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Palavra da Direção 

Estimada Comunidade Educativa, 
Paz e Bem, Tchê! 

 

#QuemEducaAcolhe 

 

Repletos de esperança e encantamento com a chegada da 

Primavera, trazemos à Comunidade Educativa nosso Informativo 

Online. Setembro, dedicado à Cultura e Tradição Gaúcha, também 

revela a Palavra de Deus, celebrada, enquanto Igreja, de forma 

especial neste mês. Dentre as diversas Parábolas que Jesus, o 

Mestre, contava às multidões, uma delas destacaremos, pois aplica

-se ao nosso cotidiano educativo. No Evangelho de São Lucas 8, 5, 

diz: “O semeador saiu a semear.” Poderíamos parafrasear assim: 

“O educador saiu para educar.” Seu amor pela educação 

Franciscana Aparecida o faz um semeador de ciência com 

consciência. Portanto, sua ação educativa está pautada no 
desenvolvimento das competências, habilidades e nos valores 

Cristãos em seus terrenos, os educandos. E, ao mesmo tempo, os 

Educadores também são terreno. Constituem-se como eternos 

aprendizes. Aliados somos nós, Educadores e Famílias, pois 

desejamos que a germinação da semente, o crescimento, a 

maturação e a vinda dos frutos aconteçam. E é nessa parceria, 

colaboração e cooperação que o processo educativo se dá. Desta 

forma, a ação educativa compreende abnegação, renúncia e 

confiança na providência, como bem diz São Paulo: “Eu plantei; 

Apolo regou; mas é Deus quem faz crescer.” (1 Cor 3, 6-8). “Quem 

tem ouvidos para ouvir, ouça”. (Lucas 8, 8). Em sua obra “Educação 

e Gestão em Transcendência”, Rodnei Balbinot (FTD, 2018) traz 
contribuições muito significativas sobre a reflexão da parábola 

acima destacada. Fica o convite para a leitura. Temos, em nossa 

Biblioteca Escolar, um exemplar desta obra de extrema relevância 

no cenário educacional Cristão atual. Gratidão e esperança, por 

meio da beleza da Primavera e da Palavra de Deus, dirigida a nós, 

hoje, sigamos fazendo do mundo um lugar de paz e de bem, tchê! 

 

 

 
Educadoras: Fabrisa R. Perusso Andara e Irmã Ignês Piasson                                                                              

Direção 

Semana da Pátria  
O diálogo e a dignidade humana acima de tudo. 

 

As reflexões, neste ano, estão vinculadas às eleições em 

níveis estadual e federal. A diversidade de opiniões e proje-

tos acirram os ânimos. Pois, para além de meras ideias, há 

interesses de grupos, de partes da sociedade em jogo, pro-

pondo mudanças ou continuidades. Tudo normal, portanto, 

dentro do jogo democrático. O que chama muito a atenção e 

é preocupante é o fato de muitos cidadãos não conseguirem 

tolerar as ideias, projetos, propostas diferentes, divergentes, 

opostas às suas. Parecem não conseguir tolerar o diferente, 

querendo, inclusive, não só eliminar as ideias, mas também 

eliminar quem pensa diferente. O que revela a fragilidade de 

nossa democracia e de uma estrutura social e cultural que se 

sustenta historicamente numa tentativa sempre reincidente 

do pensamento único. A construção do coletivo, do público 

vai muito além de ideias e projetos particulares ou individu-

ais. Cabe, portanto, resgatar e firmar o diálogo como instru-

mento na construção e interpretação da realidade. Urge pau-

tar nossas ideias e práticas, tendo como meta e ponto de 

partida a dignidade humana. Destarte superaremos, coletiva-

mente, todas as formas de exploração, de expropriação e de 

discriminações diversas.  

 

Educador: Gilberto Ludwig  | Ensino Religioso - Ensino Fundamental II   
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Os Cuidados com a Postura - Parte 2 
 

                     COMO ACOMPANHAR E CONDUZIR OBJETOS DE PESO 

  

Dobre os joelhos, abaixe-se lentamente, mantendo o tronco ereto e apanhe o objeto; 

Levante-se lentamente mantendo o tronco ereto e conserve o objeto junto ao corpo.  

