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Palavra da Direção 

Estimada Comunidade Educativa, 
Paz e Bem! 

#QuemEducaAcolhe 

Paz e Bem! 

Neste mês de maio, transbordando de amor, alegria e gratidão, chegamos 

a vocês trazendo as emoções, as conquistas, as aprendizagens, as 

novidades vividas em nossa Escola e, sobretudo, lembrando da 

consciência do quanto precisamos, em parceria, família e escola, continuar 

educando e ensinando nossas crianças e nossos jovens a serem, de fato, 

pessoas humanas, reconhecedoras do bem que recebem, tanto da família 

de origem quanto da família mais ampla, a sociedade. 

Augusto Cury, em sua obra “Maria, a maior educadora da história”, de 

2014, cita: “Só se pode amar quem se conhece. Quem não se conhece não 

se ama profundamente. E quem não se ama não consegue amar o outro. 

Maria amou profundamente seu filho. Ela, dia a dia, conheceu as áreas 

mais íntimas de sua personalidade.” Costuma-se dizer que, quando nasce 

um filho, nasce também uma mãe. Além de todas as transformações 

decorrentes da maternidade, seja da semente ou da opção, como diz a 

cantiga infantil, ocorre uma grande expansão interna na mulher que 

assume, para si, a vida de outra vida. O amor incondicional e a 

humanidade eclodem de tal forma que é visível o esquecimento de si 

mesma em detrimento do bem-estar do filho, independente da idade que 

ele tenha. 

A maior lição que a maternidade aprende e ensina é, assim como Maria fez 

com Jesus, a de amar e ser pessoa humana, ao mesmo tempo, forte e 

frágil. É muito comum as mães, e aqui entendamos “mães” como quem doa 

sua vida a outrem e o faz com total liberdade e realização, enquanto 

propósito de vida, verem seus filhos nos rostos de outras crianças, de 

outros jovens e, até mesmo, de outros adultos. Parece que todos os filhos 

passam a ser de uma só mãe: o Amor. A vocês, mães, nossa gratidão por 

acreditarem no ser humano e na sua condição de amar, de ser amado, de 

fazer o bem para a sociedade, sendo, primeiramente, pessoa humana. 

Maria, nossa Mãe do Amor, ajuda a fortalecer-nos como mães no 

acompanhamento de nossos filhos, para que, vendo nosso testemunho, 

eles também façam o bem a si próprios e a quem estiver ao seu redor. E 

que possamos continuar auxiliando nossos anjos enviados por Deus a se 

conhecerem, a se aceitarem como são, a apostarem em si, mesmo com 

seus limites e com as suas habilidades. Dessa forma, conseguirão 

respeitar a si próprios e ao outro. E, assim, o amor virá como 

consequência. Filhos/as, valorizem esse amor que é único!             

Feliz dia do Amor! Feliz dia da Humanidade! Feliz dia das Mães”!      

Nosso abraço muito carinhoso, nossa admiração e nossa prece. 

Educadoras: Fabrisa R. Perusso Andara e Irmã Ignês Piasson                             

Direção 

 
 

Dia da Família e da Solidariedade 

No dia 19 de maio, aconteceu o Dia da Família e da Solidariedade na 

Escola Nossa Senhora do Brasil. Brincadeiras, sorteios, integração e refle-

xões aconteceram durante a manhã. Nem mesmo a chuva e o friozinho 

atrapalharam a participação numerosa da nossa comunidade educativa.  

 

 

 

 

A APM serviu um delicioso Salchipão e ainda realizou o sorteio da TV. A 

família da Estudante Lara Martins, do M2, ficou com a belíssima televisão 

32'.  

 

 

 

 

Nosso agradecimento, todo especial, aos profissionais e parceiros que 

tornaram tudo isso possível. Nosso carinho à Transul, à Mary Kay, à Asso-

ciação dos Familiares e Amigos de Down (AFAD), ao Instituto Autismo e 

Vida, à APM e aos Educadores e Educandos que não mediram esforços 

para tornar este dia inesquecível. 

 

 

 

 
 
 
Marcos Donaduce | Auxiliar de Comunicação 

http://www.esconansbrasil.com.br
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Diabetes com Qualidade de Vida 

 

Segundo a organização mundial da saúde, hoje em dia o diabetes atinge cerca de 5% da população do planeta. 

O diabetes é uma doença relacionada com o metabolismo da glicose, que é o açúcar presente na corrente sanguí-

nea (Ramon Monero – Especialista em Exercício, Cardiologia e Metabolismo). 

Em relação aos exercícios físicos para diabéticos, não há nenhuma restrição, apenas cuidados. A saúde do diabéti-

co pode sim se manter mais forte, tendo cuidados com a alimentação e praticando atividades físicas no mínimo três 

vezes por semana. O tipo, a frequência, a intensidade e a duração das atividades dependerão da idade e da pre-

sença das complicações específicas do diabetes. Os treinos destes educandos precisam ser individualizados e 

diferenciados. Para os portadores do tipo I da doença, são indicados exercícios aeróbicos e de força muscular e, para os que têm diabetes tipo II, preci-

sam perder massa corporal e reduzir o percentual de gordura. 

