
 

 

www.facebook.com/oficialensb - Informativo online da Escola Nossa Senhora do Brasil - www.escolansbrasil.com.br 

N° 63 - Edição 63 - Porto Alegre, 30 de Abril de 2018. 

 

Palavra da Direção 

Estimada Comunidade Educativa, 
Paz e Bem! 

#QuemEducaAcolhe 

Com intensa alegria, gratidão e esperança, chegamos a vocês nesta 

edição do nosso Informativo Online. Nossa ação-reflexão-ação pastoral e 

pedagógica, enquanto Escola Confessional Católica, pertencente à 

Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida, nos 

compromete cada dia mais. Nossa filosofia consiste em conciliar a cultura e 

o espírito evangélico, considerando nosso educando como uma pessoa 

singular e única, que busca identidade própria na realidade cultural de que 

é herdeira e no contexto social de que participa e está chamado a 

modificar. Este é o propósito de nosso existir há 69 anos. À luz deste 

propósito educativo, convidamos nossa comunidade a refletir sobre: “Qual 

é a minha contribuição única e significativa?” Portanto, qual é o meu 

Propósito? No Livro “O Cultivo Espiritual em tempos de conectividade”, de 

Francisco Galvão, Editora Paulus, o autor cita Viktor Frankl: “O verdadeiro 

sentido da vida deve ser descoberto no mundo, e não dentro da pessoa 

humana ou de sua psique, como se fosse um sistema fechado...Quanto 

mais a pessoa esquecer-se de si mesma – dedicando-se a servir uma 

causa ou a amar outra pessoa – mais humana será e mais se realizará... 

Em outras palavras, a autorrealização só é possível como um efeito 

colateral da autotranscendência.” Essas palavras complexas poderiam 

traduzir-se em nomes próprios, tais como: Jesus Cristo, São Francisco e 

Santa Clara de Assis, Madre Clara Maria, nossa Fundadora, Madre Tereza 

de Calcutá; ou até mesmo em nomes comuns: nossas mães, nossos pais, 

nossos avós, nossos cuidadores, nossos educadores, nossos religiosos, 

nossos vizinhos, nossos amigos e, até mesmo, nossos desconhecidos. Ao 

dar as boas-vindas aos nossos estudantes, do 6º ao 9º ano, provocamos 

as seguintes reflexões: Daqui a 10 anos, queridos, quem vocês desejam 

ser (e não é descrição de trabalho), com quem vocês desejam estar 

(conviver) e o que desejam estar realizando (aqui sim, é a descrição do 

trabalho significativo/ a contribuição única, citada no início deste texto). Foi 

lindo ouvir algumas respostas.... ver os olhares curiosos, confusos ou, até 

mesmo, muito seguros e verbalizações genuínas como “Não sei.” E, por 

fim, nos despedimos de cada grupo dos anos finais dizendo a eles do 

nosso propósito, que é o mesmo desejado por nós, educadores da Escola 

Nossa Senhora do Brasil, aos nossos filhos: “Nossos educandos amados, 

nosso propósito é o de que vocês sejam os melhores para o mundo.” 

Famílias, gratidão por oportunizarem a realização do nosso propósito 

educativo Cristão pedagógico todos os dias.  

Nosso abraço carinhoso,  

Educadoras: Fabrisa R. Perusso Andara e Irmã Ignês Piasson                             

Direção 

 
 

          12º Encontro de Ex-Alunos  

 

Só quem tem a oportunidade de revisitar o seu passado e viver 

aquela nostalgia gostosa, naquele lugarzinho que a gente sabe que 

era feliz, é que consegue entender a sensação que um grande 

número de ex-alunos da Escola Nossa Senhora do Brasil sentiu no 

12º encontro realizado no dia 6 de abril. Foram muitos depoimentos 

recebidos e, ao longo do ano, publicaremos, no Portal e nas Redes 

Sociais da Escola, todo esse carinho que recebemos. Agradecemos 

de coração a todos que estiveram conosco neste evento. 

