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Escolher a Vida

Pe. Odair Miguel Gonsalves dos Santos, CM
Diretor das Filhas da Caridade - Província de Curitiba

O fato de poder escolher pela vida, pré-dispõe uma responsabilidade frente 
à liberdade que adquirimos. Podemos encontrar o verdadeiro valor da vida quando 
sentimos que ela está sendo ameaçada, ou quando realmente temos presente o seu 
verdadeiro valor.

A liberdade que nos é concedida em escolher pela vida vem após a resposta 
dada por alguém que disse sim à vida. Em primeiro lugar Deus, em segundo nossos pais. Só depois é que eu posso di-
zer sim ou não à vida. Se Deus não concedesse o “dom à vida”, eu não poderia existir. Assim também, se meus pais, na 
liberdade que lhes foi concedida, dissessem não à vida, eu não estaria realizando a missão que me foi confiada; dizer 
sim pela vida é dizer sim à existência.

Sabemos que a vida está dia-a-dia ameaçada. Aqueles que ameaçam a vida, certamente não encontraram o ver-
dadeiro valor da vida. Diz o Documento de Aparecida no nº 106: “Louvemos a Deus pelo dom maravilhoso da vida e por 
aqueles que a honram e a dignificam ao colocá-la a serviço dos demais”.

Ao encontrar o verdadeiro sentido da vida, o ser humano sente-se amado 
por Deus e pelos seus. No dinamismo da vida, a pessoa encontra o sentido na me-
dida em que se coloca a serviço da própria vida, gerando mais vida. O Documen-
to de Aparecida nos alerta para a realidade excludente, o subjetivismo hedonista. 
Esse enfoque quer obscurecer a própria realidade de discípulos missionários de 
Jesus Cristo: “gastar a vida como sal da terra e luz do mundo”.    

Os profissionais da educação, incansavelmente, procuram repassar os 
valores que constituem a vida aos educandos. É uma tarefa árdua, de suma 
importância, que nem sempre é reconhecida pela sociedade hedonista. Os edu-
cadores devem se esforçar para ser sinal de esperança para o mundo. É urgente 
dizer que os nossos educadores, como discípulos do Senhor, sejam, no espaço 
educativo, sal e luz para os jovens sedentos de vida. 

Educar é transformar o coração. Se a educação não perpassa o coração 
do educador, certamente não atingirá o coração de quem recebe a mensagem 
e se prepara para a vida. A educação poderá não atingir o verdadeiro objetivo 
quando mestre e discípulos não caminham juntos em defesa da vida.

É na comunhão fraterna que os cristãos descobrem o verdadeiro valor 
da vida. Escolher pela vida é uma decisão sábia e evangélica; é optar por 
Cristo. Ele mesmo diz aos discípulos: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” 
(Jo 14, 6).

Finalizo minha reflexão, com o nº 112 do Documento de Aparecida: 
”Só o Senhor é o autor e dono da vida. O ser humano, sua imagem vivente, 
é sempre sagrado, desde a sua concepção até a sua morte natural, em todas 
as circunstâncias e condições de sua vida. “Eu vim para dar vida aos homens 
e para que a tenham em plenitude” (Jo 10, 10).

A Logomarca das Instituições Educacionais Vicentinas fundamenta-se na Filosofia 
Vicentina. Ser Educação Vicentina, graficamente, significa dar as mãos, Educadores e 

Educandos, Comunidade Educativa e Sociedade, para construir um mundo mais justo, 
igualitário, solidário e humano.

As cores definidas na logomarca têm um significado claro: a cor AZUL no “V” e na 
palavra EDUCAÇÃO, simboliza a nobreza e a amplitude da missão proposta pela Educação 

Vicentina; a cor vermelha na palavra VICENTINA simboliza o AMOR/CARIDADE com o qual 
Educadores Vicentinos se dedicam à missão.

Dessa forma, os estudantes que fazem parte dessa grande família Vicentina, podem identi-
ficar-se através dessa marca tão fortemente usada.

A partir de agora, poderão identificar-se até em outros países. Essa mesma logomarca pode 
ser vista nos uniformes de crianças e jovens na África, Haiti e países latino-americanos.

É o Carisma de Vicente de Paulo vivenciado no mundo inteiro, agora com linguagem visual 
“linkada” na Província de Curitiba. Continuemos crescendo e espalhando a boa formação para as novas 
gerações. “O amor é inventivo ao infinito”.
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Comissão de Educação
Encontros de formação na Casa Central em Curitiba
trazem em seu bojo o carisma Vicentino

Uma das missões da Comissão de Educação é trazer à Comunidade Educativa, a oportuni-
dade de reunir-se num clima de confraternização e, ao mesmo tempo, para um trabalho efetivo e 
entusiasta.

Dois encontros marcaram o início do ano de 2008, por ter em comum, trabalhos de rele-
vância, buscando conhecimento e troca de experiências: o Encontro de Diretoras e o Encontro de 
Coordenadoras Vicentinas da Província de Curitiba.

O Encontro de Diretoras, que aconteceu nos dias 29/02 e 01/03, trouxe a partilha do 
conhecimento de profissionais como a Irmã Paula Pereira Alves, Visitadora, que fez uma bonita 
abertura no Encontro; Professor Carlos Renato Moiteiro, Agente de Pastoral – Setor Juventude e 
Articulador da Pastoral da Juventude Estudantil da Arquidiocese de Curitiba, que ministrou uma 
verdadeira aula sobre a Campanha da Fraternidade 2008, com enfoque no Ensino da Bioéti-

ca; Hilário José Trigo que foi muito claro em falar sobre a Tecnologia na Congregação; Professora Fátima Chueire 
Hollanda, Professora Especialista em Gerenciamento e Administração Educacional, Especialista em Legislação de Ensino e Assessora 
Pedagógica do SINEPE/PR que realizou um Fórum sobre a legislação educacional vigente no país e o Professor Caio Feijó, Psicólogo, 
Especialista em Psicologia Clínica, Psicoterapeuta de Jovens, adultos e famílias e Mestre em Psicologia da Infância e da Adolescência 

que trabalhou com as Irmãs Diretoras sobre o tema “Preparando os estudantes para a Vida”.
Igualmente importante foi o Encontro de Coordenadoras Pedagógicas Vicentinas, ocorrido 

nos dias 03 e 04 de abril. Nesse encontro estiveram presentes o Professor Carlos Renato Moiteiro 
que também atuou com enfoque no Ensino da Bioética e trouxe questões práticas sobre a Campanha 
da Fraternidade 2008; a Professora Milena Joana Barsotti Guimarães, Mestra em Educação, que 
trabalhou com os presentes sobre a Dislexia; a Professora Fátima Balthazar, Graduada em Educação 
Física, Pós-graduada em Metodologia do Ensino da Arte, Assessora Pedagógica do Colégio Expoente 
e Consultora Educacional da Editora Lua em São Paulo, que trabalhou Psicomotricidade e o lúdico, 
relações com a aprendizagem e o brincar fundamentado; o Professor Marcos Méier que é Assessor 
Psicopedagógico no Colégio Marista Santa Maria em Curitiba PR, formado em Matemática pela 
UFPR e em Psicologia pela UTP - Univ. Tuiuti do Paraná. Trainee formado em Israel no Programa de 
Enriquecimento Instrumental - PEI - pertencente à Teoria da Modificabilidade Estrutural Cognitiva de 
Reuven Feuerstein e integra a equipe do Centro de Desenvolvimento Cognitivo do Paraná, desenvol-
veu uma palestra sobre Aprendizagem Significativa e a função docente.

