
URI:   HISTÓRIA   E   IMPORTÂNCIA  

Ano  de  1977,  um  momento  importante  para  a  história  de  Erechim.  E  você              

sabe  por  quê?  Porque  foi  nesse  ano  que  eu  fui  fundada.  Me  desculpe,  não  me  apresentei,                 

meu  nome  é  Escola  de  Educação  Básica  da  URI  -  Universidade  Regional  Integrada  do               

Alto  Uruguai  e  das  Missões,  nome  comprido,  não  é?  Mas  você  pode  me  chamar  de  URI.                 

Estou  há  43  anos  formando  alunos  exemplares  e  seres  humanos  excepcionais  em  nossa              

cidade.  Sou  incrível,  não  é  mesmo?  Sabe,  com  respeito,  amizade  e  excelência  podemos              

fazer  do  mundo  um  lugar  melhor.  Mas,  eu  não  posso  levar  todo  o  crédito  de  minha                 

grandiosidade.  Devo  isso  aos  professores  e  demais  servidores  da  instituição,           

incrivelmente  capazes  que  trabalham  comigo  e,  com  certeza,  aos  alunos,  porque  sem             

eles   eu   não   seria   nada.  

Eu  também  acordo  cedo  sabia?  Todos  os  dias,  às  7  horas  da  manhã  eu               

acordo,  ou  abro  minhas  portas,  chame  como  quiser.  A  partir  desse  horário  já  estou               

disposta  a  receber  os  alunos  que  eu  tanto  amo.  As  aulas  de  manhã  se  iniciam  às  7h30  e                   

encerram  às  11h50.  Os  alunos  do  ensino  fundamental  II  também  têm  aula  nas  terças  e                

quartas-feiras  de  tarde,  é  cansativo,  mas  são  essas  aulas  que  fazem  de  meus  alunos  tão                

especiais.  Essas  aulas  de  tarde  começam  às  13h30  e  terminam  às  17h20.  E  nos  outros                

dias  da  semana?  Também  ofereço  atividades  como  Handebol,  Teatro,  Judô,  Dança  entre             

tantas   outras.   E   é   por   isso   que   o   aluno   URI   é   diferenciado.  

Ainda  temos  outros  projetos,  algo  que,  na  minha  opinião,  completam  a            

escola  e  o  aprendizado!  Como  por  exemplo,  a  SECART  (Semana  Cultural,  Artística  e              

Recreativa  da  Escola  de  Educação  Básica).  Admitam,  alunos,  não  é  a  melhor  semana  do               

ano?  Nessa  semana  os  alunos  se  desenvolvem  em  âmbitos  artísticos  e  culturais,  porque              

acredito  que,  o  desenvolvimento  cultural  seja  tão  importante  quanto  os  demais  âmbitos             

do  ensino.  E  é  claro  que  os  alunos  se  divertem  muito,  aprendendo  a  importância  do                

trabalho  em  equipe  e  da  união,  enquanto  turma.  Outro  projeto  que  faz  dos  alunos  cada                

vez  melhores  é  o  livro  “Criando”,  um  livro  de  poemas  escritos  por  eles  mesmos.  Os                

temas  são  muito  variados,  e  com  o  livro  os  alunos  expressam  seus  sentimentos  e               

opiniões.  



No  mundo  em  que  vivemos  hoje,  as  pessoas  que  sabem  um  segundo  idioma              

são  muito  valorizadas.  Dessa  forma,  eu  invisto  muito  no  aprendizado  do  inglês.  Você              

sabia  que  eu  faço  parte  do  programa  Cambridge  Univerisity  Press  Educational  Partner?             

Isso  mesmo,  você  faz  parte  de  um  curso  de  inglês  com  o  material  da  Cambrige  durante                 

o  ensino  fundamental  e  médio.  Além  de  aprender  a  língua  que  o  mundo  fala  de  forma                 

divertida  e  eficiente,  disponibilizo  muitos  projetos  relacionados  ao  aprendizado  do           

inglês.  Por  que  afinal,  quem  sou  eu  sem  projetos?  Tea  party,  video  award,  viagem  de                

imersão  ao  Snow  Valley  adventure  e  a  viagem  de  estudos  a  Londres  são  apenas  alguns                

exemplos   do   que   meus   alunos   podem   vivenciar.  

Enfim,  sou  uma  escola,  uma  instituição  de  ensino,  aprendizagem  e  formação            

de  pessoas,  diferente  de  tudo  que  você  já  viu.  Preocupada  com  o  desenvolvimento              

emocional,  cultural  e  ético  dos  estudantes,  por  tornar-lhes  seres  humanos  críticos,            

sábios,  responsáveis,  entre  tantas  outras  virtudes  que  são  adquiridas  por  quem  passa  por              

aqui.   Sou   assim,   formo   todos   os   anos   pessoas   capazes   de   mudar   o   mundo.   Sou   URI!  

