
 

 

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

N° 66 - Edição 66 - Porto Alegre, 18 de Julho de 2018. 

 

Palavra da Direção 

Estimada Comunidade Educativa, 
Paz e Bem! 

#QuemEducaAcolhe 

Paz e Bem! 

 

Neste mês de julho, muito nos alegramos com todos vocês, trazendo as 

notícias da nossa amada Escola Nossa Senhora do Brasil. A Congregação 

das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida, à qual nossa 

instituição de ensino faz parte, lançou, por ocasião do 25° Capítulo, em 

outubro de 2017, o Documento da Formação das Irmãs Religiosas, 

atualizado. Na página 36 deste importante e refletido texto, consta: “A 

decisão de amar, renovada diariamente.” Ao fazer a leitura atenta dos 

passos da formação para a vida religiosa, à qual as Irmãs de nossa 

Congregação se propõem a assumir, fomos tomados de encantamento 

pela frase acima. Nós, educadores (entendendo-se Irmãs, Estagiários, 

Funcionários e Professores), famílias, cuidadores e educandos (crianças e 

jovens) somos convidados a tomar a decisão de AMAR diariamente. E o 

que é AMAR? O amor primeiro vem de Deus, que nos dá a graça e o maior 

presente: a vida. E cada um de nós, diariamente, escolhe AMAR de muitas 

e diversas formas: cuidando, perdoando, recomeçando, praticando a 

generosidade, aprendendo a se respeitar e a respeitar o outro, acolhendo, 

escutando, dialogando, calando quando necessário, servindo, tendo 

nobreza nos gestos, tolerando, convivendo pacificamente, exercitando a 

cordialidade, frustrando, dando limites, demonstrando preocupação, 

interesse, “investindo tempo com quem se ama.” Nesse mundo globalizado 

e cheio de entretenimento superficial, nós, adultos, cuidadores, precisamos 

dedicar “tempo” e “Amor” a quem Deus nos confiou, sejam nossos 

educandos, nossos filhos e filhas. Nossa sociedade está carente de 

atenção, de escuta, de um colo e de um ombro amigo. Nossas crianças e 

jovens gritam, mais e mais, por cuidado, atenção, proximidade e aceitação, 

dentro da família e também no espaço educativo. A nossa decisão de 

amar, renovada todos os dias, será possível na medida em que pudermos 

olhar, atentamente, para dentro de nossos mundos, sentimentos e 

necessidades. A fome de amar, a sede de amor é gratuita e genuína. Neste 

mês dedicado especialmente aos Avós e aos Amigos com os quais a vida 

nos presenteia, exercitemos, ainda mais, o amor. Divirtam-se com as 

aprendizagens, descobertas e novidades vividas com muito encantamento 

e amor fraterno por nossa comunidade educativa. Desejamos todas as 

bênçãos divinas no recesso escolar e enviamos nosso abraço fraterno. E, 

em agosto, tem novidade chegando...! 

Educadoras: Fabrisa R. Perusso Andara e Irmã Ignês Piasson                             

Direção 

 
 

Acolher é cuidar do meio ambiente 
 

Meio Ambiente tem como significado o conjunto de organismos vivos e não

-vivos que ocorrem em determina região formando um sistema natural. 

Considerando a sua definição e sabendo das relações existentes precisa-

mos manter uma conduta de respeito e acolhimento visando manter o 

equilíbrio e o bem estar, pois nossas ações produzem o nosso futuro. 

Para cuidar de algo é preciso sentir-se parte atuante, entendendo que o 

meio ambiente não está para nos servir com água, comida, paisagens e 

animais exuberantes. A sensibilização da sociedade é um ponto importante 

no processo de cuidado, percebendo, por exemplo, que o consumismo 

exacerbado só serve para gerar lixo e gastar os recursos naturais com 

produtos que 90% das vezes não são de primeira necessidade para a 

existência do ser vivo. Este é apenas um exemplo do egocentrismo que 

exercemos diariamente com a cultura do “ter”, muita mais valorizada atual-

mente que a cultura do “ser”. 

