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Palavra da Direção 

Estimada Comunidade Educativa, 
Paz e Bem, Tchê! 
 

Educação que transforma, Amor que transborda.  

 

Neste lindo e primaveril setembro, chegamos a vocês, mostrando algumas 

das inúmeras vivências de nossas crianças e jovens em sua caminhada 

educativa. Destacamos a presença da Psicóloga Daniela Neves que, por 

meio de parceria da escola com a FTD, esteve pela segunda vez, neste 

ano, conversando com as famílias dos Anos Finais. A estudiosa abordou 

questões relacionadas ao desenvolvimento da nossa inteligência 

emocional. Imaginemos quanto de afeto e de oportunidades de encontros 

felizes e significativos talvez estejamos perdendo pela nossa inabilidade 

para a abertura à aprendizagem e à transformação. Daniela provocou-nos 

a refletir sobre como nos relacionamos com nossa família. O quanto 

privilegiamos os encontros, o diálogo e a escuta com que escolhemos para 

conviver e com quem geramos. A cada amanhecer, temos a dádiva de 

sermos agraciados com a vida. Porém, dependerá de nossa escolha 

interna se nossas atitudes e pensamentos serão construtivos ou não. Se 

seremos capazes emocionalmente de acreditarmos e tornarmos, de fato, 

nosso ambiente em um lugar agradável e a nós mesmos pessoas felizes e 

cheias de encantamento pela existência. Enquanto instituição educativa 

católica, franciscana e bem brasileira, “Aparecida”, que somos, propomos 

em nosso fazer pedagógico, conforme o Guia do Educador — Concepção 

de Escola (p. 22): “ Promover o fortalecimento dos vínculos da família com 

a escola, proporcionando espaços de reflexão que favoreçam a 

convivência, o crescimento das relações interpessoais, o respeito, o 

acolhimento das diferenças e a comunicação.” Gratidão especial às 

famílias que nos proporcionam, diariamente, duzentos dias por ano, 

reforçar nossa convicção na educação que transforma e no amor que 

transborda, junto ao processo educativo de nossos estudantes. Muito 

obrigada. Sejamos sempre felizes. Encantem-se com as aprendizagens 

construídas e consolidadas em nossa jornada educativa. 

 

 
 

Educadoras: Fabrisa R. Perusso Andara e Irmã Ignês Piasson   
     Direção 

 
 

9ª Mostra da Cultura Gaúcha e 23º Recanto Gaudério 

Nós, gaúchos, nos orgulhamos dos nossos costumes, tradições, histórias, 

conquistas e desafios pelos quais nossos antepassados passaram. E 

hoje, com muito orgulho, valorizamos e sentimos o prazer em vivenciar 

essa cultura em nossas vidas. 

Por isso, a ENSB promoveu a  9ª Mostra da Cultura Gaúcha e 23º Recan-

to Gaudério, com belíssimos trabalhos realizados pelos educandos da 

Educação Infantil ao 9º ano e que foram expostos pela escola. 

No dia 28 de setembro, aconteceram as apresentações por turma, um 

lindíssimo e empolgante trabalho realizado pelos educandos e pelas edu-

cadoras, com muito esforço, suor, dedicação e empolgação. 

Agradecemos a todos que prestigiaram a nossa Cultura e os nossos Edu-

candos!!! 

 

Educadoras:  

Ana Paula de Souza, Danielle Silva e Simone Pesente  | 2º Ano 

http://www.esconansbrasil.com.br
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Eu integro a Escola Nossa 

Senhora do Brasil desde 

2011. Sempre fui muito bem 

acolhida desde o primeiro dia. 

Trabalho feliz, com amor. To-

dos os dias quando acordo e 

venho para a escola é como 

se eu tivesse indo encontrar a 

minha família. Minha função é 

higienizar, e por onde eu pas-

so, sempre deixo tudo bem 

limpinho e organizado. É a 

maneira que tenho de agrade-

cer todo o carinho que recebo 

aqui. 

Das coisas mais gratificantes 

do meu trabalho está o abraço 

das crianças. Às vezes a gen-

te não está muito bem e daí 

recebe esse carinho. É muito 

emocionante! Quando recebe-

mos algum elogio, dos cole-

gas, dos professores sem-

pre me faz tão bem.  Desde 

pequena a minha autoesti-

ma era baixa e esse carinho 

me fortalece para continuar 

seguindo meu caminho. 

Aqui as pessoas nos perce-

bem, nos tratam com cari-

nho, com respeito e isso é 

muito bom. 

Eu me sinto importante 

quando a nossa Direção e 

os colegas todos dizem que 

somos educadoras. É legal 

saber que temos essa res-

ponsabilidade também. Eu 

cuido muito dessas crianças e des-

ses jovens. Estou sempre atenta! 