Luiza   Treichel   Mossi  

 

MINHA   ESCOLA:   A   URI  

Na  Escola  de  Educação  Básica  da  URI  a  educação  é  fundamentada  em             

princípios,  como  o  da  liberdade  e  da  igualdade  e  em  valores  como  a  ética  e  a                 

solidariedade.  Sua  preocupação  é  o  desenvolvimento  integral  do  aluno  fazendo  isso            

diariamente.   Ela   faz   parte   da   minha   vida   muito   antes   de   eu   frequentá-la.  

A  Escola  da  URI  é  um  espaço  de  muitas  atividades  para  despertar  e              

consolidar  os  conhecimentos.  Como  aluno  percebo  o  quanto  participamos  de  aulas,            

estudos,  pesquisas  e  ações  para  que  possamos  desenvolver  nossas  habilidades.  Das            

experiências  de  ciências  aos  projetos  no  Espaço  Marker,  às  aulas  interativas  do  inglês.              

Vivenciamos  ações  solidárias  e  de  proteção  ao  meio  ambiente  tendo  sempre            

oportunidade  de  uma  visão  crítica  de  mundo.  São  alguns  dos  exemplos  da  formação              

integral   que   a   Escola   promove.  



Antes  mesmo  de  ser  aluno  da  Escola  de  Educação  Básica  da  URI  eu  já               

frequentava   ela.  

Minha  mãe  e  meu  pai  são  professores  no  Curso  Superior  e  minha  irmã  mais               

velha  também  estudava  na  escola.  Tenho  uma  ligação  muito  forte  com  minha  escola,  os               

professores,  os  colegas  e  amigos  fazem  parte  do  meu  dia,  muitas  vezes  agitado,              

cansativo,   mas   necessário   para   que   eu   seja   um   cidadão   ético   e   competente.  

Destaco  a  Escola  como  a  minha  segunda  casa,  local  em  que  fortaleço  os              

valores  e  princípios  que  recebo  da  minha  família.  Nessa  escola  que  escolheram  para  eu               

estudar  e  que  aprendi  a  respeitar  desde  muito  cedo,  do  meio  jeito,  alegre  e  descontraído,                

aproveito  o  conhecimento  transmitido  pelos  professores  e  os  recreios  legais  com  os             

colegas.  A  Escola  faz  parte  da  minha  vida  e  por  consequência  vai  ficar  registrada  na                

minha   história.  

Augusto   Zanardo   Sartori  

 

ESCOLA,   MINHA   SEGUNDA   CASA  

Por  grande  parte  de  nossa  vida  vivenciamos  o  período  escolar,  período  de             

aprendizado  e  construção  do  que  vamos  nos  tornar  no  futuro.  É  por  isso  que  a  escola                 

deve  ser  um  lugar,  tanto  aconchegante  e  de  lazer,  quanto  como  um  lugar  de               

concentração  e  ensino.  Por  isso  eu  escolhi  estudar  na  Escola  de  Educação  Básica  da               

URI.  

Aos  meus  quatro  anos,  meus  pais  me  levaram  para  escolher  a  escola  em  que               

eu  entraria,  mas  quando  eu  entrei  pelo  pórtico  da  URI,  foi  amor  à  primeira  vista.  Desde                 

o  nível  I  até  o  Ensino  Médio,  a  escola  oferece  ótimos  professores,  que  fazem  as  matérias                 

parecerem  fáceis  devido  as  suas  perfeitas  explicações  e  a  forma  divertida  e  única  de               

cada   um.  

Além  dos  professores,  todos  os  outros  funcionários  que  trabalham  na  escola            

também  prezam  pelo  bem-estar  de  todos  os  estudantes.  A  escola,  como  se  já  não               

bastasse  os  excelentes  profissionais  presentes  nela,  também  têm  espaços  específicos           

para  o  desenvolvimento  do  aluno,  como  laboratórios  de  informática,  quadras  de  esporte,             



bibliotecas,  áreas  destinadas  às  ciências  e  até  um  centro  específico  para  o  ensino  do               

Inglês.  

As  áreas  de  estudo  (salas  de  aula,  laboratórios...)  são  perfeitos  para  a             

concentração  e  aprendizado  dos  alunos,  e  claro,  com  uma  grande  variedade  de             

conteúdos  para  serem  estudados.  Além  de  matérias  como  matemática,  português,           

história  e  etc.,  a  escola  também  tem  matérias  como  filosofia  e  religião,  que  ajudam  na                

formação   do   aluno   para   a   vida.  

A  URI  também  possui  atividades  extracurriculares,  como  Teatro,  Violão,          

Coral,  e  também  práticas  esportivas  como  as  escolinhas  de  Futsal,  Handebol,  Mini             

Tênis  e  Judô.  A  escola  também  é  a  única  do  estado  que  possui  o  selo  Pierre  de                  

Coubertin,  fundador  dos  Jogos  Olímpicos  Modernos,  que  nos  ensina  a  seguir  os  valores              

olímpicos:   Respeito,   Amizade   e   Excelência.  

A  URI  é  uma  ótima  escola  para  se  estudar,  pois,  além  de  dar  um  ótimo                

ensino  aos  alunos,  também  preza  pelo  lazer  e  o  bem-estar  de  cada  um  de  seus  alunos  e                  

funcionários.   É   por   isso   que   eu   estudo   lá.  