As Coordenadoras, após os trabalhos, tiveram um momento cultural, visitando exposições na Casa Andrade Muricy em 
Curitiba, que é um espaço expositivo da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, e ocupa um prédio de estilo eclético construído 
em 1926, tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, oferecendo um padrão de excelência para a montagem de ex-
posições.

Os dois Encontros tiveram em comum um trabalho de espiritualização dando enfoque a Santa Luiza e à Valorização da Vida 
e a apreciação do filme “O Triunfo”.

Os momentos de troca de experiências mostraram como as Instituições Educacionais Vicentinas são criativas e têm como principal 
objetivo a educação fundamentada no Carisma de São Vicente de Paulo.

A participação afetiva e efetiva das Instituições Educacionais Vicentinas é que deu um brilho especial a esses encontros.
Agradeçamos pelos momentos de partilha, conhecimento e troca de “saberes”!

Comissão Especializada de Educação
 - Província de Curitiba

Se a dor nos faz verter lágrimas, a 
fé em Deus as enxuga...

O céu ganha duas servas de Deus 
que souberam amá-Lo na pessoa 

dos Pobres

É com imenso pesar que noti-
ciamos o falecimento das Irmãs 
Lurdes Folador e Marta Kleina.

Perdemos lutadoras incansáveis 
pelas questões da educação.

Elas se foram, mas suas idéias e ensinamentos, jamais!
Educadoras, abraçaram a vida religiosa com extrema de-

dicação como membros da Companhia das Irmãs Filhas da 
Caridade de São Vicente de Paulo. Educadoras de corpo e 
alma, dedicaram-se à Educação Vicentina, tamanha identifi-
cação com o espírito de São Vicente de Paulo.

As sementes que elas plantaram germinaram, cresceram 
frutificaram e estão a espalhar novas sementes, dando con-
tinuidade a um ciclo que, sem dúvida, só trará crescimento a 
todos que com elas conviveram.

Reconhecemos o trabalho e vida dedicados ao crescimen-
to intelectual dos cidadãos, deixando grande legado aos fa-
miliares e amigos, uma brilhante história de vida e um exem-
plo a ser seguido.

Seu esforço empreendido 
pela causa da educação torna 
sua inteligência imortal. 

Ambas associaram, de 
maneira permanente, o seu 
nome à educação e serão 
lembradas pela sua amizade, 
honestidade, sinceridade, 
profissionalismo, dedica-
ção e humildade.

Que estejam absor-
vidas pelos encantos de Deus, pelas ex-
pressões de infinita beleza. Que vivam no 
enlevo mais puro e mais intenso, junto à 
fonte inesgotável de alegria e de amor.

Unamo-mos em orações pela 
alma das Irmãs.

Instituições Educacionais Vicentinas, 
Irmãs, Estudantes, Pai de alunos e 

Comunidade Educativa 
da Província de Curitiba

Amor Incondicional pela Educação
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E Agora, Uma Aula Vicentina

Construtores da Paz

Estudando o final do século XX e início do século XXI, 
percebemos que, sem dúvida, é um dos períodos mais agita-
dos da história. Um século de grandes descobertas, tragédias 
e conquistas importantes: duas guerras mundiais; a invenção 
do avião; dos foguetes; a chegada do homem à Lua; os avan-
ços na Medicina, o aparecimento de doenças até então desco-
nhecidas; a revolução causada pela Informática; enfim, tudo 
acontece e é divulgado pelos meios de comunicação, influen-
ciando assim o artista moderno que tudo vê com seu olhar 
sensível e passa a se expressar influenciado por esse mundo 
conturbado que o rodeia. É neste mesmo mundo que nossos 
estudantes vivem, experimentam e vivenciam suas primeiras 
expectativas de vida, projetando assim, seu futuro.

Com a compreensão da Campanha da Fraternidade, 
da integração dos colegas com necessidades especiais, com a 
observação do mundo que nos cerca e o estudo da vida e da 
obra de Pablo Picasso, mais especificamente o mural “Guer-
nica” (que representa, com veemente indignação, o bom-
bardeio da cidade espanhola de Guernica, responsável pela 
morte de grande parte da população civil formada por crian-
ças, mulheres e trabalhadores, durante a Guerra Espanhola), 

os estudantes são convidados a refletir sobre suas ações e as 
conseqüências para si e para as pessoas ao seu redor. 

Os painéis construídos pelos estudantes das Oitavas 
Série do Ensino Fundamental, representam uma reflexão dian-
te da vida, do mundo e do que realmente vem a ser a cons-
trução pela paz, cada qual colaborando com pequenas ações 
positivas no seu dia-a-dia e, assim, construindo um mundo 
melhor para si e para todos nós.

Colégio Vicentino Santa Luzia
Porto Alegre/RS

Meio Ambiente

Preocupados com a preservação dos mananciais, da mata ciliar, do tratamento 
da água, do tratamento da rede de esgoto, da coleta seletiva do lixo, da preservação 
da flora e da fauna, os professores e as equipes pedagógica e administrativa se uniram 
num projeto de conscientização e ação em prol ao meio ambiente.

O projeto teve início no mês de fevereiro, quando a Srª Nádia Morskei foi con-
vidada a falar sobre a Campanha da Fraternidade/2007cujo tema é: “Fraternidade e 
Amazônia” e o lema: “Vida e missão neste chão”. Somos felizes e gratos por vivermos 
num município do qual podemos dizer: Aqui é a nossa Amazônia, pois temos recursos 
naturais que nenhum outro município tem. Somos ricos em belezas naturais e culturais. 
O nosso povo é hospitaleiro e sabe respeitar tanto o próximo quanto a mãe natureza. 
A nossa cidade é conhecida como a capital do mel, a capital da oração e a capital das 
cachoeiras gigantes, todos esses nomes que nos engrandecem e nos dão coragem para 
lutarmos em defesa do que é nosso.