 

Marcos Donaduce | Auxiliar de Comunicação 
 

http://www.esconansbrasil.com.br
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A Importância da Vitamina C 
Todos sabem que nosso organismo precisa da ingestão de diversos tipos de vitaminas, algumas 

delas de grande importância, como a vitamina C. Essa vitamina é solúvel em água, por isso preci-

samos ingerir todos os dias algum alimento que contenha vitamina C, pois expelimos a mesma 

diariamente. 

A vitamina C ajuda na defesa do organismo contra infecções e auxilia na absorção do ferro, evi-

tando anemias e combatendo o estresse e alergias, o que já foi comprovado cientificamente. 

Benefícios da Vitamina C -  Fortalece os capilares sanguíneos. É extremamente importante em tratamentos antia-
lérgicos. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico. É excelente na prevenção de gripes e infecções. Atua no orga-

nismo como um poderoso antioxidante. Dá resistência aos ossos e dentes. Facilita a absorção de ferro pelo organismo. Atua no metabolismo de alguns 

aminoácidos. 

Fontes de Vitamina C 

* kiwi- melancia- limão- tangerina- laranja- abacaxi- goiaba- tomate- cenoura- rabanete- pimentão- orégano- alho. 

 

https://melhorcomsaude.com.br/conheca-beneficios-vitamina-c/ 

https://www.proteste.org.br/saude-e-bem-estar/bem-estar/noticia/pare-de-comprar-vitamina-c 

 

 

 

                                                                                                                Educadora: Luciana Pio | Educação Física - Ensino Fundamental II    

Educação para os Direitos Humanos 
Aproveitando o mês em que trabalhamos o respeito à cultura indígena, trago a reflexão sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 

é considerada uma grande conquista para toda a humanidade. Ao declarar que todas as pessoas nascem livres e são portadores dos mesmos 

direitos ao nascer, se estabelece um parâmetro mínimo de igualdade entre todos os seres humanos, de que sejam respeitados como indivíduos, 

independente das diferenças apresentadas, como as culturais, econômicas, étnicas, religiosas e de gênero. Os direitos humanos são fundados, 

então, sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa. 

Percebe-se, porém, que a questão discutida deve estar muito além da elaboração de leis que garantam esses direitos, deve passar por uma 

verdadeira educação baseada em valores para o bem coletivo. Se a educação não for efetiva para uma conscientização da importância do bem 

comum para a sobrevivência humana, nenhuma lei será realmente eficaz. Quando essa conscientização fizer parte do cotidiano 

dos seres humanos, a lei será apenas uma formalização do que, por conduta ética, já é feito.  

 

                                                                                                                                              Educadora: Tula Peruzzo | Supervisora Escolar 

 

A função do Tema de Casa  
 

O Tema de Casa/Tarefa de Casa tem uma função pedagógica e emocional muito importante para a aprendizagem das crianças, fazendo o resgate da 

atividade aprendida na escola, ao mesmo tempo em que vincula afetivamente os pais com estas aprendizagens. 

Por isso, é fundamental que as crianças façam suas Tarefas/Temas com a orientação dos pais apenas para estimular o pensamento sobre esta aprendi-

zagem, sem dar respostas ou fazer por elas.  Desta forma, o estímulo pelo aprender e a autoconfiança, personagens fundamentais para o processo do 

Aprender, ficam mais fortalecidos e a aprendizagem se torna mais segura. 

 

 

                                                  Educadora: Renata Gustavo | Orientadora Educacional - Educação  Infantil/Anos iniciais (1º ao 4º Ano)   
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15 anos de ENSB significam, para a Simone Pesente, 15 anos de experiências inovadoras com seus estudantes. Ela é, sem dúvida nenhuma, uma 

professora inquieta. O bom, só, não basta! Muito obrigado, Simone, por dividir conosco um pouquinho da tua trajetória maravilhosa enquanto educadora 

e colega de Missão Franciscana-Aparecida. 