Bernardo   Marinho   Ribeiro  

 

ESCOLA:   LUGAR   DE   APRENDER   E   CONVIVER  

Ao  escolhermos  o  lugar  em  que  desejamos  passar  a  maior  tempo  do  nosso              

dia,   buscamos   um   espaço   acolhedor   e   de   confiança.  

Ao  ingressar  na  Escola  de  Educação  Básica  da  URI  conheci  pessoas            

maravilhosas,  pois  a  escola  possui  profissionais  qualificados  além  de  um  amplo  espaço             

de   ensino   bem   como   uma   área   de   convivência,   onde   os   alunos   passam   os   recreios.  

A  escola  é  muito  bem  preparada  para  acolher  e  atender  bem  seus  alunos,              

professores  e  funcionários  possuindo  duas  cantinas,  duas  bibliotecas,  três  laboratórios           

de   ciência,   laboratório   de   informática   entre   outros.  

Dentro  da  grade  de  horários  dos  alunos,  temos  a  Língua  Inglesa,  mas  não  é               

qualquer  inglês  que  você  aprende,  não  é  só  o  básico.  É  como  um  cursinho,  os  alunos                 



têm  quatro  períodos  semanais,  o  que  é  bastante  coisa.  E  tudo  isso  em  parceria  com  o                 

Centro  de  Línguas.  E  o  melhor,  é  dentro  da  URI,  no  primeiro  andar  do  prédio  em  que  o                   

ensino   médio   estuda.  

Orgulho  em  dizer  que  sou  aluna  de  uma  escola  em  que  preza  pelo  bem-estar               

dos  alunos  e  usa  a  tecnologia  a  seu  favor.  A  URI  é  uma  escola  bem  tecnológica  porque                  

possui  seu  próprio  portal,  onde  alunos  e  pais  podem  ver  várias  coisas,  tais  como  notas,                

faltas,  provas  agendadas,  etc.  Tem  parceria  com  a  Árvore  de  Livros,  um  APP  onde  se                

pode   ler   livros   tanto   on-line   quanto   em   off-line.  

Estudar  nesta  escola  sempre  foi  meu  sonho  e  este  ano  o  meu  sonho  se               

tornou  realidade.  Eu  sou  aluna  da  Escola  de  Educação  Básica  da  URI.  Resumindo  a               

Escola  de  Educação  Básica  da  URI  é  uma  escola  que  possui  um  Ensino  de  qualidade,                

que   preza   pelas   relações   humanas   e   o   bem-estar   das   pessoas.  

Isadora   Luisa   Bianchi  

 

ESCO-LA(R)  

A  escola  é  um  lugar  no  qual  nos  desenvolvemos,  fazemos  amigos,  criamos             

correntes  de  ferro  uns  com  os  outros  e  podemos  enferrujar,  mas  essa  corrente  vai  sempre                

estar   firme   e   forte   como   sempre   foi.  

Desde  a  primeira  vez  que  entrei  na  URI  (Escola  de  Educação  Básica),  isso              

lá  no  ano  de  2010,  senti  que  ali  era  o  meu  lugar,  onde  eu  iria  me  desenvolver  e  encontrar                    

algumas   das   pessoas   mais   especiais   para   toda   vida.  

O  respeito  sempre  foi  muito  bem  empregado  e  o  estudo  sempre  muito  bem              

elaborado.  Porém,  nem  tudo  é  perfeito,  tem  alguns  altos  e  baixos,  mas  os  defeitos               

podem   ser   discutidos   e   logo   tudo   é   sanado.  

Tanto  meu  pai  quanto  minha  mãe  cursaram  a  faculdade  na  URI,  sendo  que              

na  época  o  primeiro  e  o  segundo  grau  chamavam  de  FAPES  (  Fundação  Alto  Uruguai                

para   a   Pesquisa   e   o   Ensino   Superior).  



Meus  pais  sempre  amaram  o  lugar,  cheio  de  gente  querida  e  educada,             

professores  muito  inteligentes  e  capacitados,  sendo  que  na  época  já  não  havia  mais  o               

zoológico,   mas   tinha   o   museu,   que   encanta   qualquer   um   que   por   ali   passa.  

A  URI  não  é  só  uma  escola,  mas  um  lar,  no  qual  faz  com  que  qualquer  um                  

queira  não  sair  de  lá,  tanto  que  meu  pai  dá  aula  de  direito  as  vezes  na  URI  e  minha  mãe                     

dava  aula  para  o  curso  de  técnicos  de  enfermagem.  Já  o  meu  irmão  cursa  faculdade  de                 

direito  e  eu  estou  no  nono  ano  nessa  escola,  ou  seja,  abandonar  a  URI  é  definitivamente                 

impossível.  

