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Palavra da Direção
Estimada Comunidade Educativa,
Paz e Bem!
Educação que transforma, Amor que transborda.
Na fraternidade que nos caracteriza como escola Franciscana
Aparecida, saudamos a todos neste mês de agosto que finda.
Enquanto instituição cristã católica de ensino, estamos diretamente
ligadas à Igreja. Nosso Papa Francisco nos convida, repetidamente,
porém de forma especial, no mês vocacional, a cuidarmos da
família, com a seguinte interrogação: “E a família, como vai?”
Sabemos que o cuidado com quem se ama exige atitude. E, para
isso, é preciso fazer escolhas. Escolher acolher. Escolher ouvir.
Escolher cultivar. Escolher perdoar. Escolher ser paciente. Escolher
dar limite. Escolher ser o adulto da relação com os filhos. Escolher
dedicar o tempo. Escolher regar a planta. Escolher ser testemunho
do amor, da verdade, do propósito e do amparo. Dentre tantas
outras escolhas que a cada minuto fazemos. Na educação
Franciscana Aparecida, é pelo mesmo caminho que andamos.
Escolhemos porque acreditamos que o processo educativo é
transformador para todos os nele envolvidos. Escolhemos porque
acreditamos, sentimos e vivemos o amor que transborda.
Transborda no olhar carinhoso, na palavra de apoio, na escuta
sensível e no limite necessário e saudável ao desenvolvimento
humano. Escolhemos porque acreditamos no sentido e no propósito
do que fazemos diariamente, na ENSB, há 70 anos. E acreditamos
na comunidade educativa, que confia às Irmãs e aos profissionais
leigos e leigas seus filhos para serem educados de forma integral
segundo os valores Franciscanos Aparecida. Possamos, todos os
dias, refletir e agir na resposta à pergunta: “E a família, como vai?”
Nosso abraço fraterno no desejo e na atitude de fazermos deste
segundo semestre o melhor de nossas vidas!
Educadoras: Fabrisa R. Perusso Andara e Irmã Ignês Piasson
Direção

Infância e Adolescência Missionária (IAM)
No intuito de fortalecer o convívio e o despertar pela vida em grupo, nossa
Escola assumiu, em 2019, o compromisso de formar um grupo de Infância
e Adolescência Missionária (IAM), que acontecerá com estudantes do
turno inverso, no período da tarde, uma vez por semana. O encontro iniciou no dia 14/08, com 20 crianças. Elas estavam muito participativas, dispostas e curiosas em aprender mais sobre a obra. Esperamos atingir um
dos objetivos do nosso propósito, que é suscitar o espírito Missionário
universal entre as crianças.

Educadoras: Ir. Edna Hugaior Djata e Rosangila Piussi | IAM - ENSB

Chamados a transbordar
Desde o ano de 1981, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) instituiu agosto como o mês vocacional, no intuito de conscientizar as comunidades sobre a responsabilidade que compartilham no processo vocacional. Para nós, cristãos, é o próprio Jesus de Nazaré que nos
chama para fazer a diferença no mundo, cuidando, amando e transformando a vida a nossa volta. Ele mesmo chamou os discípulos, convocando-os à missão e ao compromisso com o Reino: “Se alguém quer me
seguir, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e me siga” (Cf. Mc 8, 34; Mt
10,38; Lc 9,23). Construir uma cultura vocacional pressupõe abordar valores que reflitam sobre a vida como um presente a ser cuidado. Esse presente passa pelos valores pessoais e as principais inspirações da vida,
bem como angústias e desafios. Nesse sentido, refletir sobre a vocação é
pensar no nosso próprio sentido existencial, como um chamado fundamental a fazer a diferença. Por que faço o que faço? Qual o meu papel no
mundo? Acredito que vivo minha vocação? Qual o chamado mais especial
que já recebi? Essas e outras tantas perguntas ajudam na reflexão sobre
nossa vocação. Vivê-la é transbordar sonhos a fim de contribuir com a
construção de um mundo justo, fraterno e solidário.
Que o bom Deus continue inspirando nossa vocação!

