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Palavra da Direção 

Estimada Comunidade Educativa, 
Paz e Bem! 
 

Educação que transforma, Amor que transborda.  

 

Neste mês dedicado à Nossa Senhora Aparecida, aos Educadores e aos 

Educandos, chegamos a vocês repletos de sensibilidade, gratidão e 

compromisso. Assim como a Mãe Aparecida, simples e bonita, apareceu 

aos pescadores no rio Paraíba e transformou a vida daquelas pessoas — e 

ainda vem modificando pelos olhos da fé — a caminhada de tantos 

brasileiros, também os Educadores de nossa amada Escola, formais e 

informais, transformam vidas e transbordam o amor. Nossa fundadora, 

Madre Clara Maria, cuja data de aniversário de nascimento celebramos no 

dia 27 deste mês, percebeu a importância da simplicidade no servir 

àqueles que não eram atendidos há 91 anos. Exímia Educadora, 

contemplou, no ser humano, a sua essência, cultivando nas coirmãs, nas 

crianças e nas jovens atendidas o respeito, servindo com amor e caridade. 

A Plantinha Franciscana, como era chamada a Congregação das Irmãs 

Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida, cresceu e deu frutos, pois, há 

70 anos, a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Brasil educa 

com acolhimento, amor e compromisso. Entende que, em sua Missão 

Educativa, assim como dizia Antonie de Saint-Exupéry, em sua obra “O 

Pequeno Príncipe”, o essencial só se vê bem com o coração. Beleza e 

simplicidade, características dos profissionais que fazem a história de 

nossa tão querida ENSB e que marcam com profundidade a vida, as 

emoções e a memória de nossos estudantes. Rogamos a Deus e à Mãe 

Aparecida que vocês, preciosos e valorosos Educadores, continuem sendo 

generosos, tolerantes, ousados, indagadores, empáticos e sonhadores. E 

que, acima de tudo, o amor e a crença na educação Cristã Franciscana 

Aparecida continuem fazendo arder vossos corações na Missão. Nossas 

crianças e nossos jovens precisam muito de vocês. Vocês, Educadores, 

cativam e cultivam o que existe de mais nobre e irrepetível: a alma 

humana. A todos vocês, nossa gratidão, reverência e nosso abraço cheio 

de afeto. E às nossas crianças de todas as idades lembrem-se sempre de 

que nós amamos vocês! 

Com estima, 

 
Educadoras: Fabrisa R. Perusso Andara e Irmã Ignês Piasson   

     Direção 
 

 

                                   Dia do Professor 

Sempre escutamos que professor não é profissão, é uma missão. 

Professor é aquele que escuta, que interage, que ensina e, ao mesmo 

tempo, aprende, já que a educação é uma constante interação entre o 

educador e o educando. 

Temos a missão de ensinar, escutar, orientar, motivar, descobrir, e desen-

volver habilidades de crianças e jovens que buscam, pela educação, a 

construção, a interação e a validação dos valores, ao mesmo tempo em 

que há a capacitação para seu futuro, pois o professor, além de ensinar 

para uma profissão, ensina para a vida, para a construção de uma socie-

dade mais justa e fraterna.  

Como sabemos, a profissão de professor passa por diversos desafios, 

porém é somente este agente que, em interação constate com seus estu-

dantes, faz uma simbiose na qual o docente acredita que, com seu traba-

lho, desperte seus alunos para a construção de um mundo melhor. 

Percebemos contemporaneamente que cada vez menos pessoas querem 

ser professores, mesmo essa profissão sendo uma das mais importantes 

para a sociedade, pois não há como haver pessoas alfabetizadas, com 

cursos técnicos e tampouco graduadas sem ter interagido e construído 

seu conhecimento com seu docente. Apesar de sermos tão importantes, 

preocupa-nos, quando perguntamos em uma turma, quantos alunos gos-

tariam ser professores e poucos levantarem o dedo. Isso demonstra o 

quanto ainda temos de desafio pela frente e o quanto teremos que enfren-

tar para que nossa profissão, apesar de ser uma das mais importantes, 

ser também uma das menos valorizadas. 

Ser professor é dar equilíbrio à educação, dar subsídios e asas para que 

os estudantes voem por conta própria em suas vidas. Quantas pessoas 

passam pela vida de um professor durante sua jornada de sala de aula? 

