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Palavra da Direção 

Estimada Comunidade Educativa, 
Paz e Bem! 

 

#QuemEducaAcolhe 

“Deixem que as crianças venham a mim, porque o Reino de Deus pertence 

àqueles que são semelhantes a uma criança.” Evangelho de São Marcos 

10:14. Sim, venham crianças, de todas as idades, pois Deus deseja que 

seus filhos e filhas, com a pureza e a alegria infantil, aproximem-se Dele.  

Neste mês de outubro, dedicado às crianças, ao nosso Santo Padroeiro, 

São Francisco de Assis, à Padroeira do Brasil e da nossa Congregação, 

Nossa Senhora Aparecida, às crianças e aos educadores, desejamos 

reforçar à nossa comunidade educativa nossa gigantesca alegria e nosso 

sublime comprometimento, enquanto Instituição de ensino Católica 

Franciscana Aparecida. Compartilhamos com vocês nossa felicidade em 

podermos, junto à família, contribuir e continuar a educação nos e para os 

valores Cristãos, da Paz e do Bem, aprendida no seio familiar. 

Reafirmamos nosso comprometimento diário o qual, de acordo com a 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular) 2017, nos diz que “... a prática 

pedagógica precisa ser permeada por uma intencionalidade pedagógica... 

uma educação que coloque a criança no centro, como protagonista de um 

processo de ensino e aprendizagem planejado para estimulá-la a se 

desenvolver integralmente.” Neste Informativo Online, nossa comunidade 

poderá encontrar-se com a pureza e com o desenvolvimento infantil e 

juvenil, plenos de significado e de sorrisos. Sigamos unidos, escola e 

família, na busca do ideal de nossa Fundadora Madre Clara, à luz do 

Mestre Jesus: “Então, Ele tomou as crianças nos braços, pôs as mãos 

sobre a cabeça delas, e as abençoou.” (Marcos 10:16). Que nós, 

educadores, cuidadores e familiares, também possamos abençoar 

diariamente nossas crianças, bem como louvar e demonstrar gratidão e 

reconhecimento com quem as educa, tanto nas competências e nas 

habilidades, quanto no ser. Estimados Educadores, gratidão e reverência 

pela ação educativa Católica Franciscana Aparecida desempenhada por 

todos vocês com tamanho profissionalismo e capacidade técnica, com tal 

zelo, comprometimento e amor. “Batam palmas para eles/as,... eles/as 

merecem”., já cantava Leci Brandão em Anjos da Guarda. Parabéns! Com 

a bênção da Mãe Aparecida, despedimo-nos, desejando uma vida e 

missão recheadas da pureza, do sorriso farto e da esperança que brilha 

nos olhos de nossos pequenos. Ótima leitura! 

 
Educadoras: Fabrisa R. Perusso Andara e Irmã Ignês Piasson                                                                              

Direção 

Aprofundamento dos Profissionais Leigos 
 

No final de semana de cinco e seis de outubro, as unidades de Missão 

Franciscanas/RS estiveram reunidas para refletir sobre O comprometi-

mento com a vida nesses 90 anos de Congregação. Além de um momen-

to de reflexão sobre a práxis, foi importante aprofundar conhecimentos 

sobre os Valores e o Carisma Franciscano Aparecida. Leigos e religiosas 

estiveram em comunhão de partilha e vivência. Experienciamos uma visita 

à Escola Frei Pacífico como um momento ímpar em nossa caminhada, 

percebendo que todos somos parte de uma grande Missão que, levada 

pelas Irmãs, atinge diversos lugares e muitas pessoas. Saímos certos de 

que somos importantes um para outro, para os outros e pelos outros. 

Gratidão!  