Educador: Diego Farias | Serviço de Orientação Religiosa (SOR)
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migo, prestativo, educado,
simpático, engraçado. Vanderlei Herbert é cheio de qualidades. Uma daquelas pessoas que não
encontramos com tanta facilidade pela
vida afora. A Escola Nossa Senhora do
Brasil tem sorte de ter um Vanderlei por
aqui. Mas além de todas as qualidades já
citadas, existe uma que define com mais
propriedade o nosso Orientador Educacional: a humanidade! Essa característica
dá ao Vander a faculdade natural de
entender as pessoas sob quaisquer circunstâncias. Muito obrigado, Vanderlei
Herbert, por dividir um pouquinho da tua
história conosco.

Os jovens querem um mundo melhor e isso é
muito bom, pois faz toda a diferença! Os jovens
são muito atuantes, o que certamente possibilitará
uma sociedade mais justa e fraterna.
O profissional ou o educando que vem aqui é
valorizado na sua individualidade como ser humano. A gente tenta atender as demandas a partir
desse enfoque de forma individualizada. Então,
trabalhar na educação, com esse viés, deixa as
pessoas mais abertas para aperfeiçoarem seus
conhecimentos, melhorarem suas capacidades e,
principalmente, valorizarem o outro como humano,
por meio da empatia.

***********
Eu sou o Vanderlei Herbert, orientador
educacional do 5º ao 9º ano e também
atuo como coordenador do Turno Inverso
da Escola Nossa Senhora do Brasil.
Ingressei aqui na Escola em 2013. Então
já faz praticamente seis anos que estou
aqui nesta casa, e é com muita satisfação e muita alegria que trabalho aqui. É
uma alegria muito grande poder desenvolver meu esse trabalho com os jovens
estudantes, propondo atividades e projetos pedagógicos para que eles possam
ser protagonistas de um mundo melhor.
Trabalhar com os jovens é bastante
gratificante e, ao mesmo tempo, desafiador. Atualmente a sociedade possui
muitos antagonismos em suas questões sociais. Isso possibilita um leque
de opções, de partilhas, de conhecimento, de pontos de vista divergentes,
mas que culminam, cada vez mais,
para a elaboração do conhecimento.

Ser um educador Franciscano-Aparecida
é, acima de tudo, Ser Humano, é ter a
essência humana. Isso é o que embasa
todo o meu trabalho. Trabalhar nesta
instituição é ter como pano de fundo a
questão humanitária, na visão de São
Francisco, Santa Clara, Madre Clara e
Frei Pacífico.

Meu conselho aos jovens é que eles possam aproveitar a vida, suas famílias, e que aproveitem também o contexto escolar. Que eles possam servirse do conhecimento dos educadores e que eles
adquiram conhecimento nas mais amplas possibilidades, sempre em busca de soluções aos problemas da atualidade e visando a uma sociedade
mais igualitária.

Entrevista: Marcos Donaduce
Revisão: Cláudia Fagundes
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T

odo mundo sabe, qualquer pessoa
que entra na Escola Nossa Senhora do Brasil, em questão de poucos
minutos, já se sente em casa. A atmosfera de
cooperação, respeito, integração e principalmente da acolhida ultrapassam os conceitos.
Vivenciamos isso tudo na prática, pois é um
evento diário em nossa rotina! E para que
tudo isso funcione é necessário a integração
total das famílias dos educandos. Pensando
nisso, a partir desta edição do Informativo
OnLine, teremos um espaço para privilegiar
as famílias que contribuem para que tudo isso
funcione. Nesta primeira edição, a família da
estudante Maria Clara dos Santos Dias, da
turma 51, topou nosso convite. A Maria, o pai
Marcelo, a mãe Fernanda e a pequena Valentina nos contaram alguns momentos que
viveram aqui na ENSB.

Sempre foi um sonho para a Maria estudar aqui,
conta Marcelo. Eu lembro de trazê-la pequenininha para brincar na praça em frente à Escola e
ficava olhando, sonhando que um dia a minha
filha estudaria aqui. E hoje a gente faz parte
deste lugar que nos acolheu super bem. É uma
extensão da nossa casa. A gente sai para trabalhar, deixa a Maria aqui, e ficamos sempre muito
despreocupados.

F

ernanda confessa as dificuldades
que enfrentou logo quando a Maria
iniciou a sua trajetória na Escola
Nossa Senhora do Brasil. O início da Maria
aqui foi muito difícil, porque chorava o tempo
todo. Ela vinha de uma escolinha menor e
quando se deparou com toda essa estrutura,
estranhou. Mas nós tivemos todo o apoio da
Escola, em especial da professora dela, a
Profe Joice, na época. Ela sempre entendeu
muito o que eu estava passando, se colocou
no meu lugar, teve paciência e empatia. Aos
poucos a Maria foi se acostumando, até se
adaptar. Hoje ela ama estudar na Escola
Nossa Senhora do Brasil e não pensa em sair
daqui por nada.

