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Palavra da Direção 

Estimada Comunidade Educativa, 
Paz e Bem! 

 

#QuemEducaAcolhe 

 

“Só há uma coisa neste mundo à qual vale a pena dedicar 

toda a sua vida. É a criação de mais amor entre os povos e a 

destruição das barreiras que existem entre eles.” Tolstói. 

Essa é a frase de abertura da obra “Aos Mestres com 

carinho”, de Gabriel Chalita, publicada em 2016. Ela nos faz 

pensar que, enquanto pais, mães, familiares, cuidadores e 

educadores, nossa maior Missão nesta vida tão breve é a de 

amar e, assim, amando, ensinar nossos filhos, filhas e 

aprendizes a também amar. Neste mês dedicado ao cultivo 

das vocações, desejamos despertar ainda mais, em nossa 

comunidade educativa, a sensibilidade com as necessidades 

humanas. Como escola cristã católica, acreditamos que o 

maior legado que deixamos e construímos, diariamente, é 

favorecer às nossas crianças e jovens o entendimento, a 

vivência e o aprendizado do cuidado da sua vida e da vida de 

quem está ao seu redor. Possamos nós todos, a partir de 

nossas pequenas ações diárias, de nossas palavras, de 

nosso modo de nos relacionarmos, de nosso encantamento 

pela vida, por meio dos desafios e do recomeço, 

demonstrarmos aos nossos infantes e à nossa juventude que 

a harmonia, as boas relações e a cultura da paz são 

possíveis. Que Santa Clara, em cujo dia 11 deste mês 

celebramos sua vocação e vida colocada a serviço dos 

pobres e necessitamos de sua época, nos impulsione para 

seguirmos acreditando no amor. Com votos de uma vida 

cada vez mais plena de sentido, deixamos nosso abraço 

muito carinhoso e nosso desejo de uma ótima leitura. 

 
Educadoras: Fabrisa R. Perusso Andara e Irmã Ignês Piasson                                                                              

Direção 

Atividade Celebrativa com as Famílias 
No dia 18 de agosto, foram recebidas inúmeras famílias para a realização 

da Atividade Celebrativa. Momento em que os educandos homenagearam 

as pessoas que amam, por meio de uma linda canção executada no giná-

sio da Escola. Após, ocorreu um momento de descontração envolvendo 

todos os participantes do evento, com muitas brincadeiras, desafio de 

danças e uma massagem relaxante realizada pelos filhos. Com isso, refor-

çamos a parceria da Escola com a família. A APM apoiou o evento e ainda 

fez o tradicional Salchipão, que faz um tremendo sucesso quando ocorre 

esse tipo de atividade na Escola Nossa Senhora do Brasil.                                

Educadoras: Clarice Guerra, Elisabete Martiny, Denise Ávila, Daniele Bar-

celos  | 3º Ano - EFI   

  

Abrem Comemorações aos 70 Anos 
O retorno do recesso foi o momento escolhido pela ENSB para mostrar aos 

estudantes e educadores a nova identidade visual da Escola. Nova facha-

da, banners e materiais de sinalização estão distribuídos por todos os 

espaços como forma de homenagem e comemoração dessa instituição, 

que foi a primeira da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Se-

nhora Aparecida (CIFA). 

Mais do que isso, o setor de comunicação está produzindo 70 entrevistas, 

que estão sendo publicadas a cada três dias em sua Fanpage no facebo-

ok, com pessoas que fizeram (ou que ainda fazem) parte da história dessa 

Comunidade Educativa.  

A Escola Nossa Senhora do Brasil completará 70 anos no dia 3 de março 

de 2019. 

Educador: Marcos Donaduce | Auxiliar de Comunicação   
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      Os Cuidados com a Postura - Parte 1 (Dormir e Levantar) 

                         

* Dormir de lado (cabeça): nessa posição, o travesseiro deve ser mais alto e acompanhar o con-

torno da cabeça; 

* Dormir de lado (corpo): coloque o travesseiro entre as pernas, evitando que uma perna pressione a outra; 

                                               Dormir de barriga para cima: nessa posição, escolha um travesseiro baixo. 

                                                                                                            LEVANTAR DA CAMA 

                                                                                     

* Evite movimentos bruscos. Acorde mais cedo e se espreguice antes de levantar. 

* Levante como uma criança: primeiro vire de lado; coloque as pernas para fora da cama e levante o corpo com o auxilio dos 

braços.  