A  Escola  de  Educação  Básica  possui  hoje  aproximadamente  1.648  alunos,           

sendo  fundada  no  ano  de  1992,  já  a  FAPES  foi  fundada  em  1977.  A  URI  possui  dois                  

campi,  sendo  que  o  Campus  1,  local  em  que  se  encontra  a  escola  de  Educação  Básica,                 

fica  na  Avenida  7  de  Setembro,  número  1.621.  Destaca-se  que  se  você  totalizar  o               

número  de  prédios,  a  área  construída  é  de  142.356,53  metros  quadrados,  ou  seja,  uma               

grande   área   cheia   de   lugares   e   pessoas   incríveis.  

A  escola  possui  uma  gincana  anual,  chamada  SECART  (Semana  Esportiva,           

Cultural  e  Artística),  a  qual  encanta  todos  os  alunos  do  sexto  ao  terceiro  ano  do  ensino                 

médio,  sendo  aplicadas  atividades  para  divertimento  e  aprendizado  e  ao  mesmo  tempo,             

se  fazem  novos  amigos,  com  muita  união,  e  no  final  descobrindo  que  sempre  o  mais                

importante  é  participar,  respeitar  o  próximo  e  o  amor  em  primeiro  lugar.  Essa  semana  é                

super   divertida,   perto   da   chegada   das   férias   de   inverno.  

As  férias  são  incríveis  para  descansarmos  a  cabeça,  mas  após  a  volta  às              

aulas   é   muito   bom   reencontrar   todos   os   colegas   e   amigos,   além   de   voltar   à   rotina.  

Agradeço  muito  pelos  professores,  faxineiras,  funcionários  e  demais         

colaboradores  por  tudo  que  fazem  por  nós  alunos,  pois  eles  sempre  ajudam  a  todos,               

merecendo  serem  valorizados  como  grandes  profissionais  que  são,  sempre  sendo  muito            

bem-educados,  queridos  e  atenciosos.  Gratidão,  por  transformar  a  minha  escola  em  um             

Lar   e   proporcionar   um   ótimo   estudo   e   me   preparar   para   os   desafios   da   vida   adulta.  

Martina   M.   F.   Mocellin  

 



MINHA   ESCOLA  

Eu  estudo  na  URI  já  fazem  dez  anos,  acho  que  foi  uma  das  melhores               

decisões   que   meus   pais   tiveram   em   relação   a   mim.  

Lá,  eu  fiz  muitos  amigos,  assim  como  espero  continuar  fazendo.  Além            

disso,   aprendi   vários   valores,   como,   RESPEITO,   AMIZADE   E   EXCELÊNCIA.  

RESPEITO:   respeitar   os   outros,   assim   como   você   gostaria   de   ser   respeitado.  

AMIZADE:  ser  amigável  com  todos,  ser  uma  pessoa  melhor,  simpatizando           

com   todos.  

EXCELÊNCIA:  dar  o  seu  melhor  em  tudo  que  você  puder,  sem  atrapalhar  a              

oportunidade   dor   outros   de   também   darem   seu   melhor.  

Além  desses  valores,  aprendi  a  ter  educação  e  caráter,  me  tornei  quem  sou              

hoje   e   sou   eternamente   grata   a   minha   escola   por   isso.  

Como  eu  estudo  na  URI  desde  que  eu  tinha  três  anos,  já  tive  vários               

problemas  em  relação  a  estudos  e  a  amizades,  mas  nada  que  eu  não  tenha  conseguido                

resolver   juntamente   com   os   professores,   psicólogos   e   etc.  

Minha  mãe  estudava  na  URI  quando  mais  nova,  e  ela  é  alguém  que  eu               

admiro  muito,  e  por  isso  fico  feliz  de  estar  estudando  e  aprendendo  no  mesmo  lugar  que                 

ela   estudou.  

E  na  URI,  não  há  só  estudo,  também  temos  outras  atividades  para  nós  nos               

descontrairmos,  atividades  divertidas,  como  a  SECART,  campeonatos  e  atividades          

extracurriculares,   como;   handebol,   futsal,   judô,   teatro,   dança,   mini   tênis.  

E   esses   são   alguns   dos   motivos   pelos   quais   eu   amo   estudar   na   minha   escola!  

Letícia   Johann   França  

 

 

 



MINHA   ESCOLA,   MINHA   SEGUNDA   CASA  

A  maioria  dos  pais  pensa  muito  antes  de  escolher  a  escola  dos  filhos,  mas  os                

meus  não,  eles  tinham  certeza  de  que  eu  estudaria  na  URI,  onde  quase  toda  a  minha                 

família   já   estudou   ou   trabalhou.  

A  Universidade  Regional  Integrada  do  Alto  Uruguai  e  das  Missões  é  uma             

instituição  comunitária  no  noroeste  do  Rio  Grande  do  Sul  se  distribui  em  seis  cidades               

por  todo  o  Rio  Grande  do  Sul,  sendo  elas  em  Erechim,  Frederico  Westphalen,  Santiago,               

Cerro   Largo,   São   Luiz   Gonzaga   e   Santo   Ângelo.  

A  FAPES  (Fundação  Alto  Uruguai  para  Pesquisa  do  Ensino  Superior)  veio            

antes   da   URI,   mas   já   faz   27   anos   que   a   URI   é   chamada   assim.  