Pudemos contar com a colaboração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
que disponibilizou os kits para a coleta seletiva do lixo, e com a professora Luciana Gar-
cia que proferiu uma brilhante palestra sobre a preservação do meio ambiente e as reais 
condições dos rios de Prudentópolis, principalmente o Rio dos Patos que abastece com 
água potável toda a cidade. O Senhor Secretário,Edwin Carvalho, fez doação de mudas 
de árvores para as crianças plantarem tanto na escola como em suas propriedades.

A partir do “Kit Resíduos” do programa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos, “Desperdício Zero”, e do excelente trabalho dos profissionais da Esco-
la, foram desenvolvidas diversas atividades, como:

•	Cada	turma	recebeu	um	livro	do	“Kit	Resíduos”	com	um	tema	a	ser	trabalhado	
de forma interdisciplinar para nos próximos meses apresentar resultados dos 
trabalhos desenvolvidos. 

•	A	coleta	e	seleção	de	materiais	recicláveis;
•		Palestras	e	estudo	sobre	todos	os	tipos	de	resíduos;
•		Visitas	à	estação	de	tratamento	de	água	-	Sanepar;
•		Visitas	à	estação	de	tratamento	de	esgoto	-	Sanepar;
•		Incentivo	à	reutilização	dos	materiais	recicláveis;
•		Combate	ao	desperdício;	
•  Conscientização sobre mudanças de atitudes e hábitos de consumo;
•  Reaproveitamento de materiais através da reciclagem;
•  A construção da Casa Ecológica feita com garrafas pet;
•  Exposição dos trabalhos, objetos e utensílios feitos com material reciclável. 

Escola Vicentina Santa Sofia 
Prudentópolis/PR
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E Agora, Uma Aula Vicentina

Um Grande Parque como Palco de Estudos

Cerca de 50 estudantes do 2º ano do Ensino Médio do Co-
légio Vicentino Santa Cecília, de Porto Alegre, visitaram, no início 
de abril o Parque Farroupilha, conhecido como Redenção, para 
pesquisarem as origens e significados do Parque. O projeto foi 
interdisciplinar, abrangendo as disciplinas de História, Biologia e 
Matemática. Além de aprenderem sobre a história do Parque, os 
estudantes mediram os monumentos e fizeram exercícios envol-
vendo situações da Redenção, analisaram o nível de poluição do 
local contemplando, assim, as três disciplinas. 

Colégio Vicentino Santa Cecília
Porto Alegre/RS

Todos podem aprender!

Há quase três anos, o Instituto Santa Luzia, vem oferecendo um 
espaço diferenciado no laboratório de informática aos educandos que 
apresentam dificuldades ou defasagem escolar. Este espaço-tempo, 
organizado para os estudantes de séries iniciais, vem sendo um lugar 
de exploração do raciocínio-lógico, leitura e interpretação, afirmação 
da autonomia e auto-estima. Com o auxílio de jogos e materiais al-
ternativos, é possível fazer da dificuldade um desafio a ser superado 

a cada dia, descobrindo-se muitas formas de aprender. O ISL vem promovendo a 
inclusão do diferente como forma prioritária da convivência em sociedade, onde 
diferença não é deficiência, mas, sim, a diferença faz a diferença, pois no ISL “se 
inclui para a vida”. 

Instituto Santa Luzia
Porto Alegre/RS

“O Prazer da Leitura se Ensina”

A literatura infantil encanta e cativa crianças, com histórias fantásticas 
que, de forma direta, ensinam a superar o medo, a insegurança, as pequenas 
perdas, a conhecer o amor e o valor da amizade. Sem falar, é claro, das “bru-
xas”, fadas, lobo mau, príncipes encantados, princesas e outros personagens 
que aparecem geralmente trazendo mensagens, despertando e aguçando a 
imaginação.

Por isso, enquanto educadores da Escola Vicentina Santa Ana, temos 
como dever levar os educandos, através de uma forma prazerosa, a adquirir o 
gosto e o hábito da leitura.

Além de todo o trabalho realizado em sala de aula incentivando a leitura e 
o gosto de ler, semanalmente, na hora do conto realizado na biblioteca, proporcionamos aos educandos da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, momentos de fantasia, ajudando-os a desenvolver o intelecto, a criatividade, a oralida-
de, a tornarem claras suas emoções, suas idéias...

À hora do conto é uma atividade semanal. São momentos do “ouvir por 
prazer”. Não são feitas cobranças, pois o importante é ouvir, entender, fantasiar, 
discutir, perguntar, sugerir e finalmente, gostar de ouvir para posteriormente gos-
tar de ler.

O que fazemos é proporcionar-lhes momentos de prazer, preparando lei-
tores críticos, realizados e comprometidos com a sociedade e, porque não dizer, 
preparando futuros escritores.

Escola Vicentina Santa Ana
Laranjeiras do Sul/PR
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Feira do Livro e da Cultura

“Os meios de comunicação podem nos fornecer informação imediata, porém só os livros 
nos tornam mais sábios.” (Harold Bloom)

Com o objetivo de promover ações que despertem o interesse dos estudantes pela leitura, 
a 10ª FEIRA DO LIVRO E DA CULTURA realizada em abril, ofereceu atividades pedagógicas e 
culturais, enriquecidas com o envolvimento dos estudantes e dos Professores. 

Sarau Lírico, participação em Concurso de Redação, representações artísticas como a 
peça teatral “A Família Real no Brasil” criada e encenada por estudantes das 7ªs e 8ªs Séries, a 
peça “A Família Geométrica” pelas 3ªs e 4ªs Séries, “O Fantástico Mundo Mágico de Feiurinha” 
representado pela Professora Cristiane Hay, exposições realizadas pelos estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio em lindos painéis, exposição de poesias autografas pelos “Poetas Vicen-
tinos”, exposição de fotografias, teatro de fantoches pelas Professoras da Educação Infantil, 
troca-troca de livros e gibis usados e vendas de livros para 
todos os gostos, foram algumas das atrações desta edição.

É importante que os estudantes leiam por puro pra-
zer, que apreciem os livros como fonte de conhecimento, 
que possam aprender e discutir as informações, as teorias, 
o conhecimento científico. Com esta mensagem o Colégio 
recepciona durante a Feira, estudantes de Escolas e Colégios 
Estaduais, pais de estudantes e amigos, tornando o evento 
um marco cultural no calendário escolar. 

Profª Amazília Roseli de A. Pastorello - Coordenadora Pedagógica
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco/PR

E Agora, Uma Aula Vicentina

Era uma vez uma história... 
Que se transformou em livro

Partindo-se do princípio de que o objetivo maior da escola é a formação do cida-
dão, crítico e ativo na sociedade em que está inserido, professoras de Língua Portuguesa 
e Matemática e os estudantes da 5ª série, unem-se para desenvolver o projeto “Era uma 
vez uma história... Que se transformou num livro”.

