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Palavra da Direção 

Estimada Comunidade Educativa, 
Paz e Bem! 

 

#QuemEducaAcolhe 

/:Eu e você podemos muito/Somos aqueles que 

podem trazer amor ao mundo/Não precisa ir 

longe/Procure ao seu redor/Assim a gente faz um 

mundo bem melhor:/ Com imensa gratidão e 

gigantesca esperança, nossa escola está 

concluindo mais um ano letivo, cantando junto o 

refrão da música “Um mundo melhor”. Esta 

pequena parte da letra traduz nosso desejo, 

sempre infinito, de um mundo melhor. O 

nascimento do Menino Jesus, por intermédio do 

“sim” de Maria, reforça nossa capacidade 

humana de acolhimento ao próximo. Recebam 

nosso abraço agradecido por este ano de 

aprendizado, de conquistas e de desafios, 

vivenciados em parceria, família e escola. 

Gratidão por acreditarem que a educação 

Franciscana Aparecida faz a diferença no 

desenvolvimento do ser, do saber e do fazer de 

nossas crianças, jovens e de todos nós, 

familiares, amigos, religiosas e educadores. 

Convidamos a todos a fazermos, juntos, um 2019 

muito melhor, repleto de diálogo, respeito, 

humanidade, conhecimento, sensibilidade, 

descobertas, curiosidade e, é claro, muito amor. 

Abençoado Natal e até logo mais, no retorno às 

aulas, em 18 de fevereiro. Quem educa acolhe, 

há 70 anos! 

 

 
Educadoras: Fabrisa R. Perusso Andara e Irmã Ignês Piasson   

     Direção 
 

 

A Magia do Mês de Dezembro 

 

 Dezembro é aquele mês onde toda a cor e todo o sabor mudam para 

algo melhor. O ritmo de todas as pessoas, Cristãs ou não, se altera. Pare-

ce que existe mais alegria e compaixão no ar. Creio que é a este fenôme-

no que denominamos “Espírito Natalino”. Os corações transbordam per-

dão e a esperança de um novo ano repleto de novas possibilidades. 

As apresentações de final de ano da ENSB marcaram a todos nós. Valeu 

o empenho de todos os estudantes, educadores, profissionais e convida-

dos, que não mediram esforços para que tudo acontecesse de maneira 

inesquecível.   

Educador: Marcos Donaduce |  Auxiliar de Comunicação 
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Além de um grande profissional, Cézar Jardim é também um grande ser humano. Uma pessoa inteligente, um amigo e um superpai. Por trás daquela 

seriedade aparente, é uma pessoa sensível e está sempre disposto a ajudar a quem precisa. O setor em que atua é desafiador: a informática. E ser 

profissional de informática não é tarefa fácil. Virou e mexeu tem um novo problema em algum computador em uma sala de aula ou em um setor adminis-

trativo. E todos são sempre urgentes! Muito obrigado, Cézar, por separar um tempinho e contar um pouco da tua trajetória nesta instituição.   

 

História 

Eu estou aqui há 25 anos. No início a escola contava com apenas três computadores e eram nos setores. O prédio do ginásio ainda estava em constru-

ção. Isso era em 1996. Na época em que eu entrei, a Diretora se chamava Lizete e a Vice era Ir. Maria de Lourdes. Naquela época não havia muito essa 

área da informática na educação e nós tivemos que aprender todos juntos. A partir daí que começamos a implantar o desenvolvimento da plataforma de 

informática dentro da escola, tanto educativa quanto administrativa. Trabalhamos muito, a escola investiu muito, cresceu, e hoje está muito bem posicio-

nada no quesito tecnologia. Posteriormente eu também trabalhei durante quinze anos no Colégio Rainha do Brasil.  

 

Família Franciscana-Aparecida 

Além da Rafinha, que atualmente estuda aqui, eu tenho um filho de 25 anos chamado Mateus. Ele estudou todo o ensino fundamental aqui na Escola 

Nossa Senhora do Brasil e o Ensino Médio no Colégio Rainha do Brasil. Eu só tenho a agradecer às Irmãs e a todos os funcionários e educadores pela 

qualidade do ensino que foi dado a ele e que, agora, está sendo proporcionado à Rafinha. Eu acredito muito na Educação Franciscana-Aparecida, princi-

palmente na competência daqueles que fazem tudo isso acontecer. A educação aqui na ENSB e no Rainha do Brasil não é apenas didática, mas é volta-

da para a vida e tem valores fundamentais para conviver numa sociedade tranquila de Paz e Bem. A minha vida se desenvolveu muito aqui na Escola. 

Sou muito grato pelos meus dois filhos estudarem aqui. Sou Franciscano por natureza e toda a minha família também. Os valores nos afetam moralmen-

te e formam o nosso caráter. Meus filhos são cidadãos de bem, um formado, outra em formação, e com certeza serão parte de um Brasil melhor. 

 

Momentos 

Uma das coisas que mais me emociona é quando alguém que não trabalha mais aqui vem nos visitar, pois a gente percebe que nunca perde o grupo, os 

laços. Uma das maiores características dessa escola é o acolhimento. Esses reencontros marcam a vida da gente. Sou muito feliz em fazer parte disso! 

 

Recado para a Comunidade Educativa 

Diante de tudo que eu falei eu penso o seguinte, eu tive um filho que cursou o fundamental aqui e ensino médio no Rainha do Brasil e uma filha que 

começa a trilhar o caminho da educação infantil. Se eu tivesse mais filhos, eu certamente os colocaria aqui, porque é uma das melhores escolas que eu 

conheço. Eu acredito muito na Educação Franciscana-Aparecida. 

 

Paz e Bem!          