                                                                                                                Educadora: Luciana Pio | Educação Física - Ensino Fundamental II 

                                                                                                 Reflexão sobre o erro 
 

Erramos. Erramos como pais, como profissionais, como amigos, como cidadãos. Não é o erro a questão, mas a oportunidade 

que o erro nos traz de revermos nossos valores, conceitos, perspectivas, expectativas. Temos a possibilidade de, frente ao 

erro, nos reinventarmos, de nos reconhecermos frágeis e, diante dele, crescermos. 

Erramos, isso é fato. Não erramos por vontade consciente. Erramos na tentativa do acerto, às vezes, pela falta de reflexão ou 

na pressa da decisão. No impulso da resposta. Assim, diariamente, vamos nos reconstruindo e ressignificando, 

nos permitindo e saboreando as conquistas dos acertos. E entre acertos e erros, nos descobrimos humanos. 

 

                                                                                                                                            Educadora: Tula Peruzzo | Supervisora Escolar 

 

A Importância do Brincar na Infância 

 

O “brincar livre” tem um papel muito importante para o desenvolvimento emocional e social das crianças. A brincadeira permi-

te que os medos e frustrações sejam revividos, fazendo com que as crianças sintam novamente as sensações e experimen-

tem novas emoções, permitindo que as relações sejam repensadas sob uma nova ótica.  

Ao brincar as crianças recriam e repensam os acontecimentos.  

Brincar dá a possibilidade de abrir caminhos para um melhor preparo para a interação social, melhora a aptidão em desenvol-

ver relacionamentos, beneficia a saúde, ensina a lidar de modo mais pleno com frustrações, por meio de uma atividade pura 

e saudável. 

Portanto, permita o brincar livre com seus filhos(as)! 

                                                

                                               Educadora: Renata Gustavo | Orientadora Educacional - Educação  Infantil/Anos iniciais (1º ao 4º Ano) 
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O Professor Cláudio é uma pessoa que está sempre de bem com a vida. Calmo, atencioso e alegre, é um dos professores 

mais queridos pelos estudantes, famílias e educadores. Uma verdadeira unanimidade. Estamos muito felizes por ele ter acei-

to o convite de participar do Prata da Casa do mês de agosto. Confira um pouquinho da história dele. 

História 

Sou professor de educação física da Escola Nossa Senhora do Brasil há 16 anos. Entrei solteiro e , hoje, sou casado e pai 

de família. Sou muito feliz nesta instituição. Tenho muitos amigos e ex-alunos que me procuram ou me encontram por aí. Eu 

entrei aqui vindo de uma carreira militar, cheio de disciplina. A disciplina eu ainda aproveito bastante, mas para poder lidar 

com as crianças, precisei me remodelar para poder atingi-los. Não foi uma coisa muito fácil. Eu tive muitas angústias. Cometi 

erros, mas aprendi a ser mais flexível com o tempo. Fui sempre muito bem acolhido, fiz cursos de lideranças leigas, aprendi 

sobre o carisma Franciscano-Aparecida. Aprendi sobre os nossos Padroeiros e Fundadores, São Francisco, Santa Clara, 

Madre Clara, Frei Pacífico; esses que nos inspiram a seguir essa caminhada e depois trazer esses valores aos que nos pro-

curam.  

O que é ser um educador Franciscano-Aparecida? 

Um educador Franciscano-Aparecida tem que ter amor. Amor pelo que sabe fazer, amor para transmitir e acolhimento, saber 

ouvir, compreender, saber incluir, saber que não somos senhores da verdade, mas, sim, aprendizes, nos dias em que per-

manecemos por aqui. Acho que esse é um processo feito no dia a dia, ninguém vem pronto. Tudo é uma caminhada. Nas 

minhas aulas o que eu mais prezo é a relação entre todos, o respeito, a convivência em harmonia.  

Momento Inesquecível 

Um momento muito emocionante para mim, aconteceu em um dia das mães que eu propus uma atividade e deu muito certo. 

Muitas mães se emocionaram, eu também me emocionei. Acho que era meu terceiro ou quarto ano aqui, e eu vi ali que esta-

va dentro da proposta, fazendo a coisa certa. Sou muito feliz sendo professor e espero que todas as pessoas que passem 

por mim também sejam felizes. 