Quantas histórias compartilhadas? Como é bom encontrar depois de anos 

um ex-aluno na estrada da vida, receber um olhar afetuoso, um sorriso, e, 

junto a isso, um "Obrigado professor”. 

Que essa data não seja apenas comemoração pelo nosso dia, mas uma 

reflexão sobre a importância de sermos professores, pois somente nós 

podemos dar bases para a sustentação dos sonhos das atuais e das 

novas gerações. 

Educador: Márcio Basso | Geografia - EFII  
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 Sou professora de ciências da 

Escola Nossa Senhora do Brasil 

há quase dez anos. Nesse ano de 

2019 passei a integrar a equipe 

da disciplina à tarde. Foi aqui na 

Escola, a minha primeira oportuni-

dade como professora, então 

acho que é natural sentir-me co-

mo se estivesse na minha segun-

da casa. Eu tenho um vínculo 

muito forte aqui, tanto com os 

meus colegas, quanto com os 

estudantes. Por exemplo, os estu-

dantes, que hoje estão no 9º ano, 

eu os vi na educação infantil, al-

guns no primeiro ano, e isso é 

muito engraçado (risos) e admirá-

vel, ao mesmo tempo, poder 

acompanhar toda essa evolução. 

Eles acompanharam minhas duas 

gestações. Eles me davam cari-

nho, me cuidavam de verdade e 

até hoje me perguntam sobre as 

minhas filhas, como elas estão e 

etc.  

 As minhas filhas estudam aqui e, 

ao mesmo tempo que essa rela-

ção é acalentadora, também é um 

grande desafio. Por um lado, elas 

estão aqui pertinho, com profissio-

nais que conheço. Eu preciso es-

tar constantemente me policiando 

para não invadir o espaço de mi-

nhas colegas educadoras; me 

preocupo muito com isso, para 

que as minhas meninas não se 

sintam privilegiadas por serem 

filhas da professora. É um desa-

fio diário, mas chega aquela 

hora em que a minha pequena 

começa a chorar e eu preciso 

conversar e fazê-la entender 

que a mamãe vai trabalhar e 

que ela ficará com a Profe dela. 

A educação da Escola Nossa 

Senhora do Brasil é a educação 

do cuidado, do amor, do caris-

ma, da Missão. Aqui, em primei-

ro lugar, vem a pessoa, depois 

o cognitivo, pedagógico e todo o 

resto, mas a preocupação de 

todos nós, de imediato é mesmo 

com a pessoa.  

Na Escola Nossa Senhora do 

Brasil temos muitos valores, e o estudan-

te não é apenas um número. As Irmãs 

nos permitem trabalhar com essa pers-

pectiva, atuando na individualidade dos 

educandos.  

Eu quero agradecer muito às Irmãs Fran-

ciscanas Aparecida pela confiança em me 

deixar trabalhar com todos os níveis da 

Escola e em diversas funções.  

 

Sou muito grata por todo aprendizado que 

tive e continuo tendo aqui.  

 

Obrigado mesmo, de coração! 

Entrevista: Marcos Donaduce 

Revisão: Cláudia Fagundes 
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Primeiramente, o nosso agradeci-

mento muito especial a esta famí-

lia parceira, formada pela Márcia 

e o Alex (mãe e pai), pela Giorda-

na (Turma 41) e pela Melina 

(Turma 92), que aceitaram o nos-

so convite para participar do qua-

dro “A Grande Família da Escola 

Nossa Senhora do Brasil”. Apenas 

para explicar o porquê de só ha-

verem três pessoas nas fotos, a 

estudante Melina decidiu não par-

ticipar, pois prefere estar afastada 

dos holofotes e todos nós compre-

endemos e respeitamos sua deci-

são. Dadas as explicações neces-

sárias, agora sim, prosseguimos 

com a entrevista. 

A Melina está aqui na escola desde 

o 1º ano e, em 2019, ao concluir o 

EFII, seguirá para o Colégio Rainha 

do Brasil, onde continuará com a 

sua educação no carisma Francisca-

no Aparecida, conta Márcia. “São 

muitos anos aqui e gosto de várias 

coisas, e também tenho muitas me-

mórias. Mas, dos momentos que eu 

mais gosto da Escola, as apresenta-

ções de final de ano são minhas 

preferidas, acrescenta. São momen-

tos de muita emoção! 