A  URI  tem  cerca  de  15  mil  alunos  em  todas  as  universidades  no  noroeste               

gaúcho.  Aqui  em  Erechim  a  escola  tem  124  alunos  na  educação  infantil,  583  no  ensino                

fundamental,  212  no  ensino  médio  e  129  no  técnico  em  enfermagem,  totalizando  1148              

alunos.  

Na  URI  tem  muitas  atividades  extracurriculares  para  se  fazer,  como  coral,            

dança,   futsal,   handebol,   teatro,   mini   tênis,   judô,   robótica,   entre   muitas   outras.  

Também  tem  muitos  eventos  como  a  SECART  (semana  cultural  e  artística),            

palestras,   peças   de   teatro,   apresentações   e   vários   outros   eventos.  

Sobre  os  meus  estudos,  eu  estudo  todas  as  manhãs  e  duas  tardes,  terça  e               

quarta.  Muitas  pessoas  falam  que  é  uma  escola  muito  puxada,  mas  eu  sei  que  isso  vai                 

fazer   a   diferença   na   minha   vida   enquanto   estudante.  

Eu  acredito  que  a  escola  tem  um  peso  muito  grande  sob  as  nossas  vidas,               

podendo  assim  influenciar  na  nossa  carreira,  amizades  e  pensamentos.  Fazem  dez  anos             

que  eu  estudo  na  URI,  e  em  todo  esse  tempo,  pude  perceber  que  a  URI  realmente                 

sempre  vai  fazer  história  na  minha  vida,  foi  nessa  escola  que  eu  fiz  meus  primeiros  e                 

melhores   amigos,   é   aqui   que   eu   passo   a   maioria   do   meu   tempo.  

Tenho  tantas  histórias  neste  lugar,  afinal,  passei  grande  parte  da  minha  vida             

dentro  destes  prédios,  estudando,  fazendo  amigos  e  como  tenho  muitos  parentes            



trabalhando  e  estudando  aqui,  é  praticamente  um  lugar  familiar,  por  isso  que  aqui  é  a                

minha   segunda   casa.  

Emanuelle   Ceni  

 

MINHA   ESCOLA  

A  escolha  de  uma  escola  para  um  filho,  é  algo  extremamente  importante.             

Quando  meus  pais  escolheram  a  URI,  pensaram  muito  na  educação  que  ela  nos              

proporciona,  aos  professores,  conselheiros  e  demais.  A  primeira  vez  que  coloquei  meus             

pés  na  URI,  senti  que  é  um  lugar  que  nos  traz  muito  aconchego,  as  pessoas  são                 

extremamente   simpáticas   e   cativantes.  

Nesse  ano  de  2020  a  família  URI  irá  completar  43  anos  de  muito  sucesso               

por   todos   os   seus   méritos,   sempre   em   busca,   do   melhor   para   o   nosso   conhecimento.  

Uma  das  poucas  escolas  na  nossa  região  que  tem  como  lema  o  respeito,              

amizade  e  excelência,  o  qual  nos  faz  ver  que,  sem  respeito  não  vamos  a  lugar  algum,  a                  

amizade   é   primordial   para   com   os   colegas,   e   a   excelência   é   a   soma   desses   dois   valores  

No  ano  de  2019  a  URI  veio  a  abordar  num  de  seus  projetos  o  curso  de                 

Medicina,  o  qual  trouxe  um  crescimento  abundante  à  população.  O  livro  Criando  é  mais               

um  de  seus  projetos  incríveis,  que  nos  traz  amplo  conhecimento  e  magia  nas  áreas  da                

leitura   e   escrita.   Esses   são   alguns   de   seus   projetos   e   atividades   dentro   de   tantos.  

Nesse  breve  relato  que  citei  acima,  mostro  um  pouquinho  do  cotidiano  desse             

lugar  onde  passo  a  maior  parte  do  meu  tempo.  Vejo  que  meus  pais  fizeram  a  escolha                 

certa,  pois  nesses  4  anos  que  estudo  lá,  vejo  o  meu  avanço  como  pessoa,  transformação                

e   responsabilidade.  

Deixo  o  meu  muito  obrigada  a  família  URI,  que  a  cada  dia  está  se               

superando.  Não  é  atoa  que  a  cada  ano,  a  procura  de  vagas  para  estudar  nessa  grande                 

escola  vai  aumentando  progressivamente,  pois  para  termos  base  precisamos  de  uma  boa             

estrutura   e   aqui,   com   certeza   encontramos.  

Isadora   Fabian   Rigo  



 

MINHA   SEGUNDA   CASA  

A  escolha  de  uma  escola,  é  sem  dúvidas  uma  das  escolhas  mais  importantes              

e  difíceis  da  nossa  vida,  pois  é  onde  a  criança  ou  o  adolescente  vai  se  preparar  para  o                   

seu  futuro,  em  que  ali  vão  começar  os  seus  primeiros  desafios.  A  escola  em  que  eu                 

atualmente   estudo   é   a   URI,   ou   melhor   Escola   de   Educação   Básica   da   URI.  