A preservação, o cuidado e o acolhimento do meio ambiente são desafios 

em longo prazo, pois é preciso educar para que atitudes sustentáveis se-

jam prioridade nas políticas públicas e no cotidiano de cada cidadão, para 

que as próximas gerações possam contemplar a biodiversidade. 

A reflexão diária sobre qual é o nosso papel no planeta e o que estamos 

fazendo para manter esta relação equilibrada se faz extremamente neces-

sária para que possamos aprimorar a separação do lixo, o desperdício de 

alimentos e a cultura consumista. Entendendo que cada gesto, por menor 

que seja, é essencial para o bem estar do nosso futuro.   

                                      

 

Educadora: Cristiani Fraga | Ciências - EFII   

Laboratório de Ciências Educação Infantil e Anos Iniciais 

 

  

http://www.esconansbrasil.com.br
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Saúde Mental 

A Organização Mundial da Saúde se pronuncia como não existindo uma definição oficial para a saúde mental, mas 

a compreende como o equilíbrio emocional interno e, com as exigências externas, saber lidar com as situações da 

vida e administrar as emoções, viver em plenitude máxima consigo e com os outros. 

Vocês sabiam que 56% dos estudantes brasileiros estão entre os que ficam mais estressados pela alta carga horá-

ria de estudos? Além disso, o país fica em segundo lugar no ranking entre 180 países no quesito ansiedade.  

Muitas crianças e adolescentes ainda não sabem como dosar esse tempo de estudos e entretenimento, muitas 

vezes é preciso uma ajuda médica para auxiliar nesta organização de tarefas diárias. 

Dicas de Como Manter sua Saúde Mental em Dia: 

Mantenha sentimentos positivos consigo, com os outros e com a vida; Aceite-se e aceite o outro com suas qualidades e limitações; Reserve tempo 

em sua vida para o lazer, para a convivência com os amigos e com a família; Mantenha bons hábitos alimentares, durma bem e pratique atividades físicas 

regularmente; Tenha aquele tempo de férias, para ficar de pernas para o ar, sem compromisso. 

http://www.saude.pr.gov.br 

https://blog.livrariaflorence.com.br/saiba-por-que-a-saude-mental-e-ta-importante-quanto-a-fisica/ 

 

                                                                                                                Educadora: Luciana Pio | Educação Física - Ensino Fundamental II 

 Observando a prática docente 

O clima acolhedor e divertido da sala de aula convida a ficar. O interesse dos pequenos aprendizes com perguntas e conclusões, motiva à dedicação. O 

envolvimento com cada estudante torna-se essencial para o processo de aprendizagem. Despertados pelo interesse e pelo afeto, esses pequenos apren-

dizes tornam-se participantes ativos das propostas pedagógicas. Assim pude observar a rotina dos professores ao longo do semestre. E me pergunto, 

qual é a motivação que permeia essa prática docente? Acreditar no ser humano, apoiar sua formação ética, participar dos processos de aprendizagem 

integral, fazem valer a pena a dedicação à docência. E mesmo frente a tanta desvalorização da educação, saber que o professor é um formador de opini-

ão, e que através da sua ação se pode alcançar uma transformação na sociedade, embora pareça uma visão romântica, é o que dá pro-

pulsão ao desejo pela missão educativa. Para finalizar, cito o professor Alexandre Ventura, que afirma: “Nossos alunos não merecem 

menos do que professores entusiasmados, que gostam daquilo que fazem, com aquele brilho nos olhos.” 

                                                                                                                                               Educadora: Tula Peruzzo | Supervisora Escolar 

 

Desenvolvimento Escolar 

 

Terminado o primeiro semestre do ano letivo escolar, é muito importante que possamos avaliar nosso acompanhamento como pais. Este é o momento 

adequado para (re) pensarmos no que ficou faltando ou no que deu certo para nossos filhos em sua aprendizagem e buscarmos novas estratégias para 

que o segundo semestre seja tranquilo e satisfatório. 