As apresentações de final de ano 

são o ponto alto do ano, momento 

em que a gente vê que a escola é 

mesmo uma grande família. Todos 

são acolhedores. Esse é um dos 

motivos pelos quais nossas filhas 

estão aqui. A gente só tem a agra-

decer, pois fomos surpreendidos 

pelo sistema familiar aqui na Escola, 

em que todas as nossas demandas 

sempre foram muito bem atendidas 

e todos nós sempre fomos igual-

mente muito bem acolhidos durante 

todos esses anos. A Melina seguirá 

para o Colégio Rainha do Brasil, 

mas a Giordana ficará por aqui, 

com toda a certeza, comenta Alex. 

“Ahh, eu também adoro as apre-

sentações de final de ano”, dispara 

Giordana. “Eu gosto muito que a 

gente ensaia e se diverte junto 

com os colegas também. Eu adoro 

dançar e adoro as coreografias 

que a Professora Rossana nos 

passa. Eu também tenho ótimas 

lembranças da Páscoa, quando 

saíamos a procurar os ninhos ali 

pela horta das Irmãs”, confessa a 

estudante ao realizar um tour com 

a sua família para gravar o vídeo 

que será publicado em breve.   

  Quer Participar deste espaço? 

Envie um e-mail para 

comunicacao@escolansbrasil.com.br 

da Escola Nossa Senhora do Brasil 

Entrevista: Marcos Donaduce 
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ViraTempo e a Patinha Feia 

 

Para comemorar o mês das crianças, o grupo de teatro ViraTempo, da Escola 

Nossa Senhora do Brasil, preparou para os estudantes uma peça, com livre 

adaptação, feita pela Bibliotecária Silvana Corrêa, do livro O Patinho Feio, de 

Hans Christian Andersen.  

O texto trata de questões como inclusão, diferenças e aceitação do outro. A 

Patinha Feia, vivida por Tuani Kersting, foi excluída de seu grupo familiar por 

ser diferente, assim ela corre o mundo à procura de seres que se pareçam 

com ela. Pede ajuda à Nossa Senhora Aparecida, interpretada por Jéssica E. 

Ferreira, que a protege e lhe dá forças para continuar sua caminhada. 

No caminho, encontra muita maldade e egoísmo ao se deparar com uma gata 

vaidosa, Camila Guteres, e uma galinha mandona, Andréa Balsamo. Porém, é 

aconselhada pelo Gauchão, interpretado por Silvana Corrêa, que, com muito 

humor, aconselha a patinha a aceitar as diferenças e a procurar aqueles que 

nos querem bem. 

Assim, A Patinha Feia encontra o Lago dos Cisnes e se identifica com essa 

espécie de ave. Os cisnes mostram a ela que ser diferente não é sinônimo de 

maus tratos, e cisnes e Gauchão ensinam o amor ao próximo e a acolhida, 

sempre permitindo que o amor de Nossa Senhora Aparecida penetre em nos-

so coração. 

Com essa mensagem de cuidado, compreensão e aceitação, o Grupo de 

Teatro ViraTempo levou ao Colégio Rainha do Brasil A Patinha Feia, para que 

os estudantes também pudessem apreciar o que é feito na Escola Nossa 

Senhora do Brasil, trocando trabalhos e carinhos! 

 

Silvana Corrêa | Bibliotecária e Diretora Artística do Grupo ViraTempo  

 

 

Nota da APM 

A Associação de Pais e Mestres (APM) da escola está encerrando mais um ano 

de parceria com a educação e a melhoria da infraestrutura oferecida aos nossos 

filhos. Neste ano, por meio do salchipão e do pagamento da sua anuidade, 

contribuímos com a festa em comemoração dos 70 anos da escola, a páscoa 

dos estudantes e as comemorações da passagem do dia do professor e da 

despedida dos educandos do 9° ano. Além desses investimentos na valorização 

das pessoas que contribuem para a formação de nossas crianças, também 

foram adquiridos novos livros para o acervo da biblioteca, novas peças para os 

instrumentos da banda da escola e uma máquina fotográfica semi-profissional 

para registrar todas as emoções que sentimos ao ver nossos filhos no site da 

escola. Nossa gestão encerra comunicando que não há pendências legais ou 

fiscais quanto à APM. Estamos sempre à disposição para esclarecimentos com 

o objetivo permanente de sempre sermos parceiros daqueles que contribuem 

com amor para a formação dos que nos são mais preciosos. Obrigada! E conti-

nuem participando para que, juntos, possamos somar, diminuindo as diferenças. 