A  Uri  foi  fundada  no  dia  19  de  maio  de  1992,  mas  tudo  começou  com  a                 

FAPES  (Fundação  Alto  Uruguai  e  para  Pesquisa  e  o  Ensino  Superior),  que  teve  início               

no  ano  de  1977.  Foi  a  primeira  universidade  multicampi  instalada  no  Brasil.  Depois  ao               

longo  do  tempo  começou  a  ampliar  cada  vez  mais  e  hoje  em  dia,  a  Uri  é  uma                  

universidade   completa!  

A  escola  é  um  lugar  que  tem  uma  importância  fundamental  na  sociedade,             

pois  é  um  lugar  de  formação.  Não  só  formação  de  alunos,  mas  também  formação  de                

verdadeiros  cidadãos.  Para  mim,  a  escola  é  minha  segunda  casa,  pois  é  onde  eu  passo  a                 

maior  parte  do  meu  dia.  Devemos  sempre  cuidar  da  escola,  ser  gentis  e  ter  respeito  com                 

professores,  funcionários  e  colegas,  assim  tornando-a  um  lugar  mais  agradável  para            

nossa   aprendizagem.  

A  convivência  na  Uri  é  sempre  ótima,  é  um  lugar  onde  todos  prezam  com  os                

3  valores  fundamentais  que  devemos  ter  para  ser  um  lugar  bom  de  conviver  :  o  respeito,                 

a   amizade   e   a   excelência!  

Há  diversos  valores  em  que  a  Uri  apoia,  como  a:  ética,  humanização,             

inovação,  respeito  e  a  solidariedade,  que  são  com  certeza  de  extrema  importância.  A              

escola  também  segue  com  uma  série  de  projetos  de  pesquisa  e  sociais,  e  diversas               

atividades  e  oportunidades  que  são  proporcionadas  aos  alunos.  Como  por  exemplo  o             

livro  “CRIANDO”,  que  é  um  livro  de  poemas  escrito  pelos  alunos,  e  a  “SECART”               

(Semana  Esportiva,  Cultural  e  Artística)  em  que  os  alunos  do  e  Ensino  Fundamental  II  e                

Ensino  Médio  tem  uma  semana  de  atividades  diferenciadas  para  estimular  o  trabalho  em              

equipe  e  o  espírito  criativo.  Além  de  diversas  outras  atividades  que  são  proporcionadas              

para   nós,   alunos.  



A  Uri  tem  uma  infraestrutura  completa,  e  possibilita  que  todos  os  alunos             

saiam  dela  com  um  futuro  excelente!  Eu  amo  minha  escola  e  só  tenho  a  agradecer  por                 

estudar  em  um  lugar  realmente  maravilhoso  e  com  uma  qualidade  de  ensino  ótima,  na               

qual  será  fundamental  em  minha  vida.  Nunca  irei  me  esquecer  dela,  pois  foi  um  dos                

primeiros  lugares  que  eu  iniciei  minha  trajetória  e  com  toda  certeza  será  sempre  muito               

especial   para   mim!  

Sabrina   Sonda  

 

A   MINHA   ESCOLA  

A  Escola  de  educação  Básica  Uri  –  Erechim  é  uma  instituição  na  qual  estou               

há  uma  década  tendo  uma  excelente  educação,  com  maravilhosos  professores  que,            

desde  meus  quatro  anos,  me  ensinaram  muito  mais  do  que  ler  e  escrever,  mas  sim,  os                 

valores  do  respeito,  amizade  e  excelência  que  contribuíram  e  ainda  contribuem  muito  na              

minha   vida.  

Nestes  dez  anos  fiz  grandes  amizades  que  as  tenho  até  hoje,  com  meus              

colegas   e   professores,   a   equipe   de   coordenação,   etc...  

Temos  diversas  atividades  extracurriculares  como:  futebol,  judô,  handebol,         

mini   tênis,   entre   outras,   incluindo   dois   ginásios   e   o   principal,   o   selo   Pierre   de   Coubertin.  

A  escola  é  bem  grande  e  tem  duas  cantinas,  biblioteca,  pátio,  e  um  ótimo               

curso   de   inglês   que   temos   em   tempo   integral.  

Há  dez  anos  a  URI  faz  parte  da  minha  vida,  e  eu,  sou  feliz  por  isso,  aprendi                  

coisas   que   vou   levar   para   minha   vida   inteira,   valores   e   amizades   que   nunca   esquecerei.  

Karen   Turella   de   Quadros  

 

 

MINHA   ESCOLA  

A  URI  é  uma  instituição  particular,  localizada  na  região  noroeste  do  Rio             
Grande   do   Sul,   e   é   avaliada   como   a   melhor   de   Erechim-RS.  

Eu  estudo  desde  o  primeiro  ano  do  Ensino  Fundamental,  e  hoje,  no  oitavo              
ano,  posso  dizer  que  sou  muito  grato  a  toda  essa  instituição.  A  escola  me  deu                



oportunidade  de  ter  conhecimento  muito  melhor  e  de  conhecer  diversas  pessoas,  das             
mais   diversas   cidades   da   região.   