O objetivo do projeto é provocar situações levando os estudantes a posicionarem-se 
como auto agentes de sua aprendizagem, construindo conceitos e competências relevantes 
que, de forma progressiva, viabilizem a formação da pessoa, capaz de estender-se pelos 
outros círculos sociais dos quais participa.

As atividades desenvolvidas envolvem procedimentos que apontam para tópicos lin-
güísticos, matemáticos e éticos, dentre eles: produção escrita da história da vida de cada um, envolvendo concordância 
textual, coesão, coerência, pontuação, paragrafação, acentuação e ortografia; produção não-verbal, através do tangran, 
envolvendo medidas, formas geométricas, área, perímetro e ângulos.

O resultado final será a elaboração de um livro individual, que contará a história pessoal vivida até o momento pelo 
educando, usando texto verbal (escrita) e não-verbal (ilustração com peças do tangran).

Escola Vicentina Santa Ana

O primeiro livro de Gabriela
Gabriela Pletsch da Luz, de 9 anos, lançou o seu primeiro livro numa série de oficinas 

literárias. Estudante da 3ª série, Gabriela lançou o livro “Isabela e a descoberta do amor” na 14ª 
Feira do Livro e apresentou a obra para seus colegas durante oficinas quando falou do livro e do 
seu processo de criação. As oficinas reuniram estudantes de 1ª a 4ª série. “O objetivo é partilhar 
a história com os colegas e como ela construiu o livro, além de fazer dedicatórias”, informa a 
professora Nair Hickmann, coordenadora de 1ª a 4ª série.

A promoção visa desmistificar a escrita, mostrando o processo de criação de Gabriela e 
o seu resultado. “Ela é uma menina muito talentosa em termos de escrita, música, canto”, enu-
mera a professora Nair, lembrando que ela escreveu “vários textos muito bons” e um deles foi 
selecionado para o livro. A professora destaca ainda que “as crianças pensam que escrever um 
livro é coisa só para grandes escritores, mas os grandes também foram pequenos e as crianças 
também têm excelentes textos que podem ser transformados em livros”.

A professora destacou ainda “o apoio incomum e imprescindível dos pais desde os primeiros rabiscos até o livro impresso” 
para que Gabriela lançasse seu primeiro livro, afirmando que este suporte da família é importante para a leitura.  

Gabriela tem exemplos em casa, pois tanto o pai como a mãe lêem muito; aprendeu a valorizar a leitura 
desde pequena, além de ter o interesse e o dom.

Colaboração Jorn. Paulo R. Torres, DRT/DF 2313
Colégio Vicentino INCOMAR - Toledo/PR
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Amor Efetivo
Páscoa Solidária

A PÁSCOA, a mais importante festa cristã, celebra a ressurreição de Jesus 
Cristo, passagem de Cristo “da morte para a Vida”.

O objetivo das atividades realizadas nesta ocasião, além de mostrar o ver-
dadeiro sentido da Páscoa, é desenvolver o raciocínio, a atenção, a percepção, a 
imaginação e a criatividade, oferecendo aos educandos o conhecimento dos símbo-
los pascais, desenvolvendo valores como: amor, respeito, 
obediência e solidariedade.

A alegria das crianças foi grande ao rece-
berem a visita de benfeitores acompanhados pelo 
Coelho e a Coelha distribuindo gostosos doces e 

chocolates de páscoa. Estendemos um agradecimento especial ao Colégio Vicentino 
São José, a Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês e a todos os benfeitores pelos 
momentos de alegria proporcionados às crianças.

 
Irmã Itatilia - Diretora / Professora Cláudia - Coordenadora Pedagógica

Creche Vicentina São Vicente de Paulo - Curitiba/PR

Semana da Saúde e Nutrição
Qualidade de Vida

A alimentação é um dos aspec-
tos mais importantes para a saúde 
da criança. As substâncias nutritivas 
ingeridas atingem o organismo como 
um todo, por isso a Escola Vicentina 
Santa Luiza dá prioridade a saúde e 
a nutrição. 

Filo e Sofia

Com alegria e animação foram apresentadas às crianças as persona-
gens FILO (Prof. Mari) e SOFIA (Prof. Joslei), que estarão presentes durante todo 
o ano nas aulas de Filosofia do 1° e 2° ano do Ensino Fundamental.

O Filo e a Sofia, conversaram com as crianças a respeito da disciplina, 
falando de um lugar especial chamado “O Mundo do Pensamento” que dá o 
nome ao projeto de trabalho deste ano.

Parabéns às Professoras pela criatividade.

Amazília Roseli de A. Pastorello - Coordenadora Pedagógica
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco/PR

Aprendendo a Cuidar de Mim

 Durante o primeiro trimestre os pequenos do Nível II, realizaram o projeto 
“Aprendendo a Cuidar de mim – Higiene”. Envolveram-se com diversas atividades, a 
fim de serem estimulados a zelarem por sua própria higiene, como a escovação dos 
dentinhos, lavar as mãozinhas antes das refeições, após irem ao banheiro e o principal, 
a hora do banho.

 Embalados pela canção “Hora do Banho”, do Castelo Rá Tim Bum, trouxeram 
para a escola, bonecos e bonecas para darem banho, aprendendo a lavar cada parte-
zinha do corpo e a importância de sua limpeza, além de nomearem as partes do corpo 
e sua utilidade, ensinando as outras crianças da Educação Infantil, a importância de se 
tomar um delicioso banho.

 Foi um sucesso a repercussão em casa, os pais comentando o processo que as 
crianças realizaram e internalizaram na escola.

 Tudo o que se ensina com amor, com amor lhe é retribuído!

Juliana Petri Duarte - Professora do Nível II
Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima - Cruzeiro do Oeste/PR.

Durante uma semana inteira to-
dos os educandos estiveram envolvidos 
em palestras com a nutricionista San-
dra Valéria Falcão Santos, atividades 
em sala de aula, adoção do dia da 
fruta, terminando com uma deliciosa 
salada de frutas.

Escola Vicentina Santa Luiza - 
Porecatu/PR
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Ações Vicentinas

Depois de mais de 
trinta anos de guerras, fi-
nalmente, o povo de Angola 
pode desfrutar deste bem tão 
almejado por todos: a paz, 
que se tornou realidade no 
dia 4 de abril desde 2002.

O município de Kibala 
foi, como tantos outros, des-

truído pela guerra e, o que é pior, a pessoa humana viu per-
der, pouco a pouco, seu valor cultural, sua dignidade. 

As Irmãs chegaram a Kibala em março de 2007, a 
convite do Bispo Diocesano, para socorrer as necessidades 
da população. Antes das Filhas da Caridade, outras Congre-
gações estiveram no local, mas retiraram-se por terem sido 
atingidas pela guerra. 

Empenhadas na missão de evangelizar, e sabendo 
que “é preciso primeiro matar a fome do corpo para depois 
cuidar o espírito” (SVP), as Irmãs propõem um projeto de al-
fabetização, formação profissional e escolarização e, através 
desse processo, resgatar a auto-estima humana e sua digni-
dade de filhos e filhas de Deus.