As Irmãs são minhas amigas, pesso-

as que posso contar todas as ques-

tões da minha vida. Eu me sinto mui-

to grata por essa convivência. 

Uma vez a Escola me proporcionou 

receber uma homenagem da minha 

família, de surpresa. Nossa, aquilo 

foi muito emocionante! E só de lem-

brar, meus olhos já se enchem de 

lágrimas. Os encontros de formação 

também são muito gratificantes, pois 

são momentos em que conseguimos 

conhecer melhor os nossos colegas, 

já que no dia a dia isso fica muito di-

fícil. 

Eu adoro participar dos encontros 

com a Irmã Ivonni, porque são mo-

mentos em que compartilhamos a 

palavra de Deus. Isso me completa e 

me faz pensar que estou no lugar e 

no caminho certo, pois aqui sou ama-

da, respeitada e ainda compartilho a 

Palavra de Deus.   
Entrevista: Marcos Donaduce 

Revisão: Cláudia Fagundes 
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Mais uma família super simpática e feliz, nos 

deu a honra de participar da Grande Família 

da Escola Nossa Senhora do Brasil. A Kim-

berly Martins Vieira dos Santos, da turma 53, 

trouxe a sua família, o pai Maximiliano e sua 

mãe, Katiane, para nos contar algumas histó-

rias e o que pensam sobre a nossa Escola.  

A Kimberly está aqui na Escola Nossa Senho-

ra do Brasil desde o primeiro ano, conta Kati-

ane. E nós estamos muito felizes com a nos-

sa escolha, ressalta o pai. A ENSB tem nos 

dado muitas alegrias, prossegue. Quando 

fomos escolher uma escola para nossa filha, 

pesquisamos várias, mas essa instituição fez 

bater mais forte o nosso coração. Quando a 

Kimberlly era pequena, pedia para ficar mais 

tempo na Escola, de tanto que gostava. Isso 

nos passava tranquilidade, porque, quando a 

criança pede para ficar mais em algum lugar 

e sente saudades desse lugar, é porque 

realmente ama o espaço que está integrada.   

Kimberly, que faz parte do grupo de canto e 

de dança, diz que se tornou uma pessoa 

muito melhor aqui. Que aprendeu muito sobre 

valores, como respeito ao próximo, acolhida, 

empatia, entre outros. Ela ainda salienta que 

gostou muito de fazer o livro “Rio Grande do Sul 

em Rimas”, parceria dos 5º anos com o escritor 

Cadú, porque, além de o projeto de se tornar 

autora de um livro ser divertido, aprendeu um 

pouco mais sobre a cultura do Rio Grande do 

Sul. 

                      

     

 ***Lembranças*** 

Kimberlly – É muito difícil pensar em uma lem-

brança. São tantas coisas que a gente passa 

todos os dias com os professores. São tantas 

atividades, apresentações, projetos. Eu adoro 

tudo! Além disso, tem os colegas; a gente ri, se 

diverte, estuda, aprende. A Escola nos ajuda a 

fortalecer esses laços de amizade. 

 

Maximiliano – Nas atividades ligadas à Se-

mana Farroupilha, é sempre uma alegria de vir 

e lembrar de momentos das apresentações 

desde quando a Kimberly era pequenininha. É 

quando as minhas lembranças vêm à tona. Eu 

adoro esse e outros eventos que a Escola nos 

proporciona.  

Katiane – O Natal que a Escola faz é muito 

emocionante, Dia das Mães então, nem se 

fala! (risos). Só tenho lembranças boas daqui. 

Eu gostaria de ressaltar a minha gratidão ao 

incentivo que a ENSB dá nessas questões, 

como música e dança. Isso é muito bom, e a 

Kimberly participa e prestigia tudo o que a 

Escola pode nos proporciona. Eu lembro que 

no primeiro dia de aula, a nossa filha não 

chorou. Já no segundo dia deu uma choradi-

nha, mas foi muito bem acolhida pela profes-

sora, pela direção e aí em seguidinha já esta-

va se sentindo em casa. E é assim com todos 

nós até hoje! 

  Quer Participar deste espaço? 