Além disso, a prática de atividades físicas reduz o uso de medicamentos, a ansiedade, o estresse e eleva autoestima, por isso também é indicado para 

qualquer pessoa, independente do seu tipo de doença, pois sempre tem algum exercício adequado para cada indivíduo com as suas limitações e doen-

ças. 

Revista cref 2/rs – Conselho Regional de Educação física. 

 

 

 

                                                              
                                                          Educadora: Luciana Pio | Educação Física - Ensino Fundamental II 

Cultivando a Espiritualidade 

No dia 23 de maio, recebemos o Frei Francisco Galvão, que nos presenteou com uma palestra sobre o “Cultivo da Espiritualidade em tempos de conecti-

vidade”, título do seu novo livro. 

Entre os autores citados durante a palestra estavam Henri Nouwen, Thomas Merton, Viktor Frankl, Dalai Lama e o Papa Francisco. 

As reflexões trouxeram à tona as relações voláteis dos dias atuais, a necessidade do encontro com o eu interior e o cultivo dos momentos de solidão que 

culminam nas relações profundas com os outros. 

Para convidá-los também à reflexão, termino citando uma provocação do próprio autor: “A verdadeira espiritualidade não é aquela que nos transforma no 

mais puritano e angelical dos seres, mas a que nos torna realmente humanos. A verdadeira espiritualidade não é aquela que nos faz maior ou melhor que 

os outros, mas aquela que nos enche de compaixão por todos os seres. A verdadeira espiritualidade não é aquela que nos faz dizer “agora estou pronto”, 

mas a que nos faz olhar para o centro da vida e reconhecer o quanto somos inacabados.”                                                                                                                                

 

                                                                                                        Educadora: Tula Peruzzo | Supervisora Escolar 

 

Formação SOE 

Contextualizada com a Campanha da Fraternidade 2018, na qual o tema é “Fraternidade e superação da violência”, aconteceu, a formação do SOE com 

as turmas da Educação Infantil ao 3º ano. 

A partir da contação da história “Diga paz”, dos autores Sam Williams e Mique Moriuchi, as crianças puderam discutir e refletir sobre as atitudes que 

contribuem para a paz na escola, na família e no mundo. 

Assim, o entendimento de como somos responsáveis e corresponsáveis pela paz nas relações e o quanto contribuímos para que ela aconteça, foi um 

fato marcante nas conversas com as crianças. 

 

 

             Educadora: Renata Gustavo | Orientadora Educacional - Educação  Infantil/Anos iniciais (1º ao 4º Ano) 
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A Ana Paula Alves Jardim já está na Escola Nossa Senhora do Brasil há 20 anos. Nesse período, viveu muitas histórias de alegria, cumplicidade e, 

sobretudo, superação. Apesar de sua função ser bastante atribulada e repleta de situações que desafiam a paciência de qualquer pessoa, a Ana está 

sempre com uma voz calma e palavras suaves para contornar e resolver os mais variados tipos de problemas que costumam rondar a tesouraria de 

qualquer escola (e de qualquer empresa). Um superorgulho para o Prata da Casa do mês das mães trazer a Ana, que também é mãe da Rafinha, por 

quem todos nós aqui somos apaixonados. Confere mais dessa história!  

 

História 

Eu comecei em 1998, na recepção da escola, e só fui para a tesouraria em 2003. Quando eu vim fazer a entrevista, o Cézar (Esposo e profissional da 

Informática da ENSB), já trabalhava na escola. Eu tinha medo de dizer para a Irmã que realizou a entrevista que eu era noiva dele, mas tomei coragem 

e, por fim, contei. Mas deixei bem claro que a gente, dentro da escola, não iria ter nenhum tipo de contato que não fosse profissional. Quando entrei, eu 

era recepcionista. E não tinha muitos ramais na escola, então a gente pegava o telefone sem fio para alcançar para as pessoas. Era uma correia o 

tempo todo (Risos). 

 

Ir. Ivonni e Eu! 

A gente só se olha e sabe o que a outra quer dizer! Começamos na tesouraria, juntas, em 2003. Na ocasião, não tínhamos nenhuma experiência na 

área e começamos do zero. Tínhamos que fazer tudo funcionar, daí fizemos muitos cursos para que a gente pudesse aprender e fazer um bom traba-

lho. Ela é muito mais que uma colega de trabalho, é uma parceira de vida. É uma cumplicidade muito grande. 

 

Momento Especial 

Uma mãe uma vez me disse que se alguma coisa de bom acontecesse na minha vida, era porque ela tinha rezado muito para isso. “Tu estás sempre 

nas minhas orações”, disse ela, “porque tu soube me ajudar quando eu precisei, soube me escutar e sou muito grata”. Isso para mim não tem preço. 