 

Educadora: Josiane Porciúncula |  Ensino Fundamental I 

 

 

Em primeiro lugar, obrigado por me convidarem. Adorei conhecer a Escola 

Especial para Surdos Frei Pacífico! Foi demais participar do encontro, foi 

muito bom. Estar na companhia da Fabrisa, do Diego e da Josiâni foi 

especial. Conhecer a Casa Mãe com as irmãs e com os demais educado-

res da congregação foi maravilhoso. Eu me senti acolhida por todos, só 

tenho a agradecer. São Francisco de Assis foi um santo humilde e alegre, 

junto aos pobres fez muitos milagres. 

 

   

 Educadora: Antônia Freitas |  Auxiliar de Disciplina 
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Benefícios do exercício físico durante a gestação 
 

A prática de exercícios físicos é recomendada durante a gestação sim, pois é um momento de grandes transformações 

físicas e psicológicas na vida das mulheres, e o exercício tem muito a contribuir durante este período, portanto, é super- 

recomendado por ginecologistas e obstetras. Os exercícios físicos na gestação trazem diversas melhorias para a saúde, 

o que é essencial para ter uma gravidez saudável, pois controla o peso da gestante, ajuda na hipertensão, na diabetes 

gestacional, além de proporcionar bem-estar e melhorar a autoestima.  

Qualquer gestante pode praticar exercícios, porém seu médico (a) deve ser consultado (a), devido a alguma restrição 

que possa haver referente a sua gestação, pois existem algumas contraindicações para a grávida não praticar exercí-

cios durante esse período, sendo elas: doenças relacionadas ao colo do útero, riscos de prematuridade, pré-eclâmpsia, sangramento uterino, inserção 

baixa da placenta, cardiopatia e gestação múltipla.  

Os exercícios mais indicados são: Alongamentos, pilates, exercícios na água, aeróbicos, entre outros. Os benefícios são: ajudam a controlar o ganho de 

peso, que é inevitável durante a gestação, contribuem para o fortalecimento muscular ajudando a evitar dores nas costas, diminuindo o inchaço do corpo e 

melhoram o padrão cardiorrespiratório, pois a resistência pulmonar acaba sendo afetada com o passar das semanas de gestação, entre outros benefícios.  

 

                      
                                                                                                                                                          
                                                                                                                         
 

                                                                                                                     Educadora: Luciana Pio | Educação Física - Ensino Fundamental II 

Criando laços 
 

A importância do papel do professor enquanto agente de transformação, favorecendo a compreensão mútua e a tolerância, nunca foi tão importante 

como na atualidade. No grande desafio para alcançar uma educação de qualidade, que associe todas as dimensões do sujeito como ser humano, está a 

formação do professor não apenas no aspecto técnico como também nos aportes éticos, emocionais, sensoriais, sociais.  

Paulo Freire levanta o questionamento: “Como ser educador, se não desenvolvo em mim a indispensável amorosidade aos educandos com quem eu me 

comprometo e o próprio processo formador de que eu sou parte?”. Assim, discute-se o papel da afetividade no processo ensino-aprendizagem como 

sendo peça de extrema importância para potencializar a capacidade cognitiva e para que, através da criação de vínculo com o professor, o estudante 

possa se sentir seguro para desenvolver sua inteligência, ampliando sua visão de mundo e construindo sua identidade. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais de Educação Básica:  

 “Em cada criança, adolescente, jovem ou adulto, há uma criatura humana em formação e, nesse sentido, cuidar e educar são, ao mes-

mo tempo, princípios e atos que orientam e dão sentido aos processos de ensino, de aprendizagem e de construção da pessoa humana 

em sua múltiplas dimensões”.(BRASIL, 2013, p;18)  Para finalizar, cito Fraiman (2015) afirma: “Um professor somente é completo quan-

do consegue unir os conhecimentos técnicos das disciplinas às habilidades de lidar com os seres humanos em formação que ele tem 

diante de si todos os dias”. 