Envie um e-mail para 

comunicacao@escolansbrasil.com.br 
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Outubro/2019 

SÍNODO DA AMAZÔNIA (durante o mês) 

01,02,03 – Simpósio Franciscano - ESTEF 

04 – Simulado II  FTD 6° ao 9° ano 

07 a 11- Jogos de Integração e Sem. da Criança (Ed. Inf. e Anos Iniciais) 

10 – Dia de São Francisco – Bênção Franciscana e Celebração Missionária  

12 - Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado) e Dia da Criança – sábado 

14 - Dia do Professor e do Funcionário Escolar (feriado antecipação pela data 

oficial 15) 

15 - Recreio Franciscano - Encontro de Líderes (turno de aula)  

(Aula Normal) 

 
Ve
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19 – Dia do Profissional da Informática 

20 – Dia Mundial de combate ao Bullying 

21 - Sarau Musical (Grupo de Canto Paz e Bem – Manhã/Tarde) 

Homenagem ao Dia da Criança  

22 - Reunião APM (20h) 

25 - Encontro do Grupo de Jovens “Unidos pela Paz” 14h às 

15h30 

27 - Dia do nascimento de Me. Clara  e dia Mundial de Oração 

pela Paz 

28 – De Braços Abertos Família e Escola (2º ano) 

29 – De Mãos Dadas com a Escola (1º ano) 

 

Semana da Pátria 2019 

Os festejos da semana da Pátria nos trazem os símbolos nacionais e senti-

mento de pertencimento a um povo, a uma terra, a uma cultura, a uma identi-

dade coletiva. Por isso, até podemos falar que patriotismo é quase um amor 

de um indivíduo e uma identificação com a pátria aliados à preocupação com o 

bem-estar de todos, da coletividade. Não poderíamos deixar de colocar que 

tudo isso se vincula à consciência dos deveres morais para com a comunidade 

política.  

Mas o que percebemos é que há um patriotismo romântico, ingênuo, ufanista 

e, em até certo ponto, separatista, criando, nesse caso, um sentimento da 

existência de inimigos externos (refugiados, imigrantes). Dói ver cidadãos 

brasileiros usarem os símbolos e cores nacionais em ações contra o próprio 

povo brasileiro, entregando as riquezas para grandes corporações do capital 

internacional e colocando em xeque a soberania nacional, impondo políticas 

públicas de empobrecimento e exclusão da maior parte da população sob o 

pretexto de um bem coletivo etéreo. Paradoxo dos paradoxos. Pensadores já 

têm chamado atenção para o desvirtuamento do patriotismo, vinculado ao 

perigoso nacionalismo. Destacaria Erich Fromm, que alerta que "o nacionalis-

mo é a nossa forma de incesto, é a nossa idolatria, é a nossa inanidade. Patri-

otismo é o seu culto".  Albert Einstein, por sua vez, diz que "o nacionalismo é 

uma doença infantil; é o sarampo da humanidade". Oscar Wilde é mais incisivo 

ao afirmar que "o patriotismo é a virtude dos viciosos".  

Cumpre com urgência resgatar um patriotismo pautado pela criticidade, respal-

dado por ações de cidadania, de inclusão social, de acesso universal aos bens 

produzidos, pelo respeito à diversidade, ao diferente.  

Queremos, desejamos, sonhamos com uma frátria ! 

Educador: Gilberto Luiz Ludwig | Ensino Religioso - Anos Finais 

 

Aniversariantes de Outubro 

9 - Denise de A. Ávila                          22 - Giovanna Carboni    

14 - Patrícia C.  Bonotto                       23 - Flavia Silvano 
  

16 - Gigliola Sallenave                  26 - Simone Langer 

 18 - Leila Silva Staats                           28 - Flávia Bopsin    

19 - Maria Angélica  Alves 

♪♫ Com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção 

de  Maria e as bênçãos de Deus! ♪♫ 
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Grupo de Jovens: acolhida, cuidado e integração. 

Se pudéssemos resumir o que se faz num grupo de jovens, penso que estas 

três palavras traduziriam muito: acolher, cuidar e integrar. O grupo constitui um 

lugar sagrado, em que há a construção de valores e a partilha de vida, espaço 

em que se pode ser quem é sem as "amarras" do dia a dia ou as "máscaras 

sociais", que são impostas pela cultura do egoísmo e da superficialidade con-

temporânea. No grupo, há uma série de atividades, que vão desde a comparti-

lhamento de alguma dificuldade vivida ao longo da semana até algo mais pes-

soal ou mesmo um relato das atividades escolares. Tudo isso faz o/a jovem 

sentir-se pertencente desse espaço, que é como uma família que sabe respeitar 

a individualidade de todos e ajuda a tornar os dias mais bonitos. Que bom poder 

contribuir com a caminhada dessa juventude, que sonha, se angustia, sente e 

vê o mundo do jeitinho de cada um(a), buscando ser, na vida uns dos outros 

uma referência de aconchego, carinho e admiração. Oxalá tivéssemos mais 

espaços que cuidassem da vida como nossos grupos cuidam. Certamente as 

sementes da paz e do bem fariam ainda mais diferença na sociedade.  

 

Educador: Diego Farias  

Serviço de Orientação Religiosa 

(SOR)  
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