 

Uma família Franciscana-Aparecida 

A Rafaela, minha filha, é o grande amor da minha vida, um presente de Deus. Mais do que uma gratidão é um privilégio tê-la próxima e saber que qual-

quer imprevisto tu estás por perto. Além disso, saber que ela está constantemente acompanhada por profissionais maravilhosos, em quem a gente 

confia plenamente, me deixa muito tranquila. 

Trabalhar em uma Missão Franciscana-Aparecida é como se tu estivesses em casa. E isso reflete no desempenho do teu trabalho. Eu só tenho a agra-

decer  todas as oportunidades que as Irmãs sempre me deram.  

 

Mensagem 

Aqui na escola, eu passei os momentos mais especiais da minha vida, meu casamento, minha gravidez e, agora, a minha filha. Eu quero dizer aos 

meus colegas que eles são muito importantes pra mim e sou muito feliz em ter essa convivência diária. Às famílias, eu gostaria de dizer: sintam-se 

acolhidas por todos nós, que estamos aqui sempre para ajudar em tudo que for necessário. Um forte abraço a todos! 

 

Paz e Bem!          

 

 
Entrevista e texto: 
Marcos Donaduce | Auxiliar de Comunicação 
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Junho/2018 

01 - Feriado Ponte (Corpus Christi) 

04 a 07 - Visita da Direção às Escolas de Educação Infantil 

05 - Dia Mundial do Meio Ambiente   

08 e 09 - Aprofundamento da Equipe Coord. de Profissionais Leigos-CIFA 

09 -  Dia do Porteiro 

13 a 15 - I Feira Multicultural 

16 -  Sábado letivo /Formação com Pais e entrega de boletins do 6º ao 9º Ano 

(1º ao 5º Ano - Apoio Pedagógico | 6º ao 9º Ano - Aula Normal) 

 
Ve

m
 a

í..
. 

18 a 22 - Semana Junina com Atividades Internas (EI/EFI) 

19 - Entrega de boletins e Reunião de Pais - 2º ao 5º Ano (18h30)       

Formação com Pais 3º ao 5º Ano  

Reunião de Pais do Turno Integral (19h45) 

22 -  Festa Junina de Integração - 6º ao 9º Ano 

23 - Formação com Funcionários 8h - 12h 

24 - Missa de Celebração dos 90 Anos da CIFA - Paróquia Santo Antônio 

Partenon (10h) 

25 - 90 Anos da CIFA - Momento de Oração na Entrada (data oficial 

24/06) 

27 - Missa em Homenagem aos 90 Anos da CIFA, junto à Comunidade  

na Igreja São Judas Tadeu -  15h 

 

 Aniversariantes de Junho 

 

5 - Joseane C. de Carvalho                         17 - Janaína Lopes da Silva                                  

 

7 - Camila de Oliveira                          21 - Margareth Marques 

 

14 - Maria Alice Pitta                                    27 - Jusssara da Silva    

 

17 - Ana Paula N. da Silva                    27 - Bruno Oliveira 

 ♪♫ Com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção 

de  Maria e as bênçãos de Deus! ♪♫ 

Projeto Compartilhando Emoções 

 O projeto Compartilhando Emoções é um momento de sensibilizar os/as estu-

dantes para uma revisão de vida a fim de provocá-los/as a um olhar mais cui-

dadoso com seus valores, projetos pessoais e sonhos, enfatizando aquilo que 

vivem no hoje, pensando no que querem para o amanhã. Dentro deste aspec-

to, cultivamos e enfatizamos a espiritualidade Franciscana Aparecida, valori-

zando cada indivíduo com suas limitações e potencialidades. Sendo a escola 

um espaço de promoção à vida e de escuta dos sentimentos, sonhos, desejos 

angústias dos jovens e adolescentes, trabalhamos os valores por meio do 

diálogo e da empatia, promovendo a integração, as trocas e as experiências 

pessoais.  

Educadores:  Diego Farias - Serviço de Orientação Religiosa 

                       Vanderlei Herbert - Orientador Educacional  (5º ao 9º Ano) 
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Cuidado com a vida em pauta  

Com o tema Educar para humanizar, à luz de Francisco e Clara de Assis, 

educadores de diversas instituições reuniram-se no Encontro de Educadores 

Franciscanos (EDUFRAN), no dia 5 de maio, no centro Franciscano Pedro 

Chaves Barcellos, em Alvorada.  

O objetivo do encontro era refletir e aprofundar a temática proposta pela 

Campanha da Fraternidade 2018, que tem o cuidado com a vida como um 

horizonte para a superação da violência. 

A assessoria do encontro contou com a presença de Frei Arno Frelich. Frei 

Arno destacou que somos corresponsáveis pela criação. Isso nos convoca 

à promoção da vida em sua totalidade. No segundo momento do encontro, 

as equipes diretivas e pedagógicas de cada instituição reuniram-se para 

um momento de memória, de avaliação e projeção dos próximos passos 

em relação à organização do EDUFRAN.  

Que o bom Deus continue inspirando os Educadores Franciscanos dos 

diferentes carismas!  

Diego Farias |  Serviço de Orientação Religiosa 

http://www.esconansbrasil.com.br