Quando o objeto for pesado, peça auxilio.     

 

 

                                                                                          ATIVIDADES DO DIA A DIA 

 

        Evite dobrar o corpo para vestir calças ou calçar sapatos; 

Procure uma posição confortável, sentando-se em uma cadeira ou na beira da cama. 

Procure andar o mais ereto possível, sempre olhando na linha do horizonte. 

 
                                                                                                                                                                                                                      
      
    

  Educadora: Luciana Pio | Educação Física - Ensino Fundamental II 

Sal da terra e luz do mundo 
As transformações culturais e econômicas dos últimos tempos têm provocado a evolução de muitos aspectos da vida cultural, social e religiosa, o que 

tem proporcionado um lugar de destaque ao serviço de liderança. Porém, muitos cargos de liderança política, cultural e religiosa não têm sido mais reco-

nhecidos no que lhes é próprio e não fazem mais jus ao papel que a liderança lhes exige. Não possuem mais credibilidade, muito menos cooperação dos 

seus liderados. Os desafios encontrados por essa geração criam abismos entre a presença de Deus e a história humana. 

Entender que Deus escolheu o ser humano como sua morada, é tomar consciência da suprema dignidade da pessoa, da condição de equidade entre 

todos os seres humanos e ampliar a própria consciência para uma fraternidade universal, não somente aos iguais, mas também com o diverso. É preciso 

redescobrir a fragilidade humana para conduzir cada um ao melhor que possa ser de si mesmo numa relação concreta com o outro, despertando as 

potencialidades de cada ser para o serviço ao bem comum, numa perspectiva de ética universal. Assim, viver nesse mundo de medos e 

incertezas, apresentando um testemunho carregado de sentido e de valor humano, é colocar sal na terra, é trazer luz ao mundo (Mt5,13-

14).  

                                                                                                                                            Educadora: Tula Peruzzo | Supervisora Escolar 

 

 

Assembleias Escolares 
  

O Projeto de Assembleias tem como objetivo principal dar voz e vez aos estudantes do 4º Ano do Ensino Fundamental da Escola Nossa Senhora do 

Brasil. Por meio do sistema das assembleias, os estudantes podem trazer suas inquietações dentro dos saberes da Escola. A partir do diálogo e da con-

versa em grupo a turma tem o momento de expressar suas críticas, felicitações e dar sugestões sobre as questões pertinentes do grupo.  

A assembleia escolar traz um momento de reflexão para as crianças, é um espaço especial para o repensar e refazer estudantil. Ela não tira a autoridade 

do professor nesta prática, mas sim o autoritarismo. Dar autonomia é saber respeitar o espaço e a opinião do outro, é poder expressar-se com responsa-

bilidade sem agredir o outro. A prática da escuta diminui a ansiedade e as problemáticas da escola porque as crianças entendem que terão espaço para 

ouvir e serem ouvidas. 

 

 

 

                                                

                                               Educadora: Renata Gustavo | Orientadora Educacional - Educação  Infantil/Anos iniciais (1º ao 4º Ano) 
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A Professora Carina é uma pessoa muito amiga e está sempre preocupada com o bem-estar alheio. Competente, procura trazer novidades para os 

estudantes que fazem parte de sua turma, proporcionando um aprendizado com muito alto astral e afetividade. Está sempre atenta aos educandos, para 

que todos consigam performar da melhor maneira possível durante o ano letivo. 

É uma honra para todos nós poder ouvir um pouco desta trajetória de cumplicidade, carinho e amor com a Escola Nossa Senhora do Brasil.  

 

História 

Trabalho na Escola Nossa Senhora do Brasil há 18 anos. Quando eu cheguei aqui, foi para fazer uma substituição no meio do ano. Mas acabei não 

ficando! No dia do meu aniversário, 16/12, naquele mesmo ano, me chamaram para ficar em definitivo e me deram uma turma de 2ª série. 

Durante esse período a Escola cresceu muito, investiu e apropriou-se de tecnologias e aprimoramento acadêmico aos educadores. É uma Escola que 

tem a mente bem aberta para o mundo.  

