais citados! Nas palavras

deles, o CSP é a melhor escola de todo o mundo! Alguém dúvida?
 



Rafaela, 5º ano

Francesca, 1º ano

Manuela, 1º ano

Renata, 1º ano

Mariana, 1º ano

Laura,4 º ano

Lívia,4 º ano

Ana Laura,4 º ano

Dafny,4 º ano



 

Eu sou o Artur, eu gostei
dessa edição porque
tiveram várias datas

especiais!

Eu sou a Helena gostei
muito de participar dessa

edição do Jornal CSP
porque é o aniversário da

escola!

Eu sou a Marina,
participar do jornal
foi uma experiência

nova, nunca fiz nada
parecido!

Somos dos quintos anos do CSP. Cada mês, um grupo de alunos é o
responsável pela pauta do jornal. Confira quem são os responsáveis desta

edição.

Eu sou A Mariah e
adorei fazer parte

dessa edição
comemorativa ao

aniversário da nossa
escola!

Oi, eu sou a Flora,
para mim fazer parte

do jornal foi muito
legal. Uma experiência
maravilhosa, eu amei!

Eu sou o Vinícius e
afirmo que a

experiência é única. É
com gratidão que falo

obrigado por fazer
parte do jornal!

Eu sou o Bruno, adorei
participar do jornal, foi

uma experiência
incrível.

Professoras organizadoras:
Alessandra Lima e Aline de Mello.

Corretora: 
Profe Beatriz Nyland

Eu sou a Lívia 
da turma 51!