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

O grupo de profissionais daqui é muito bom.
Todos mesmos! Nós temos muita gratidão a esta
escola e estamos muito felizes com a evolução
da Maria, com tudo de bom que tem acontecido
com a nossa família ao longo desses anos aqui.

Quer Participar deste espaço?
Envie um e-mail para
comunicacao@escolansbrasil.com.br
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Aulão do 9º Ano no Colégio Rainha do Brasil

Revigoramento dos Profissionais da CIFA

Os educandos do 9º ano da Escola Nossa Senhora do Brasil realizaram, no
dia 3 julho, a visita ao Colégio Rainha do Brasil, ocasião em que ouviram e
vivenciaram experiências dos currículos itinerantes como moda, iniciação
científica, games e protagonismo juvenil. Os estudantes das duas instituições
também tiveram orientações sobre o Ensino Médio — ministrado pelo Serviço de Supervisão Escolar —, troca de experiências e uma conversa sobre a
importâncias de o jovem ser o protagonista das suas escolhas. Juntamente
com as atividades pedagógicas propostas, os educandos conviveram com os
demais estudantes do 9º ano e do Ensino Médio do Colégio Rainha do Brasil.

Dia 5 de agosto aconteceu o Revigoramento dos Profissionais que trabalham
nas unidades escolares e de saúde das Irmãs Franciscana de Nossa Senhora Aparecida. As unidades reuniram-se no auditório Madre Clara, do Colégio
Rainha do Brasil. Este é um dos momentos importantes que acontecem
durante o ano letivo, em que refletimos juntos sobre o nosso fazer Franciscano-Aparecida. O tema da campanha institucional de 2019/2020 "Educação
que Transforma, Amor que Transborda" traz a essência em que nossas práticas profissionais devem ser pautadas: o Amor!

Educadora: Elisabete Martiny | 3º Ano
Educador: Vanderlei Herbert | Serviço de Orientação Educacional (SOE 2)

Festa Julina
No dia 12 de julho foi celebrada a nossa tradicional Festa Julina, que neste
ano contou com uma novidade: o show de talentos. Os estudantes apresentaram seus dons musicais e se divertiram na manhã da Escola Nossa Senhora do Brasil.
Parabéns a todos!

Educador: Daniel Macedo | Educação Física (EFII)

Visita das Escolas de Educação Infantil
Dentro do projeto “Venha conhecer sua nova Escola”, a Escola Nossa Senhora do Brasil teve a honra de receber a visita das escolinhas A Turma do
Barulho, Pequeno Gênio, Planeta Infantil e Tio Chico, que representados por
seus estudantes e acompanhados por suas professoras, participaram de
uma tarde muito especial, em que foram acolhidos pelos amigos da Turma
13 com atrações, tour pela Escola, brincadeiras. Ao final da visita, encerraram com um “túnel do amor”. A tarde foi muito especial e recheada de carinhos e afetos. Momentos que deixaram lindas lembranças!

Educadora: Renata Gustavo | Serviço de Orientação Educacional (SOE2)
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Educação que transforma, amor que transborda!
O retiro é um espaço de cultivo pessoal, formação, oração e integração, sempre à luz de temas ligados à
educação evangelizadora e aos valores da CIFA. Em 2019, escolheu-se como tema "Educação que Transforma, Amor que Transborda", reflexão que deseja permear todos os processos dos espaços da Congregação.
No dia 06 de julho, no Noviciado da CIFA, educadores da ENSB reuniram-se para participar do retiro, que é
organizado pelo SOR em parceria com os profissionais leigos da Escola. O momento buscou trazer para o
presente a história de vida dos educadores e o compromisso com a missão que cada um desempenha, independente da área de atuação.
Para a educadora Raquel Mauat: "É sempre tão bom ter esse momento de reflexão para mim, junto dos meus
colegas. Pensar na vida é sempre maravilhoso". Já a educadora Ana Paula Souza partilhou sobre a experiência: "Foi uma manhã de muito aprendizado e emoções". A educadora Maria Alice Pitta, enfatizou: "Tudo foi
muito bom. Momento de reflexão, partilha e oportunidades de conhecer os colegas fora da escola". Acreditamos que cuidar dos nossos educadores faz parte do nosso jeito de ser! Continuemos acreditando e cuidando
desses espaços, que evangelizam e permitem um mergulho na história de vida e maior engajamento com a
missão, que é de todos!