Sr. Vinícius  Castro | Presidente da APM  
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Simulado FTD 

No dia 04/10 foi realizado, mais uma vez em nossa escola, o Simulado 

da FTD para o Ensino Fundamental 2 (6º a 9º ano). Sempre com o intui-

to de ambientar os estudantes ao formato das provas  dos exames for-

mais, com dias e horários predeterminados, os simulados são ferramen-

tas diagnósticas muito valiosas para a qualificação dos processos esco-

lares, com foco na atuação do professor,  do incentivo e acompanha-

mento das famílias e da preparação do estudante, exigindo e avaliando 

o desenvolvimento tanto das habilidades cognitivas quanto socioemoci-

onais dos protagonistas desse processo. 

Tula Peruzzo | Supervisora Escolar  
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Novembro/2019 

2 - Finados (Feriado) 

9 - Atividades para Estudantes Novos– horário da atividade com as famílias: 

(10h às 12h) 

9 - Vem Brincar com a Gente - Turno Inverso (9h30) 

12 - Dia da Diretora Escolar 

 

 

Ve
m
 a

í..
.  

15 - Proclamação da República (Feriado)   

19 - Dia da Bandeira 

20 -  Dia da Consciência Negra 

20 - Dia de Aniversário de Vida Plena de Madre Clara 

21 – Integração Jovens CIFA no CRB (liderança de turma, lide-

rança juvenil, Grêmio Estudantil e Parceiros Voluntários) 

 

Aniversariantes de Novembro 

6 - Marcos Donaduce                          17 - Jairo Marques    

7 - Neiva Portes                        17- Márcio Cunha 
  

9 - Kamila Ferraz                  24 - Anderson Silva 

9 - Luciana de Vargas                           26 - Ir. Ignês Piasson   

13 - Renata Gustavo                          26 -  Rossana Reginato  

♪♫ Com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção 

de  Maria e as bênçãos de Deus! ♪♫ 

N° 78 - Edição 78 - Porto Alegre, 31 de Outubro de 2019. 

Bênção Franciscana 

A Bênção Franciscana é um momento especial, que faz memória de Francisco 

de Assis e toda sua história de compromisso e fé com o povo e com a Igreja. 

O encontro desse ano foi preparado pelas professoras Danielle Silva, turma 22 

e Janaína Lopes, turma 11. Ambas as turmas conduziram as reflexões através 

de um teatro, que contou a história de Francisco de Assis e seu encontro com o 

"irmão lobo". Foi um momento cheio de sentido, trazendo presente a participa-

ção, a espiritualidade franciscana e a missão que desafia e anima a nossa cami-

nhada. Para nossa escola, acreditar no protagonismo dos estudantes e envolver 

as turmas nessas atividades são fundamentais para a caminhada educativa-

evangelizadora.  

Além das atividades da Bênção, o dia 10 de outubro foi muito significativo, pois 

rezarmos pelo mês missionário e acolhemos, em nossa escola, a Relíquia de 

São Francisco de Assis, que passou por várias instituições franciscanas como 

forma de celebrar o dia do Santo.  

Gratidão pelo envolvimento de todos! 

 
Educador: Diego Farias | Serviço de Pastoral Escolar (SPE)  

 

 

   

  

Escola Nossa Senhora do Brasil é finalista do 
Prêmio RBS 2019 

 
O grupo Voluntários da Leitura, formado por estudantes do ensino fundamental 
II, é finalista do Prêmio RBS de Educação. Coordenados pela professora Ca-
mila Oliveira e pela bibliotecária Silvana Côrrea, o grupo criou o Projeto Você 
não está sozinho que, através da leitura e do teatro, abordou questões emoci-
onais da nossa juventude, como depressão, sentimento de solidão, prevenção 
ao suicídio. A ideia visa mostrar que nossos estudantes podem contar com a 
parceria da escola, pois estamos atentos às demandas na nossa juventude! 
 

Educadora: Camila Oliveira | História - EFII 
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