 
Entrevista e texto: 
Educador: Marcos Donaduce | Auxiliar de Comunicação 
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Educadores da Alegria - Pequeno Brinquedo. Grande Natal!  

 

Doar, antes de tudo, é um ato de amor. Somente aquele que ama o próximo e doa-se para um irmão pode olhar em seus olhos e ver uma centelha divina. A 

Escola Nossa Senhora do Brasil, sua equipe profissional, bem como seus educandos e familiares disseram sim ao projeto “Pequeno Brinquedo. Grande Natal!”. 

No dia 21 de dezembro, os Educadores da Alegria e alguns profissionais foram até a casa Madre Giovanna, levando o sentimento e o espírito natalino, onde 

foram recebidos pela irmã Marivone Bellini, coordenadora pedagógica da instituição. As crianças receberam a equipe com grande alegria e contentamento, com a 

peça teatral “Releitura de um conto Judaico”, no intuito de mostrar que, mesmo com todas as adversidades, o sentimento natalino de união é capaz de transfor-

mar a todos. Depois que a peça acabou, chegou o nosso bom velhinho “Papai Noel” distribuindo não somente presentes, mas também a esperança de boa nova 

e de um futuro melhor.  

Educadora: Tuani Kersting | Coordenadora de Disciplina 
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Cerimônia de Encerramento dos Educadores 
 

A Cerimônia de encerramento dos educadores* da Escola Nossa Senhora do Brasil aconteceu no final de tarde de sexta-feira, 21 de dezembro. A Missa na Paró-

quia São Judas Tadeu foi celebrada pelo Frei João Carlos Karling e, logo após, todos foram convidados para uma confraternização no salão paroquial, com muita 

diversão, presentes e pizzas deliciosas.  

 
Educador: Marcos Donaduce | Auxiliar de Comunicação 
*Educadores: Irmãs, Estagiárias, Funcionários e Professores 
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Janeiro e Fevereiro/2019 

01/01 - Dia Mundial da Paz. 

02/01 a 31/01 -  Projeto Férias na Escola. 

9 a 11/01 - Matrículas (8h às 11h30 | 14h às 17h) 

24/01 a 31/01 -  Não haverá expediente  externo na Tesouraria e na Secreta-

ria. 

************************************************************************************ 

02/02 - Dia de Nossa Senhora dos Navegantes (Feriado). 

14/02 - Missa na Igreja Santo Antônio (8h). 

14/02 - Reunião com as famílias da Educação Infantil - M2 (18h30). 
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14/02 - Reunião com as famílias da Educação Infantil -  

NA/NB (18h30) . 

14/02 - Reunião com as famílias do 1º Ano (18h30). 

18/02 - Início letivo do 1º trimestre - 2º ao 9º Ano. 

18/02 - Início letivo do 1º trimestre  - Ed. Infantil NA/NB (9h/11h -  

14h/16h - 1º Ano Horário Normal. 

18/02 - Início letivo do 1º trimestre  - M2 (1º grupo: 14h/15h - 2º 

grupo: 16h/17h). 

19/02 - Reunião com as famílias do 2º ao 5º Ano (18h30). 

22/02 - Dia do Auxiliar de Serviços Gerais. 

26/02 -  Reunião com as famílias do 6º ao 9º Ano.   

 

Aniversariantes de Janeiro 

02 - Ir. Edna Djata    

 

15 - Ir. Ivonni Kuhn                                        19 - Geraldino Danieli                         

 

20 - Vivian Corrêa                                      21 - Sinara da Silva    

 

24 - Simone de Almeida                                   25 - Fabrisa Andara 

 

 

27 - Cristiani Fraga                31 - Ana Jardim 

Aniversariantes de Fevereiro 

09 - Daniel Macedo          14 - Natália Steques 

17 - Silvana Model            18 - Ingrid de Maia                                                 

                                                                                        

                   23 - Silvana Corrêa 

 
♪♫ Com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção 

de  Maria e as bênçãos de Deus! ♪♫ 

Celebração de Ação de Graças pela Conclusão do 9º Ano 
 

A Cerimônia de Conclusão dos estudantes do 9º Ano aconteceu, no dia 14 de dezembro, na Paróquia São Judas Tadeu. A celebração eucarística foi realizada pelo 

Frei João Carlos Karling e contou com a presença das famílias, educadores, equipes pedagógica e diretiva e da Ministra Geral da CIFA, Ir. Iriete Lorenzzetti.  

 
Educador: Marcos Donaduce | Auxiliar de Comunicação 
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APM Gestão 2019  

                   Abaixo, lista dos representantes da APM Gestão 2019:  
 
Presidente: Vinicius Barbosa Castro | 1ª 
Vice-Presidente: Rubira Mauri Vaz Lopes | 
2ª Vice-Presidente:  Ana Paula Silveira | 
3ª Vice-Presidente: Rosane Lira | 1ª Se-
cretário(a): Gládis Beatriz da Silva Fagun-
des | 2ª Secretário(a): Patrícia de Oliveira 
Moraes | 1º Tesoureiro(a): Cláudio Marcio 
Marques Teixeira | 2ª Tesoureiro(a): Alex 
Sandro Gonçalves de Oliveira | Presidente 
do Conselho Deliberativo: Alcione Peruzzo 
| Conselho Fiscal: Kelly Janssen, Fernan-
da Acosta do Amaral, Márcio Janssen. 
Desejamos que esta equipe iluminada tenha uma excelente gestão! 
——————————————————————————————————-- 

Associe-se na APM! 
Todos os valores arrecadados, por meio do pagamento do boleto bancário 
contido no envelope de matrícula, são revertidos em benefício direto aos 
nossos  estudantes.    
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