Saíram rumo a Kingungula, uma comunidade que 
dista 28 km de sua residência, para iniciar as matrículas.  
Apresentaram-se muitas pessoas com idade a partir de 14 
anos: 52 mulheres e 4 homens foram matriculados.

Muitos diziam: “A guerra, os costumes e a cultura nos le-
varam tudo!”. Necessitam, realmente, resgatar sua dignidade. 
Além da alfabetização, são também orientados quanto à higie-
ne e educação básica, com aulas duas vezes por semana. 

Para assumir e dar continuidade à educação em Kin-
gungula, fez-se um levantamento junto aos “Sobas” (conse-
lheiros das comunidades) e seus adjuntos. Porém, lhes falta, 
também, conhecimento de leitura e escrita. Dois adolescentes, 
já alfabetizados, foram convidados a participar de treinamen-
tos para dar aulas. Aceitaram com alegria e entusiasmo. 

As Irmãs promoveram treinamentos de 20 horas para 
29 facilitadores de alfabetização. Eles continuam se encon-
trando aos sábados para formação e partilha e atuam cada 
qual em sua comunidade. Estão sendo alfabetizados 820 

pessoas, atingindo 21 aldeias com um total 
de 30 professores/facilitadores.

Conforme a cultura local há uma pre-

ocupação maior com os meninos. As jovens meninas estão 
fora da escola. Ao conversar com os pais, as Irmãs se pro-
puseram a ensinar as meninas com idade de 12 a 16 anos, 
convidadas a permanecer por dois meses no internato com as 
Irmãs que, além da leitura e escrita, lhes dão noções básicas 
de boas maneiras, higiene pessoal e ambiental, atividades 
manuais, vivência humana e cristã. Ao retornarem para suas 
aldeias, continuarão seus estudos com outros facilitadores. 

Foram organizados núcleos de atuação e formada 
uma comissão que ampliará suas atividades englobando a 
pastoral da criança na alfabetização. 

A Comissão é supervisionada pelo Padre Marcos e ad-
ministrada por Irmã Assunción González (espanhola); Irmã 
Lídia Mader (brasileira) é a Coordenadora do projeto. Tam-
bém fazem parte da comissão pedagógica três jovens: Pedro, 
Francisco e Julia, professores facilitadores. Estão todos lutan-
do para que os facilitadores possam ser enquadrados como 
professores do 
governo, rece-
bendo subsídios 
para incentivo 
pessoal, pois, 
atuam como vo-
luntários.

Percebe-
se, através do 
aprendizado vi-
sivelmente posi-
tivo dos alunos, 
que as Irmãs 
Filhas da Ca-
ridade não cruzaram os braços conformando-se com essa 
realidade. Procuram formas e empenham seus esforços para 
minimizar os problemas que desestruturam a população. 
Desempenham suas atividades imbuídas do Carisma Vicen-
tino com atitudes e ações afetivas e efetivas, lembrando que, 
conforme o dizer de Santa Luiza de Marillac, “A caridade há 
de completar-se pela educação” e que “o amor é inventivo 
ao infinito” (SVP).

Irmã Lídia Mader e Irmã Assunción González - FC
Kibala, Kwanza-Sul Angola

Aventais Mágicos

Incentivar o gosto e o prazer da boa leitura em crianças é uma tarefa de extrema 
importância em todo o país, em todo o mundo. Para nós da Escola Vicentina Nossa Se-
nhora de Fátima, esta tarefa não é menos importante, por isso os estudantes da Educação 
Infantil estão podendo contar com aulas muito bem preparadas para estes momentos.

As professoras confeccionaram um “Avental Mágico” bem colorido, com figuras bem 
alegres e diferentes formatos e temas, para chamar a atenção das crianças.

Na hora da leitura a professora prepara o ambiente, coloca sempre a mesma mú-
sica (infantil ou clássica), escolhida por ela e começa a se preparar, colocando o avental 
diante das crianças e uma placa na porta de sua sala pedindo para não serem incomoda-
dos, pois estarão fazendo uma viagem encantada.

Estes momentos estão se tornando cada vez mais emocionantes, as crianças já enten-
dem que este é momento de parar para ouvir, ler, interpretar e dramatizar uma boa história.

Francimari P. Brandani Ribas
Coord. Pedagógica da Educação Infantil - (Escola Vicentina N. Sra. de Fátima - Cruzeiro do Oeste/PR)

Filhas Da Caridade Em Kibala, Angola
Projeto de alfabetização de jovens e adultos
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Brilho na Educação

Educador Vicentino em todos os momentos da vida!

Sábado, dia 15 de março de 2008 foi um dia especial para todos nós, educadores do 
Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita. Participamos da palestra ministrada pela Irmã 
Romilda Maria Paludo que, com simplicidade e sabedoria, desenvolveu, com linguagem clara 
e objetiva, o tema “O Educador Vicentino e sua mística”. 

De acordo com Irmã Romilda, “educar vicentinamente é ter entusiasmo, felicidade, rea-
lização profissional, capacidade de administrar os conflitos, amizade, capacidade de verbalizar 
admiração, abertura de coração para abraçar, trabalhar em equipe, convencer pelo exemplo 
e marcar as pessoas para sempre”.

Acreditamos que encontros como 
estes são indispensáveis para o crescimento 
de toda a equipe e assim refletirmos o que aprendemos com o Mestre dos 
Mestres - Jesus Cristo - e aqui ressaltado pela Irmã Romilda: “Existem três 
pontos que fazem o bom professor: explicação, exercício e amizade”.

Obrigada, Irmã Romilda, pela sua disponibilidade em partilhar 
conosco o seu saber vicentino!

Crescemos um pouco mais em nossa responsabilidade de educar 
e cuidar, pois “ser vicentino é partilhar!”

Educadores do Centro Vicentino de Educação
 Infantil Santa Rita - Londrina/PR

Educação para o Pensar

No dia 1º de março nós, professores, fomos agraciados com o curso “FILOSO-
FIA PARA CRIANÇAS E JOVENS – EDUCAÇÃO PARA O PENSAR”, que nossa diretora 
nos ofereceu para uma melhor compreensão dessa novidade na matriz curricular do 
Ensino Fundamental do 1º ano à 4ª série, ou seja, uma novidade à qual precisamos 
nos adequar.

Falar da importância para nós, professores, de estarmos sempre nos atualizan-
do, é algo já sabido, porém, este curso foi de grande importância, respondendo às 
nossas necessidades educacionais.

O curso foi ministrado pelo professor Darcísio Muraro, do Instituto de Filosofia e 
Educação para o Pensar, pessoa de grande domínio e vasta experiência.