É importante, também, compreendermos que o resultado do primeiro semestre, expresso através de notas, objetivos e pareceres, mede um momento da 

aprendizagem  de nossos filhos, mas também mede nosso investimento enquanto pais na educação deles. O resultado da avaliação é um termômetro 

daquilo que necessita ser intensificado para todos aqueles que fazem parte da aprendizagem: pais, filhos e escola. 

Portanto, neste recesso escolar reavalie seu papel enquanto pai e mãe de crianças em idade escolar e mantenha ou estabeleça novas estratégias para 

auxiliar seu (sua) filho (a) em sua aprendizagem.   

Um bom recesso a todos e até o retorno!                                                

 

                                               Educadora: Renata Gustavo | Orientadora Educacional - Educação  Infantil/Anos iniciais (1º ao 4º Ano) 
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Pensa em uma pessoa realizada com o que faz! Joice Della Pasqua trabalha na Escola Nossa Senhora do Brasil há 17 anos. Ela não 

mede esforços, gosta de um trabalho bem feito, quer sempre inovar. Afetiva, fica angustiada quando não obtém os melhores resultados 

que sabe que os estudantes podem lhe dar. Como toda boa educadora, sente-se responsável pelo processo de aprendizagem de cada 

um e jamais desiste de alfabetizar. 

Minha História 

Eu sou a Joice Della Pasqua, Eu amo ser alfabetizadora e sou muito feliz por trabalhar aqui. É uma vivência muito bonita ver as crianças 

se apropriando da leitura e da escrita. Quando elas passam pelas ruas, leem as placas e me contam. Esse é um momento único e muito 

gratificante!  

Quando eu cheguei aqui, em 2001, me senti tão bem com a acolhida, com o astral desta Escola. Foi amor à primeira vista! Todos aqui se 

preocupam com as pessoas, não somente no aspecto profissional, mas especialmente com a vida e o bem-estar de todos que fazem 

parte dessa comunidade educativa. 

Carisma 

À medida que fui conhecendo o carisma, entendendo a vida dos nossos santos padroeiros e fundadores, acabei entrando para a Ordem 

Secular, que é um grupo de profissionais leigos que são convidados a conhecer um pouco mais da vida de São Francisco. Ele era uma 

pessoa muito à frente do seu tempo. E quando a gente tem esse conhecimento, é natural querer levar adiante.  

 

Momentos Especiais 

Tive momentos muito felizes aqui na Escola. Os retiros, por exemplo, sempre foram muito enriquecedores para a minha vida de maneira 

geral. Mas nada se compara quando percebo o olhar de uma criança que alfabetizei enquanto pega um livro. Aquele brilho nos olhos de 

quem, enfim, desvenda o significado de um novo mundo que começa a fazer sentido. 

 

Ser Franciscana-Aparecida é 

Ser Franciscana-Aparecida é ter cuidado com as pessoas, amor ao próximo, fraternidade, acolhida, uma vida plena. 

 

Recadinho 

Amigos, aproveitem cada momento da vida de vocês. Curtam esses momentos em família com as pessoas que vocês amam. Dediquem-

se, estudem, cresçam profissionalmente, mas pessoalmente também. Desejo muita paz, muito amor e felicidade plena para cada um. 

Nós não sabemos o dia de amanhã, então, cada momento é importante sim, os bons e os ruins. Tenham confiança em si, fiquem ao lado 

de quem amam, para que não percam nenhum momento e depois venham a se arrepender. Sejam parceiros, vivam em fraternidade e 

união e assim eu desejo tudo de bom para todos. Sucesso sempre!     

Paz e Bem!          

 
Entrevista e texto: 
Marcos Donaduce | Auxiliar de Comunicação 

N° 66 - Edição 66 - Porto Alegre, 18 de Julho de 2018. 

http://www.esconansbrasil.com.br


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

Revisão: Educadora Rosemary Candaten Xavier   |   Diagramação: Marcos Donaduce 

 

Julho/2018 

30 - Revigoramento com Professores e Funcionários no RB (8h - 12h) - Expedi-

ente externo somente das 13h30 às 17h30. 