 

No início, a aventura do novo! 

A Ir. Ignês me ligou e marcou uma entrevista, eu aceitei. Na época, não existia GPS, e eu não conhecia o bairro, daí coloquei um guia telefônico no 

banco do carona e vim de Cachoeirinha até aqui seguindo aquele mapa. (Risos)  

A Escola te mudou de alguma maneira? 

Ah, sim, com certeza. Os valores da nossa Missão refletem diretamente e imediatamente na forma como a gente trata as pessoas. O carinho, o caris-

ma,  a dedicação, o olhar o outro com cuidado, com amor, compreender e entender as pessoas e trabalhá-las com as suas diferenças. Isso é muito 

característico da nossa Escola: “Trabalhar o outro como ele é; do jeito dele!”  

História Motivadora. 

Eu tive um aluno que chegou ao 2º ano sem estar alfabetizado, e foi um desafio grande para mim. Comecei a desenvolver um trabalho intenso com ele 

e, enfim, consegui. O menino chegou ao final do ano alfabetizado, produzindo textos e tudo mais. Os pais dele escreveram uma carta lindíssima em 

agradecimento ao trabalho que desenvolvi. Uma carta tão carinhosa, que eu guardo até hoje comigo. 

O que um educador Franciscano-Aparecida precisa ter? 

Carisma, exemplo! Acho que a gente só consegue passar a mensagem sendo exemplo daquilo que está sendo feito. Além disso, a Missão de educar, 

evangelizar e transmitir amor.  

Sobre a profissão de professor(a), o que tu tens a dizer? 

É a mais linda de todas as profissões. Nunca um dia é igual ao outro. A gente precisa estudar e criar muito. Quem quer ser professor(a), precisa estar 

sempre estudando. O(A) professor(a) precisa  estar sempre na busca do que a escola precisa, do que o estudante precisa. 

Inovação. 

Eu estou sempre buscando fazer o diferente e assim eu sou incansável em inovar, e é o que eu faço todos os anos.  

As crianças de antigamente e as de hoje. 

As crianças de antigamente brincavam mais na rua, subiam em árvores, etc. Hoje, com toda essa insegurança, elas acabam sendo criadas mais fecha-

das, o que deixou elas muito tecnológicas. Elas sabem tudo de tecnologia.  A motricidade fina e ampla ficam um pouco comprometidas e nós, como 

educadores, precisamos oportunizar essas vivências na escola. Além disso, elas precisam se socializar, aprender a dividir (material, brinquedo, tarefas 

e etc.), pois são mais sozinhas em casa, com poucos irmãos, quando têm.  

Trabalhar em uma Missão Franciscana-Aparecida é: 

Amor, acolhida, comprometimento, estar sempre inovando. 

Teu recado: 

A educação é o que nós, pais, deixamos aos nossos filhos. É o maior legado. Tem que investir nessa educação, em casa, dar limite, mostrar a eles 

quem é o adulto e quem toma as decisões. 

 

Paz e Bem!          

 

 
Entrevista e texto: 
Marcos Donaduce | Auxiliar de Comunicação 
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O Turno Integral e suas novidades! 

 
O ano de 2018 começou e com ele muitas expectativas, curiosidades, desejos 

e aprendizagens também chegaram ao grupo de estudantes do Turno Integral. 

Esse grupo se caracteriza, principalmente, por realizar projetos e atividades 

interdisciplinares sob a ótica da investigação e do lúdico, favorecendo o desen-

volvimento e o crescimento de todos nas diferentes áreas do conhecimento. A 

novidade do projeto de estudos das turmas ficou por conta da temática Música, 

uma vez que esta despertou interesse e observação dos alunos frente ao poder 

de encantamento, distração, promoção de interação, comunicação social e 

emocional que a Linguagem Musical pode lhes conferir. Desta forma, cada 

turma elencou um nome para os seus estudos: Turno Integral Educação Infantil 

(manhã) – “Cantando e Encantando”, Turno Integral Anos Iniciais (manhã) – 

“Quem canta seus males espanta: sim ou não?”, e Turno Integral Educação 

Infantil e Anos Iniciais (tarde) – “O encantado musical no Turno Integral”. Todos 

estão muito envolvidos, pesquisando e registrando de diversas maneiras suas 

inquietações, descobertas e aprendizagens. 