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

Dia do Estudante e de Santa Clara

Jogos de Integração

No dia 13 de agosto pela manhã, a Banda Fênix da Escola Nossa Senhora
do Brasil em parceria com o Grupo de canto Alma do Colégio Rainha do
Brasil prepararam uma apresentação aos estudantes para lá de especial:
repertório eclético, sincronismo e animação fizeram o sucesso de mais uma
Apresentação do Dia do Estudante e de Santa Clara.

Após o merecido descanso no recesso de julho, os estudantes do EF II participaram dos Jogos de Integração Franciscana-Aparecida, nas modalidades voleibol,
basquetebol, handebol e futsal. O espírito esportivo e a solidariedade prevaleceram na nossa manhã esportiva. Parabéns a TODOS os envolvidos!

À tarde, foi a vez do Curso Extraclasse de Violão abrir o Sarau da Banda
Fênix. Competência, técnica e alegria fecharam com chave de ouro nosso
dia do estudante.

Educador: Daniel Macedo | Educação Física (EFII)

No dia 15 de agosto, foi a vez de levar nossa música para o Colégio Rainha
do Brasil. Com a mesma fórmula de sucesso, a Banda Fênix e o Grupo de
Canto Alma encantaram a todos. Parabéns aos envolvidos e agradecimentos pelo incentivo e disposição das duas escolas.
Educadores: Geraldino Danieli e Rossana Reginato | Grupo de Canto
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Atividade Celebrativa com as Famílias
em Homenagem aos Pais
A Atividade Celebrativa com as Famílias em homenagem aos pais aconteceu na manhã de 17 de
agosto, na Escola Nossa Senhora do Brasil. Momentos de muita troca de carinhos, brincadeiras
e risadas marcaram a manhã das famílias da Comunidade Educativa. Parabéns e o nosso agradecimento muito especial a todos os professores e funcionários por contribuírem para o Amor
Transbordar em tudo o que fazem.

Educador: Marcos Donaduce | Auxiliar de Comunicação

Nota da APM

Aniversariantes de Agosto
3 - Vanderlei Herbert

11 - Alexandre Cardoso

8 - Elisabete Martiny

15 - Marcio de Oliveira

8 - Sabrina Salvador

13 - Daiane Fortes

10 - Francielle Cardoso

16 - Laura Paredi
18 - Antonia de Freitas

A Associação de Pais e Mestres fica feliz em perceber a colaboração dos
demais pais e colaboradores da escola com as atividades da venda do nosso
já tradicional salchipão. Contar com a participação da comunidade escolar
para que possamos cada vez mais contribuir junto a escola para a melhoria da
educação dos nossos filhos é o que move nosso sonho. Participe, colabore,
fiscalize e acompanhe a APM, afinal, somos todos parte de um só projeto.
O nosso agradecimento a todos!
Direção da APM

Aniversariantes de Setembro
2 - Ivani Pacheco

16 - Márcia da Silveira

4 - Ana Cláudia da Cunha

20 - Tula Peruzzo

5 - Rosangila Piussi

24 - Tânia de Freitas

♪♫ Com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção
de Maria e as bênçãos de Deus! ♪♫

Vem aí...

Setembro/2019
2 a 6 - Semana da Pátria.
7 - Dia da Independência do Brasil.
12 - Encontro de Líderes (turno de aula).
20 - Revolução Farroupilha (Feriado).
22 - Dia da Tesoureira.

23 a 28 - Semana Farroupilha / Abertura do Recanto Gaudério
(dia 26). Obs: pilcha liberada de 23 a 28/9 .
24 - Formação com as famílias EFII das 18h45min às 19h40/sala
multifuncional/SOE2 e Entrega de Boletins das 19h45 às 20h15.
28 - Sábado Letivo: Ed. Inf. e Anos Iniciais –Entrega de Boletins
(2º ao 5º ano) Apresentação de Danças e Mostra da Cultura Gaúcha/ Recanto Gaudério (Ed. Inf. ao 5º ano) – participação da
APM.
30 - Dia da Bíblia e Dia da Secretária.
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