Recado para a Comunidade Educativa  

Quero agradecer toda a atenção e valorização que eu sempre tive aqui. Agradecer a todos os pais, mães, estudantes que 

por mim passaram e que hoje são adultos. Alguns que vêm até aqui me fazer chorar, que foram fazer educação física e dis-

seram que eu fui a inspiração. Isso não tem preço! Marcar positivamente na vida dos outros é algo incrível. Como diz o escri-

tor Rubem Alves, “Um bom professor marca na eternidade”, e se isso acontecer comigo eu ficarei muito feliz. Agradeço de 

coração, meu abraço fraterno. Paz e Bem!      

 

Paz e Bem!          

 
Entrevista e texto: 
Marcos Donaduce | Auxiliar de Comunicação 
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Revisão: Educadora Rosemary Candaten Xavier   |   Diagramação: Marcos Donaduce 

 

Setembro/2018 

01 - Sábado Letivo - 5º ao 9º Ano Aula Normal 

03 a 06 - Semana da Pátria   

07 - Dia da Independência do Brasil 

11 - Encontro de Líderes (Turno de Aula) 

15 - Formação com Funcionários - 8h às 12h 

19 - Recreio Franciscano 

20 - Revolução Farroupilha (Feriado) 

21 - Feriado Ponte  

 
Ve

m
 a

í..
. 

 

22 - Dia da Tesoureira 

24 a 29 - Semana Farroupilha/Abertura do Recando Gaudério (dia 

27) - Pilcha liberada de 17 a 29/9 

25 - Reunião de Pais, Entrega de Boletins e Formação com Pais 

do 6º ao 9º Ano - 18h45 

29 - Entrega de Boletins (2º ao 5º Ano) - Apresentação de Danças 

e mostra da Culltura Gaúcha/Recanto Gaudério (Ed. Infantil ao 5º 

Ano)  

30 - Dia da Bíblia e Dia da Secretária 

  

 Aniversariantes de Setembro 

2 - Ivani Pacheco                         16 - Márcia da Silveira                                  

 

4 - Ana Cláudia da Silva                               20 - Tula Peruzzo  

 

5 - Rosangila Piussi                         24 - Tânia de Freitas    

 

7 - Rosemary Xavier                              

♪♫ Com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção 

de  Maria e as bênçãos de Deus! ♪♫ 

Dia de Santa Clara e Dia do Estudante 

Nas comemorações do Dia do Estudante e Dia de Santa Clara, os educandos 

ganharam de presente um supershow realizado pela banda Alma de Canto, do 

Colégio Rainha do Brasil e pela Banda Fênix, da Escola Nossa Senhora do 

Brasil. As turmas da tarde divertiram-se muito com a Banda Fênix e o Grupo 

de Canto Paz e Bem. A reflexão e oração ficaram por conta do grupo de jo-

vens Unidos pela Paz.                   

Educador: Marcos Donaduce | Auxiliar de Comunicação 

Chamados a Sermos Irmãos 

Refletir sobre a vocação é compreender o chamado que cada um recebe e é 

convidado a viver. 

Somos chamados à vida, chamados ao amor, chamados à solidariedade, 

chamados ao cuidado. Cada chamado compõe nossa história de vida e tem 

papel fundamental na construção da nossa identidade.  

A Semana Vocacional, que aconteceu de 06 a 10 de agosto, na Escola Nossa 

Senhora do Brasil e tem como tema “chamados a sermos irmãos", quer moti-

var educadores e estudantes a refletirem sobre o sentido da vida, a partir do 

chamado que recebemos, para sermos irmãos e irmãs, como nos propõe a 

Campanha da Fraternidade 2018. 

 Educador : Diego Farias | Coordenador do Serviço de Orientação Religiosa (SOR)   

  

Revigoramento dos Profissionais Leigos 

O momento de Revigoramento dos Profissionais Leigos, realizado em 

30/07/2018, no Colégio Rainha do Brasil, foi uma grande oportunidade para 

partilhas e aprendizagens. Além disso, é fundamental à nossa formação huma-

na e profissional, já que traz reflexões que tocam nossas almas e corações 

nos alicerces do Carisma Franciscano-Aparecida. A história de Maria Madale-

na relatada nos trechos do filme e nas abordagens da Ir. Célia Santos, em 

suas falas, fez o inicio do nosso segundo semestre ficar cheio de luz, junta-

mente com o amor, vocação e dedicação que move a missão educativa que 

permeia nossas vidas. 

 

          Educadora: Tuani Kersting | Coordenadora do Serviço de Disciplina 
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