Assim, como disse o professor Darcísio que “é na infância que se acende a cha-
ma do filosofar”, espero acender em meus educandos o amor à sabedoria, ao pensar, 
contribuindo para que, “bem equipados”, cresçam e desabrochem como pessoas trans-
formadoras.

Profª: Sheila de Sá Santos
Colégio Vicentino São José - Foz do Iguaçu PR

Visita do escritor Pedro Bandeira

Na nossa escola, o prazer pela leitura inicia-se na Educação Infantil e passa pelo 
Ensino Fundamental, fazendo despertar no educando o prazer pela busca de conheci-
mentos. Assim desenvolvem a leitura em todas as disciplinas, priorizando a linguagem 
como alicerce fundamental da comunicação, compreendendo que o discurso deve ser 
entendido como uma prática social, em seus gêneros de leitura, escrita e oralidade.

Sendo assim, nossa Escola teve a honra de receber, no dia 19 de outubro de 
2007, o escritor Pedro Bandeira para a conclusão dos trabalhos do projeto interdiscipli-
nar que a Instituição realiza todos os anos.

Pedro Bandeira é autor da Literatura Juvenil mais 
vendida no Brasil (8,6 milhões de exemplares até 2002); 
como especialista em letramento e técnicas especiais de 
leitura, profere conferências para professores em todo 

o Brasil. Recebeu vários prêmios como o Prêmio APCA, de Associação Paulista de Críticos de Arte 
e o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, entre outros. Já escreveu mais de 50 livros, entre 
eles a série “Os Karas”, que os educandos tiveram a oportunidade de conhecer. O escritor diz que 
a inspiração para cada história, vem dos livros que lê e dos acontecimentos de sua própria vida. 
Ocasionalmente pode vir ainda das mais de trezentas mensagens de e-mail e cartas que recebe 
semanalmente de todo o Brasil.

Após a leitura dos livros do escritor – Pântano de Sangue, A Droga da Obediência, A Droga 
do Amor, Anjo da Morte, Por enquanto Eu Sou Pequeno, Cavalgando no Arco-Íris, Pequeno Pode 
Tudo, A Pequena Bruxa e As Cores de Laurinha, cada professor trabalhou com sua turma de maneira criativa com declamações de 
poemas, apresentações teatrais, paródias sobre a vida do escritor, entrevistas, confecção de cartazes e, principalmente, elaboração 

de um livro, antologia de textos, produzido pelos educandos e autografado por Pedro Bandeira por oca-
sião de sua vista à Escola, o qual foi homenageado com apresentações sobre sua vida e obras.

O projeto proporcionou a todos, acima de tudo, viajar pelo mundo encantado de fantasias do es-
critor e através de sua visita, percebemos que o ato de escrever é possível a todos que se interessam pela 
leitura e se deixam encantar pela imaginação. 

Escola Vicentina São Vicente de Paulo - Paranavaí/PR
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 Bullying

Karina Chiquetti Dubiella - Psicóloga
Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida - Paraíso do Norte/PR

Nas escolas é muito “comum” encontramos estudantes apelidando-se uns aos outros, 
empurrando o colega ou não querendo fazer trabalho com determinada pessoa. Quando 
esses comportamentos se tornam intencionais e repetitivos em uma pessoa ou em um grupo 
é importante prestar atenção, pois pode estar se tratando de Bullying, um problema mundial, 
encontrado em 100% das escolas. 

Bullying é um termo de origem inglesa utilizado para descrever atos de violência física 
ou psicológica, de maneira intencional e repetida, praticados por um indivíduo, ou grupos. As 
características desse comportamento são atitudes de empurrar, bater, colocar apelidos pejora-
tivos, fazer gestos ameaçadores, humilhar, rejeitar, insultar e excluir. 

Na prática do Bullying, os alunos assumem papeis distintos entre agressores, vítimas e tes-
temunhas, diante das quais todos os protagonistas enfrentam conseqüências emocionais de curto 
a longo prazo, que podem causar dificuldades acadêmicas, sociais, emocionais e legais:

•	Nas	vítimas	-	mais	propensas	a	sofrerem	depressão	e	baixa	auto-estima;
•	Nos	agressores	-	problemas	associados	a	comportamentos	anti-sociais	e	delinqüentes;
•	Nas	testemunhas	-	simples	testemunho	de	atos	de	bullying já é suficiente para causar descontentamento na escola e 

comprometimento do desenvolvimento acadêmico e social, além de vir adotar atitudes de vítima ou de agressor.
 Como é visto, o Bullying ocasiona prejuízo nos estudantes, de ordem acadêmica e emocional, por isso é importante 
tomar medidas que envolvam toda a comunidade escolar, contribuindo positivamente para uma cultura de não violência. 
A ABRAPIA (Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência) sugere as seguintes ações: 
esclarecer o que é o Bullying; avisar desde o primeiro dia de aula que a prática do Bullying não é tolerada na escola; 
demonstrar abertura para conversar com os estudantes; escutar atentamente qualquer tipo de problema, reclamação ou 
sugestão dos estudantes; estimular os estudantes a avisar sempre que ocorrer Bullying; valorizar e reconhecer atitudes posi-
tivas de estudantes no combate ao Bullying; divulgar o Bullying nas classes e estimular os estudantes na busca de soluções; 
identificar possíveis agressores; acompanhar atentamente o desenvolvimento de cada estudante; dar oportunidade aos 
estudantes para que eles criem regras de disciplinas para a sua própria classe, em coerência com as regras da escola; es-
timular lideranças positivas entre os estudantes prevenindo a formação de agressores e futuros casos de Bullying; interferir 
diretamente nos grupos o quanto antes, para quebrar a dinâmica do Bullying.

Brilho na Educação

Colégio Vicentino Santa Cecília implanta serviço de 
Psicologia Escolar

Com o mercado mudando constantemente e as escolas fazendo 
adaptações para atender bem seus estudantes e a comunidade, profissionais 
de outras áreas passaram a prestar serviços nas instituições de ensino.

Uma das novidades em 2008 no Colégio Vicentino Santa Cecília, 
em Porto Alegre, foi a implantação do Serviço de Psicologia Escolar, visan-
do ter um olhar completo do desenvolvimento do indivíduo. Apostando 
neste serviço, a Diretora do Colégio, Irmã Maria José de Souza, constatou 
que a inovação já tem um excelente retorno por parte de pais e respon-
sáveis. “É muito bom saber que as pessoas estão satisfeitas com nosso 
trabalho”, declara a Irmã.

Estudantes, familiares, professores e funcionários da Instituição pas-
saram a contar com mais este apoio, abordando de uma forma global a amplitude do Ser. O Serviço de Orientação Educacional 
(SOE) do Colégio e o Serviço de Supervisão Escolar (SSE), trabalhando de forma integrada, fazem o encaminhamento para a psicó-
loga da Escola, Fernanda Luzia, quando necessário. “Sinto-me bem ao trabalhar no Colégio, em virtude dos meus princípios como 
profissional. Eu gosto de plantar sementes e preparar o terreno para que os resultados no futuro apareçam”, declara a psicóloga. 