                                                                                                                                            Educadora: Tula Peruzzo | Supervisora Escolar 

 

Estresse Escolar 

E enfim chegamos aos momentos finais do ano. Momento em que comumente ficamos mais agitados emocionalmente por percebemos que precisamos 

vencer algumas etapas pessoais e profissionais para encerrarmos o ciclo de 2018.  Assim também acontece na escola e com nossos filhos, quando eles 

se dão conta de que o tempo é curto para correr atrás daquilo que não foi feito, por diversas situações, durante o ano letivo. Neste momento precisamos 

olhar com cuidado se o excesso de exigências e a sobrecarga do nosso estresse podem prejudicar ainda mais o desenvolvimento afetivo, social e cogniti-

vo dos filhos. Crianças forçadas a estudar, sem compreender a real importância disto, podem se sentir muito estressadas, cansadas e desmotivadas pela 

alta expectativa e pelo medo do fracasso. Então, tenha sensibilidade, nesse período, de perceber que cada criança tem seu ritmo, que as atividades 

podem e devem ser cobradas, mas sem sobrecarga de responsabilidade.    

                                                

                                               Educadora: Renata Gustavo | Orientadora Educacional - Educação  Infantil/Anos iniciais (1º ao 4º Ano) 
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Andreia Bálsamo é uma pessoa nota 10, como diria a Ir. Ignês. Sempre disposta, solícita, prestativa, adorável, brincalhona, alto astral. Poderíamos tecer 

mais alguns pares de linhas para tantos adjetivos para esse ser humano incrível e ainda estaríamos bem longe do objetivo. É uma honra muito grande 

poder contar um pouquinho desta história! 

 

História 

Trabalho na Escola Nossa Senhora do Brasil há 10 Anos, sendo que durante 18 meses, como estagiária. Atuei na biblioteca, na disciplina, fui contadora 

de histórias. Eu gostei de tudo que fiz aqui na escola, mas meu sonho mesmo era de trabalhar com inclusão. Atualmente eu faço parte da Sala de Re-

cursos. Trabalhar no Atendimento Especializado ao Estudante (AEE) sempre foi um sonho. Hoje é uma realidade e me deixa muito feliz.  

 

O que um educador Franciscano-Aparecida precisa ter 

Para fazer parte da Missão Franciscana-Aparecida é necessário ter fé. Eu sempre fui devota de Nossa Senhora Aparecida. Quando eu comecei a traba-

lhar aqui, renovei meus votos de fé e sensibilidade, pois entrei para os Profissionais Leigos e comecei a trabalhar com reflexões e fui conquistando cada 

dia mais a qualidade do ser Franciscano-Aparecida. Para trabalhar aqui, é necessário ter muita sensibilidade, humildade e gostar das crianças, das 

pessoas em geral. A Missão nos transmite muita paz. Eu tenho muito orgulho de estar aqui. Tenho muita fé no meu coração e sempre eu carrego essa 

fé por onde eu ando, por onde estou, especialmente na educação das nossas crianças. 

 

Momentos marcantes 

Tive muitos momentos marcantes aqui. Eu tive uma aluna, a Manuela Martins, e ela me deu um abajur escrito “Contadora de Histórias – Profe Andreia”. 

Ela disse que lembrava de mim quando via o abajur na hora que ia ler à noite, e daí resolveu me presentear. 

 

Bordões 

Eu tenho alguns bordões e aqui todas as crianças sabem. Por exemplo, “E agora, minha gente, que essa história terminou, batam palmas bem contente, 

batam palmas quem gostou”. Tem também, “Essa história entrou por uma porta e saiu pela outra, quem quiser que conte outra”. 

 

ViraTempo 

Eu entrei para o grupo de teatro aqui dos profissionais da escola e eu adoro fazer isso. Hoje o grupo se chama ViraTempo e fizemos muitas montagens. 

A gente consegue levar brilho nos olhos dos educandos e educadores, e isso é muito gratificante. 

 

Mensagem à Comunidade Educativa 

Ser educadora dessa Missão agrega muita coisa na minha vida, na minha família e espero que agregue também para toda a comunidade educativa. 