Educadoras: Ana Paula Neves, Clarice Guerra, Denise Ávila, Karen Bernardes, 

Lisiane de Souza | Turno Integral  

Estagiários:  Bruno de Oliveira e Dhenifer Germann 
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Homenagem à cultura indígena 
 

Nesse mês de abril, trabalhamos com nossos estudantes sobre a cultura 

indígena na perspectiva de suas contribuições culturais para a constituição 

do povo brasileiro. As turmas trabalharam lindamente, pesquisando sobre 

brincadeiras, brinquedos, utensílios, alimentos que utilizamos em nosso 

cotidiano e que são oriundos dos povos indígenas. O intuito dessas aborda-

gens foi ressaltar a importância da valorização dos povos indígenas na 

construção cultural do nosso povo e a necessidade da educação para o 

respeito a todas as diversas culturas que fazem parte do povo brasileiro. 

Entendemos que a educação para o respeito se dá, também, através do 

conhecimento do outro, e a partir do entendimento do que nos constitui 

enquanto povo, podemos conhecer nossas origens, nossas forças e fraque-

zas passadas e nos reestruturarmos com uma ética que prima pela igualda-

de em todas as instâncias. 

Educadora: Tula Peruzzo | Supervisora Escolar 
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Maio/2018 

01 - Dia do Trabalho (Feriado) 

04 - Início do Projeto Compartilhando Emoções (1ª Etapa - 5º ao 9º Ano) 

05 - Encontro dos Educadores Franciscanos   

08 - Reunião APM (20h)  

15 - Dia da Assistente Social 

 Ve
m
 a

í..
.  

18 - Encontro de Líderes (No turno de aula) 

19 - Atividade Celebrativa com a Família/APM (Ed. Inf. ao 5º Ano)  

e Dia da Solidariedade / Salchipão APM  

30 - Término do 1º Trimestre - 2º ao 9º Ano 

31 - Corpus Christi (Feriado)  

 

  

   Aniversariantes de Maio 

1 - Joice Guimarães                                    4 - Cláudio Teixeira 

 

4 - Rafael N. da Cruz                                  11 - Angélica Vargas                         

   

20 - Jéssica Vaz                                          23 - Andréa Lacava 

 

24 - Daniela Lucatelli                        24 - Lisiane de Souza 

 

31 - Simone Pesente                                   31 - Ângela Maria Gomes                                                                                                                                     

♪♫ Com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção 

de  Maria e as bênçãos de Deus! ♪♫ 

Educação dos Sentimentos 
O conflito, a briga, a discussão entre as crianças é uma resposta a um descon-

forto sentido. Quando falamos em sentimentos, falamos em emoções, experiên-

cias, fatos muito individuais sentidos por cada um, que precisam ser respeita-

dos e compreendidos. 

Dentro do Projeto Educando para 

as Emoções, trabalhado durante 

todo o ano letivo pelo SOE, na 

Educação Infantil e nos Anos Inici-

ais do 1º ao 4º Ano, as crianças 

são provocadas a pensarem sobre 

suas emoções identificando qual é 

o sentimento que está “falando” 

neste momento e a partir disso, a 

tomar a resposta mais assertiva 

para as questões de conflito.  Com 

a retomada individual, a conscientização sobre a Educação das Emoções refor-

ça o autoconhecimento e auxilia as relações externas de cada criança.  

Renata Gustavo | Orientadora Educacional –Ed. Infantil ao 4º Ano  
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