Sou muito feliz trabalhando aqui. Tenho muito orgulho e gratidão para com esta instituição. Foi aqui que deram-me a oportunidade de exercer a profis-

são de educadora. Aqui eu melhorei profissionalmente e pessoalmente. A Escola ajudou-me e continua me ajudando muito! 

 

Memórias 

Tenho muitas lembranças ao longo dos meus 18 anos, dentre elas sempre vou ter um carinho muito especial naquelas em que a gente se vestia de 

algum personagem para encantá-los, são esses os momentos mais significativos da minha vida, enquanto profissional. 

 

O que um educador Franciscano-Aparecida precisa ter 

Um educador Franciscano-Aparecida precisa ter sintonia com os colegas de trabalho. Pensar em equipe, pensar em crescer e se aprimorar. O profissio-

nal precisa ter muito cuidado com o aprendizado dos educandos. Saber como cada um aprende e poder atingir cada um deles. O trabalho em equipe, as 

parceiras, as paralelas, existe união e uma convivência muito legal e isso faz toda a diferença em um trabalho.   

 

Ser professora é... 

Ser professora é a profissão que escolhi para mim desde os 7 anos de idade,  e hoje eu me realizo e sou muito feliz com a opção que fiz. 

 

Meu Recado 

A Escola Nossa Senhora do Brasil é um lugar excelente, todas as pessoas aqui são muito felizes, muito cuidadas e muito amigas. Eu quero agradecer 

por poder fazer parte da vida de cada criança que passou por mim e de ter deixado uma sementinha plantada no coração de cada uma delas.  

     

 

 

Paz e Bem!          

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

 

Outubro/2018 

01 a 05 - Jogos de Integração e Semana da Criança (EI/Anos Iniciais) 

04 - Dia de São Francisco 

05 e 06 - Aprofundamento da Equipe dos Profissionais Leigos CIFA   

08 - Sarau Musical (Grupo de Canto Paz e Bem) 

09 - Celebração do Dia do Educador (17h45) 

12 - Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia da Criança (Feriado) 

15 - Dia do Professor e do Funcionário Escolar (Feriado) 

19 - Dia do Profissional de Informática  

 
Ve
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23 - Participação da ENSB na novena de São Judas Tadeu 

23 - Reunião APM (20h) 

24 - 13º Encontro Sementes do Amanhã 

25 - Encontro de Líderes (Turno de Aula) 

26 -  Atividade  Final de Integração com Grupos Solidários 

27 - Dia Mundial de Oração pela Paz 

27 - Retiro dos Educadores 

29 - De Braços Abertos Família e Escola (2º Ano) 

30 - De Mãos Dadas com a Escola (1º Ano) 

31 - Dia da Família  na Escola (Educação Infantil) 

  

 Aniversariantes de Outubro 

9 - Denise Ávila                              19 - Maria Angélica Alves                                  

 

14 - Patrícia Bonotto                                         23 - Flávia Silvano  

 

16 - Gigliola Sallenave                        26 - Simone Langer    

 

18 - Leila Staats                      

♪♫ Com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção 

de  Maria e as bênçãos de Deus! ♪♫ 

Caminhada pela Vida 
Educadores da Alegria realizam 2ª ação solidária. 

A conta é bastante simples, para cada doador de sangue, quatro vidas podem 

ser salvas. Nem a chuva atrapalhou os estudantes e suas famílias, determina-

dos a caminhar em favor da conscientização sobre o ato de doar sangue. A 

Caminhada pela Vida, organizada pelos Educadores da Alegria, aconteceu no 

dia 1º setembro e reuniu os participantes que seguiram em direção ao Hemo-

centro de Porto Alegre. "Ao todo, conseguimos vinte e cinco doações. Ajuda-

mos cem pessoas", comentou Tuani Kersting, coordenadora do projeto. 

A Escola Nossa Senhora do Brasil e os Educadores da Alegria agradecem o 

comprometimento de todos que ajudaram em mais esse show de solidarieda-

de. 

 Educador : Marcos Donaduce | Auxiliar de Comunicação   
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