A  escola  apresenta  um  excelente  ambiente  escolar,  com  ginásios,  salão  de            
atos,  campos,  ar  condicionado,  etc.  Apresenta  uma  ótima  educação,  devido  aos            
professores  muito  capacitados  e  todos  os  funcionários  super  atenciosos  e  dispostos  a             
fazer  o  melhor  pela  instituição.  A  escola  leva  em  conta  três  valores:  respeito,  amizade  e                
excelência.  

Além  do  mais  apresenta  várias  opções  de  atividades  extracurriculares,  sem           
custo  adicional,  por  exemplo,  teatro,  handebol,  aulas  de  mini  tênis,  entre  outras             
atividades  que  agregam  conhecimento  pessoal  e  profissional  a  seus  alunos,  e  sempre             
reforçando   a   importância   do   trabalho   em   equipe.  

A  Escola  Básica  da  URI,  proporciona  um  inglês  de  ótima  qualidade,  com  a              
melhor  equipe  de  professores  e  um  material  didático  moderno  e  atualizado.  O  Centro  de               
Línguas  URI  Erechim  é  a  opção  prática  para  você  aprender  inglês,  além  de  ser  um  curso                 
aberto  para  pessoas  de  todas  as  idades,  no  Centro  de  Línguas  é  mais  fácil  aprender,  o                 
aluno  é  estimulado  a  participar  da  aula,  aprendendo  de  forma  distraída  e  de  maneira               
interativa.  

A  missão  da  escola  é  assegurar  um  ensino  de  qualidade,  formando  cidadãos             
críticos,  conscientes  e  participativos,  capazes  de  interagir  e  intervir  na  realidade.  Ser  um              
espaço  de  conhecimento,  cultura,  pesquisa  e  criatividade,  onde  o  aperfeiçoamento           
constante  favoreça  o  aprimoramento  da  formação  pedagógica,  de  forma  a  responder  às             
necessidades   da   nossa   sociedade.  

Bernardo   Baldissera  

 

 

MINHA   ESCOLA  

A  escola  de  Educação  Básica  URI  é  o  lugar  onde  passo  a  maior  parte  do                
meu  tempo,  é  a  minha  segunda  casa.  É  o  local  mais  incrível  e  amigável  possível,  muito                 
acolhedor  e  com  ótimos  professores.  Tem  um  método  de  ensino  diversificado  e  um              
ótimo  material  para  o  melhor  aprendizado  possível,  temos  curso  de  inglês  incluso.  Os              
funcionários  são  todos  muito  atenciosos,  respeitosos  e  eficientes.  Nossos  colegas  são            
quase  todos  muito  esforçados,  dedicados  e  responsáveis  o  que  demonstra  a  maturidade             
deles.   

A  estrutura  da  escola  é  muito  boa  suprindo  a  necessidade  de  todos,  é  bem               
grande  e  com  estacionamento  para  funcionários.  Tem  duas  cantinas  para  comprarmos            
lanches,  uma  central  de  cópias,  uma  loja  com  materiais  e  uniformes,  duas  bibliotecas              
com  uma  central  e  outra  infantil,  alguns  anfiteatros  para  apresentações;  teatros;            
palestras;   etc.   Nos   fornecem   várias   atividades   extracurriculares   e   um   dia   para   reforço.   



 Essa  é  minha  escola,  tenho  prazer  em  fazer  parte,  aqui  eu  aprendo,  divido               
conhecimento   e   sou   muito   feliz.  

Bruno   M.   Matiello  

 

MINHA   ESCOLA  

Em  tempos  que  o  estudo  não  é  valorizado  pelos  nossos  governantes,  sou             
privilegiada  em  estudar  na  Escola  URI  ERECHIM  (UNIVERSIDADE  REGIONAL          
INTEGRADA)  que  foi  fundada  em  19/05/1992.  Para  mim,  a  escola  tem  um  papel              
fundamental  nas  nossas  vidas,  pois  dentro  dela  não  aprendemos  somente  matemática  e             
português,  é  onde  encontramos  amigos  e  temos  a  oportunidade  de  termos  professores             
que   nos   preparam   para   o   futuro   que   é   onde   enfrentamos   os   mais   diversos   desafios.  

A  escola  não  interfere  somente  na  nossa  educação.  Não  é  fácil  ser  professor,              
mas  ser  aluno  também  não  é,  temos  de  aprender  as  mais  diversas  matérias  e  em  cada                 
uma  delas  um  desafio  diferente,  não  é  somente  chegar  a  sentar  e  ouvir,  devemos  ter                
vontade  e  muita  determinação.  Aqui  temos  tudo  isso,  somos  ouvidos,  temos            
oportunidade  de  expressar  o  que  pensamos,  trocamos  idéias  com  professores  e            
coordenação.  

A  escola  é  um  lugar  de  respeito,  lugar  de  interagir,  lugar  de  aprender  a  dar                
valor  ao  que  temos,  pois,  muitas  pessoas  gostariam  de  estar  em  nosso  lugar,  porém  não                
têm  a  mesma  oportunidade  que  tenho,  por  isso  me  sinto  honrada  em  fazer  parte  desta                
instituição.   