No início do ano letivo, o Colégio realizou palestras para os pais apresentando o trabalho de psicologia escolar. Na oportunidade, 
foi abordado o tema sobre o começo da adolescência por se tratar da mudança fisiológica e emocional produzida pela puberdade. 

Para Fernanda Luzia, “as transformações trazidas pela puberdade são consideráveis, já que, além de modificar o corpo, 
mudam as emoções. O adolescente se olha no espelho e se acha diferente”.

Foi enfatizado na reunião com os Pais o fato do adolescente não receber dos adultos, algumas vezes, um olhar de reconhe-
cimento. A insegurança passa a ser o traço típico desta fase. “Os adolescentes são muito mais sábios do que a sociedade os consi-
dera. Porém, muitos vivem confusos porque recebem mensagens contraditórias da família e da sociedade”, declara a psicóloga. 

Alguns adultos negam o crescimento dos filhos, desejando que continuem crianças. Outros exigem autonomia e responsa-
bilidade, sem lhes dar oportunidades para exercer estas características. Muitos pais querem filhos críticos, ativos, não passivos, mas 
fazem de tudo para mantê-los sob uma subordinação imposta e não justificada, contrastando com os valores que eles ensinam. O 
trabalho realizado no Colégio Vicentino Santa Cecília tem finalidade de demonstrar a adolescência de uma forma clara: “que o 

adolescente, hoje, quer viver, muitas vezes, o mundo do adulto ou o mundo infantil. Ele deve ser respeitado e 
estimulado a usufruir desta fase da melhor maneira possível, declara a Diretora da Escola.

Colégio Vicentino Santa Cecília - Porto Alegre/RS
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Fraternidade e Vida

A 22 de fevereiro de 2008, sob a orientação da 
Pastoral Escolar, a Comunidade Educativa fez a abertura 
da Campanha da Fraternidade de 2008: “Fraternidade 
e Defesa da Vida”; “Escolhe, pois a Vida”. Dt 30,19

O objetivo da ação foi despertar nos educandos 
a grandiosidade do dom da vida, a importância de se 

viver positiva e saudavelmente; propiciar momentos de reflexão quanto ao bom sentido da 
vida e levar os estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental a perceber às diferentes manifestações 
de vida em nosso planeta.

Todos participaram. Foram escolhidos temas diversos sobre o sentido e o valor da vida, apresentadas em aulas expo-
sitivas, cartazes e cantos referentes ao tema da Campanha.

Escola Vicentina Santa Luiza - Porecatu/PR

Campanha da Fraternidade

Estudando a Campanha da Fraternidade

O tema da Campanha da Fraternidade/2008 foi dividido em seis sub temas:
Os educandos da Educação Infantil estão estudando o tema dos animais; o 

1º ano, a História e a Criação da Vida, servindo-se dos personagens Vi e Lu; a 1ª e 
a 2ª séries assumiram o tema da saúde com o estudo das plantas; a 3ª e a 4ª séries, 
a Valorização dos Idosos; a 5ª e a 6ª séries, a Gestação e a 7ª e 8ª séries, “ Como 

cuidar e valorizar a vida: nosso corpo como Templo 
de Deus”.

A vida é o valor mais importante da sociedade 
humana. Valorizando a vida a sociedade se enobrece.

Segundo o critério de Jesus para avaliar a ação 
das pessoas, “é pelos frutos que se conhece a árvore”, centramos na atenção no que está 
acontecendo com a vida em nossa sociedade. E constatamos que ela está ameaçada de múl-
tiplas formas, desde a concepção até a morte.

Estudantes e suas famílias mobilizaram-se em favor da vida de todas as pessoas e das 
demais formas de vida existentes da terra.

O objetivo é levar os educandos e a comunidade a defender e a promover a vida hu-
mana, dom de Deus, assumindo o compromisso ético e fraterno de buscar sua plenificação, a partir de sua beleza e de seu 
sentido, em todas as circunstâncias, fazendo sua parte para que todos tenham uma vida digna.

Equipe Técnico-Pedagógica  
Escola Vicentina Nossa Senhora das Fátima - Cruzeiro do Oeste/PR

Formação Continuada - “Escolhe, pois, a vida”

O Instituto Santa Luzia, ao iniciar seus trabalhos em 2008,assumiu o 
compromisso de refletir o tema da Campanha da Fraternidade: A VIDA

A Equipe Técnico-Pedagógica e a Pastoral Escolar, servindo-se da men-
sagem Desiderata, conduziram esta manhã de estudos. As relações inter-pes-
soais foram iluminadas a partir da luz interior que cada um possui e que é 
alimentada pela união com Deus. A dinâmica de motivação e integração, ao 
som da música “Viver”, de Gonzaguinha, oportunizou aos participantes a esco-
lha de duas palavras-chave por grupo, palavras essas que se tornaram atitudes 
geradoras de vida a serem praticadas no decorrer do ano.

A busca de símbolos escondidos nos mais diferentes pontos da Escola, traduzindo o tema central “Vida”, constituiu a 
“caça ao tesouro”. Água, flor, pedra e ovo, expressados em forma de música, teatro, poesia e paródias, trouxeram à tona o 
compromisso de nossos educadores quanto a valorização e promoção da vida junto aos educandos. Na seqüência, foram 

aprofundados os conteúdos da Campanha da Fraternidade deste ano, fazendo pon-
te com a educação.

Com base nas reflexões desse dia, mais uma vez confirmou-se a vivência da 
missão cristã e vicentina, buscando unir a espiritualidade ao conhecimento.

Esse momento levou a comunidade educativa a reafirmar sua posição a favor 
da vida e, diante das situações de morte que a sociedade apre-

senta, optar, sempre pela Vida!

Instituto Santa Luzia - Porto Alegre/RS
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Essa realidade exige uma abordagem 
técnica e objetiva sobre os encaminhamentos 
que deverão ser seguidos. O primeiro olhar 
é desconsiderar toda a celeuma levantada e 
retomar o contexto da legislação em vigor. 

Lei n.º 11.114 de 16 de maio de 2005 
– altera os art.6º, 30,32 e 87 da Lei n.º 9.394 
de 20 de dezembro de 1996,com o objetivo 
de tornar obrigatório o início do ensino fun-
damental aos seis anos de idade.

Em 08 de junho de 2005 o Conselho 
Nacional de Educação - CEB aprova o Pare-

cer n.º 06/2005, homologado pelo Ministro da Educação, que 
estabelece normas nacionais para a ampliação do Ensino Fun-
damental para nove anos de duração. Esse Parecer vem acom-
panhado da Resolução CNE/CEB n.º 03 de agosto de 2005 
definindo as normas nacionais para a ampliação do Ensino Fun-
damental para nove anos de duração.