Cuidamos de todas as crianças com muito amor e carinho e sempre enxergamos no futuro a diferença que todo esse carinho faz na vida de cada um 

deles. 

Paz e Bem!          

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

02 - Finados (Feriado) 

07 - Atividade final de integração Grupos Solidários (Lideranças de Turma, 

Liderança Juvenil e Parceiros Voluntários)  

09 - Agradecimento pela vida 

10 - Atividades para Estudantes Novos  

10 - Mostra de Trabalhos/Teatro às famílias do Turno Integral (9h30h às 

11h30min)  

13 - Reunião APM (20h) 

15 - Proclamação da República (feriado) – 5ª feira  
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16 - Aula normal – 6ªfeira  

19 - Integração Jovens CIFA na Escola Frei Pacífico (Lideranças 

de Turma, Liderança Juvenil e Parceiros Voluntários)  

19 - Dia da Bandeira  

20 - Dia da Consciência Negra e Aniversário de morte de Madre 

Clara Maria (Fund. da Congregação)  

20 - Recreio Franciscano 

 

 

 

  

 Aniversariantes de Novembro 

6 - Cristiane Mezetti                                17 - Jairo Marques                                  

 

6 - Marcos Donaduce                              17 - Márcio Cunha  

 

7 - Neiva Portes                                      24 - Anderson Silva    

 

9 - Kamila Ferraz                                    26 - Ir. Ignês Piasson 

 

 

9 - Luciana Vargas                                 26 - Rossana Reginato 

 

 

13 - Renata Gustavo                      

♪♫ Com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção 

de  Maria e as bênçãos de Deus! ♪♫ 

Professor e os desafios da profissão 
Ser professor é um grande desafio. Hoje, com toda a tecnologia, somos desafi-

ados a todo o momento. O exercício da profissão de professor e seus desafios 

são extremamente exigentes e envolvem muita responsabilidade. Esse profis-

sional tem como maior objetivo a formação de seres humanos críticos e aptos 

a iniciar na jornada profissional e a conviver em sociedade. Dessa manei-

ra, existe a necessidade de um perfil bastante peculiar ao professor, que deve 

representar uma figura ao mesmo tempo paciente, criativa, empática e instiga-

dora. O professor deve saber lidar com estudantes de variados contextos e 

personalidades, como  também saber instigar a curiosidade de cada um deles 

ao longo de toda sua trajetória profissional e motivá-los, respeitando as parti-

cularidades de cada um, para que suas turmas tenham maior engajamento na 

realização de atividades e maior participação durante as aulas. 

Enfim, ser professor não é somente uma profissão, é ter o dom de saber amar 

incondicionalmente. 

 Educadora : Tânia Freitas | Matemática - Ensino Fundamental II   
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Jogos de Integração 
  

O mês da criança começou de forma muito especial na Escola Nossa Senhora 

do Brasil. Os jogos de integração aconteceram entre os dias 1 e 5 de outubro. 

Diversas modalidades esportivas fomentaram a cooperação, o espírito de 

equipe e o coleguismo entre os estudantes. Segundo o Professor Cláudio, 

“Nesta edição ficou evidenciado a ajuda dada pelos colegas mais experientes 

aos menos inexperientes e isso é um dos objetivos dos jogos”.  

                                                    Educador: Marcos Donaduce | Auxiliar de Comunicação  

 

 Semana da Criança 
 

Apresentações, brincadeiras e muita alegria fizeram parte da programação 

especial elaborada para os estudantes da Escola Nossa Senhora do Brasil. A 

valorização da criança e a valorização do ato brincar, respeitando e acolhendo 

o outro, foram intensamente trabalhadas entre as atividades que foram propos-

tas pela equipe de educadores da Escola.  
 
                                                Educador: Marcos Donaduce | Auxiliar de Comunicação   
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