Sophia   Pungan   Dezordi  

 

 

ORGULHO   DE   SER   URI  

Em  tempos  de  crise  na  educação,  me  sinto  honrado  em  fazer  parte  de  uma               
escola   que   preza   tanto   o   aprendizado   do   aluno.  

A  Escola  de  Educação  Básica  URI  é  onde  eu  passo  a  maior  parte  do  meu                
tempo,  seria  como  se  fosse  a  minha  segunda  casa,  aqui  eu  estudo,  troco  experiências               
com  meus  colegas  e  professores  e  ainda  me  divirto  nos  momentos  de  lazer  que  são                
oferecidos  aos  alunos.  Ela  é  uma  instituição,  que  segue  os  princípios  de  Pierre  de               
Coubertin,   Amizade,   Respeito   e   Excelência.  

Temos  um  ambiente  agradável,  limpo,  com  ótimos  professores,  uma  base           
escolar  excelente,  tenho  prazer  de  estudar  aqui,  me  sinto  privilegiado  em  ter  a              



oportunidade  de  ser  aluno  de  uma  Escola  tão  séria  e  comprometida  com  o  aprendizado               
de   seus   alunos.  

Mateus   Henrique   Pavan  

URI   -   MINHA   ESCOLA  

Hoje   venho   contar   um   pouco   sobre   a   escola   em   que   estudo.   Sinto-me    muito  
honrada   em   fazer   parte   desta   instituição,   que   ajuda   muitas   pessoas   a   terem   um   excelente  
futuro.  

Comecei   a   estudar   na   Uri   quando   eu   estava   no   6°   ano,   como   eu   vim   de   uma  
escola   estadual,   me   surpreendi   com   o   tamanho,   conforto   e   infra-estrutura   que   esta   escola  
nos   oferece.  

Agora   no   8°ano,   acho   que   foi   umas   das   escolhas   mais   certas   que   já   fiz   na  
minha   vida,   pois   aqui,   os   professores   dão   o   seu   melhor   para   nós   aprendermos   e   fixarmos  
bem   os   conteúdos,   além   de   termos   materiais   muito   bons   para   o   nosso   aprendizado.  
Outro   ponto   que   eu   observo,   e   avalio   como   muito   positivo,   é   a   questão   da   amizade.  
Desde   o   primeiro   dia   de   aula,   os   alunos   veteranos   sempre   me   acolheram   e   tentaram  
fazer   o   possível   para   que   eu   ficasse   à   vontade   na   nova   escola.   Até   hoje   é   assim!   E   agora,  
eu   tento   fazer   o   mesmo   para   os   novos   colegas   que   aqui   chegam.  

Por   este   motivo,   acredito   que   os   princípios   de   Pierre   de   Coubertin   são   muito  
bem   seguidos   por   nós,   fazendo   que   os   alunos   tenham   uma   boa   convivência   no   espaço  
escolar,   com   respeito,   amizade   e   excelência.  

Maria   Eduarda   Kiedis  

 

 

RETRATOS   DA   ESCOLA  

Participar  desta  história,  minha  escola,  a  grandiosa  URI,  sempre  seguindo           
três  quesitos  principais  para  uma  boa  educação,  ensino,  estrutura  e  convivência,  três             
quesitos  essenciais  para  um  aprendizado,  um  aprendizado  que  o  aluno  jamais  vai             
esquecer.  

O  ensino  é  de  forma  abrangente,  de  modo  que  o  aluno  sempre  queira  coisas               
novas,  por  isso  ele  faz  pesquisas  projetos.  Um  ensino  de  qualidade  começa  na  escola  e                
termina  em  casa,  conteúdos  de  todos  os  tipos  são  ensinados  na  escola,  sempre  com  os                
profissionais   mais   capacitados   para   isso  



Provas  todo  mês,  além  de  horários  sempre  fixos  de  50  minutos  cada             
período,  aulas  de  segunda  a  sexta,  além  de  duas  tardes.  Estrutura  da  escola  é  perfeita                
duas   cantinas,   salas   de   informática,   brinquedoteca,   jogoteca,   biblioteca,   pátios,   ginásios.  

Da  forma  que  se  entrega  o  ensino,  alunos  viram  amigos  de  professores  e              
professores  viram  amigos  dos  alunos.  Convivência  em  sala  de  aula  é  bem  harmônica  e               
tranquila.  Na  geração  de  hoje,  alunos  querendo  ou  não,  pesquisam  em  casa  e  trazem  à                
aula  muitas  informações  que  não  foram  citadas  e  assim  contribuem  na  aula,seguindo             
nessa   linha,   faz   o   estudo   ser   muito   mais   divertido   e   descontraído.  

Enfim,  vivenciar  isso  todos  os  dias  é  muito  gratificante,  estudar,  se  dedicar,             
aproveitar  cada  momento,  fazer  amigos,  conhecimentos,  acordar  todo  dia  de  manhã            
cedo,   abrir   um   sorriso   daqueles   e   ir   para   a   escola.  

Vítor   Eduardo   Wiest  