31 - Início do 2º Semestre - Aula em horário normal. 

Agosto/2018 

07 - Reunião APM (20h) 

13 - Comemoração do Dia do Estudante e Dia de Santa Clara (Grupo Alma de 

Canto RB - Manhã 9h20min às 10h/Oração com Grupo de Jovens “Unidos pela 

Paz”/Grupo de Canto Paz e Bem à tarde: 14h30 às 15h) 
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13 - Recreio Franciscano 

14 - Reunião com Pais das Escolas Infantis (19h) 

06 a 13 - Semana Vocacional 

18  - Atividade Celebrativa c/a Família e participação da APM 

(Ed.Inf. ao 5º Ano) - Dia do Estagiário  

21 - Reunião no CRB com pais do 9º Ano - 19h 

22 - Dia do Supervisor Escolar 

 

  

 Aniversariantes de Agosto 

3 - Ir. Lídia Urupê Chué                        11 - Alexandre Cardoso                                  

 

3 - Vanderlei Herbert                               13 - Daiane Fortes 

 

8 - Elisabete Martiny                         18 - Antonia de Freitas    

 

8 - Sabrina Andrade                              

♪♫ Com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção 

de  Maria e as bênçãos de Deus! ♪♫ 

Interação Família /Escola 
A escola é lugar de socialização, de construção de saberes, de interação, de 

diversidade. A família é a base, o chão. O ninho no qual cada ser precisa e 

merece ser acolhido, compreendido, estimulado.  

Família e escola, juntas, dão estrutura à construção do indivíduo. Cada qual 

tem sua função e suas peculiaridades, mas é na relação de confiança e parce-

ria entre si que estabelecerão os valores essenciais para e formação cidadã da 

criança que é inserida no espaço escolar. Por isso, a presença, a participação, 

a valorização e comunicação família e escola se faz imprescindível no proces-

so formativo.  

Como nos ensina nossa fundadora Madre Clara: “Na união, todas as vanta-

gens”.              

                                            Educadora: Tula Peruzzo | Supervisora Escolar 

Aulão do 9º no Colégio Rainha do Brasil 

 

Os educandos do 9º ano da Escola Nossa Senhora do Brasil realizaram, no 

dia 5 julho, a visita ao Colégio Rainha do Brasil, onde vivenciaram experiências 

de aula no Laboratório de Ciências, aula sobre o uso e leitura da Língua Portu-

guesa e o uso da tecnologia. Também tiveram orientações sobre o novo Ensi-

no Médio, ministradas pelo Serviço de Supervisão Escolar, havendo troca de 

experiências e ressaltando-se a importância do jovem ser protagonista das 

suas escolhas. Juntamente às atividades pedagógicas, os educandos tiveram 

um momento de integração com os demais estudantes do ensino médio do 

Colégio Rainha do Brasil. 

  Educador : Vanderlei Herbert | Orientador Educacional (5º ao 9º Ano)  
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Visita das Escolinhas 
No dia 03 de julho, recebemos em nossa escola a visita das Escolinhas Pequeno Gênio, 

Tio Chico, Turma do Barulho e Planeta Infantil, momento este no qual os estudantes 

puderam vivenciar um pouco da nossa rotina e alegria de estudar aqui.  

Os estudantes foram acolhidos pela turma 12. Logo após, conheceram 

nossa escola fazendo um tour pelos diversos espaços, fizeram um delicio-

so lanche e participaram de diversas atividades lúdicas. Como despedida, 

entregamos um cartão de agradecimento pela visita com a mensagem: 

“Até logo”! 

Foi uma tarde muito especial para todos nós! 

    Educadoras: Simone Langer   e   Margareth Marques   

                         Educação Infantil    Ensino Fundamental I 
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