Em 15 de setembro de 2005 também o CNE-CEB aprova 
o Parecer nº18/2005, homologado pelo Ministro da Educação, 
que dá orientações complementares para a matrícula das crian-
ças de seis anos de idade.

E em 6 de fevereiro de 2006 a Lei n.º 11.274 altera a 
redação dos arts. 29.30.32 e 87 da Lei nº9.394/96, dispondo 
sobre a duração de nove anos para o ensino fundamental, com 
matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade.

Os dispositivos legais aqui elencados por si só são deter-
minantes; não há o que ser questionado, pois a Lei n.º 11.274 
estende o período de transição até o ano de 2010. Tempo bas-
tante para que as Instituições de Ensino possam se organizar.

Mas como a ampliação exigia uma nova reestruturação 
do Ensino Fundamental o Conselho Nacional de Educação teve 
em sua continuidade de trabalho a aprovação de vários Pare-
ceres orientando sobre as dúvidas que foram encaminhadas a 
respeito dessa nova organização Pedagógica.

Cada Estado ou Município, através de seus Conselhos de 
Educação, normatizou a matéria. 

Entretanto percebeu-se que no Estado do Paraná a implan-
tação do Ensino Fundamental com nove anos de duração encon-
trou uma maior resistência o que gerou uma grande discussão. 
Partindo da teoria de que toda mudança cria uma certa inseguran-
ça, pois o novo via de regra assusta, era de se esperar.

Portanto vale a pena buscar a legislação do Estado do 
Paraná.

A Deliberação nº 03/06 – CEE/PR aprovada em 
09/06/2006 normatiza a implantação da ampliação do Ensino 
Fundamental para 09 anos. A partir dessa realidade já con-
solidada algumas considerações importantes devem ser obser-
vadas de forma a sistematizar, principalmente no período de 
transição, as adequações necessárias de modo a viabilizar os 
ajustes necessários.

O art. 1º da Deliberação nº 03/06 estabelece que - O 
Ensino Fundamental de nove anos é obrigatório no Sistema Esta-
dual de Ensino do Estado do Paraná, com matrícula a partir dos 
seis anos de idade, assegurando a todas as crianças um tempo 
mais longo de convívio escolar.

Com a prerrogativa aqui apresentada a obrigatoriedade 
do cumprimento legislativo torna-se imperativo a todas as institui-
ções de ensino, entendendo-se como implantação gradativa o pe-
ríodo de redefinição das Propostas Pedagógicas, adequação dos 
espaços físicos, capacitação profissional, organização do acervo 
bibliográfico, mobiliário, material didático e equipamentos.

O art.12 – da Deliberação nº03/06 foi alterado pela 
Deliberação n.º 02 de 13 de abril de 2007, de-

terminando que as crianças devem ter seis 
anos completos ou a completar até o início 

do período letivo para matrícula de ingresso no 1º ano. Essa 
deliberação em seu parágrafo único abre um caráter de ex-
cepcionalidade ao permitir a matrícula para as crianças que 
completam seis anos ao longo do período letivo. Importante 
ressaltar que exceção não é regra. A excepcionalidade conce-
dida traz muitas implicações de caráter pedagógico, portanto 
o tratamento dispensado a esse procedimento não deve ser de 
maneira simplista.

O art. 14 da Deliberação nº03/06 sustenta a autonomia 
pedagógica da escola para as adequações que se fizerem ne-
cessárias durante o período de transição – ¨a ampliação do en-
sino fundamental para nove anos, por ser gradativa, apresen-
tará a coexistência dos sistemas de 8 ( oito ) e de 9 (nove) anos, 
situação que requer planejamento da instituição de ensino, no 
sentido da garantia da qualidade e do direito à educação¨. 

E em seu Parágrafo único diz que ¨ No caso de transfe-
rência de alunos entre os sistemas de oito e de nove anos de du-
ração, a avaliação seguirá os critérios de adequação idade/ano/
série escolar, grau de experiência e desenvolvimento do aluno, 
realizada na própria instituição de ensino que receber o aluno, 
apontando o ano/série em que deverá ser matriculado¨.

O legislador demonstra aqui que a escola deverá se 
valer de sua autonomia pedagógica responsável, situação esta 
também evidenciada através da LDBEN nº9.394/96.

A escola irá conviver com as duas propostas pedagógi-
cas, uma já existente que contempla o ensino fundamental de 8 
(oito) anos, e uma nova proposta para atender a especificidade 
da criança de 6 (seis) anos e a reestruturação do Ensino Fun-
damental. 

Oportunidade esta para a escola avaliar e rever o seu 
fazer pedagógico. 

É importante destacar que essa nova proposta não pode 
representar “transferência de conteúdos e atividades da atual 
1ª série” nem conteúdos trabalhados na última etapa da edu-
cação infantil, que conseqüentemente deverá ser reorganizada 
também. 

Considerações devem ser feitas aos vários Pareceres tanto 
do Conselho Nacional de Educação quanto do Conselho Estadual 
de Educação do Paraná que vieram contribuir para estabelecer a 
autonomia da escola no que diz respeito às matrículas por trans-
ferência, quando vários ajustes deverão ser feitos pela Instituição 
de Ensino. A única exigência legal é de que toda a matrícula de 
ingresso deverá ser feita no 1º ano. 

Com relação a 
Reclassificar o aluno, de-
pois de uma avaliação 
diagnóstica responsável 
e criteriosa, a decisão e 
a autonomia de fazê-lo 
cabe apenas à escola.

A esse novo olhar 
e conseqüente redefini-
ção da Proposta Peda-
gógica está a alavanca 
para uma grande revi-
são de conceitos, de pa-
radigmas do que se quer 
da Educação Básica, en-
volvendo todos os prota-
gonistas para uma ação 
de co-responsabilidade 
para um repensar da 
educação brasileira.

Em busca de Conhecimento

Ampliação do Ensino Fundamental para 09 Anos de Duração – Uma Realidade

por Fátima Chueire Hollanda - Profª Especialista em Gerenciamento e Administração Educacional, Especialista em 
Legislação de Ensino Assessora Pedagógica do SINEPE/PR

Estudantes do Colégio Vicentino Santa 
Cecília - Porto Alegre-RS
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Ensino Médio

Estudantes Vicentinos - Cobras do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) reflete o desempenho dos estudantes 
antes do vestibular. É uma importante ferramen-
ta na obtenção da qualidade de ensino, firmada 
como a maior avaliação da América Latina.

Essa avaliação reflete todo um trabalho 
realizado de forma contextualizada e interdis-
ciplinar, exigindo demonstração de capacidade 
prática dos conhecimentos adquiridos não só no 
Ensino Médio como em toda Educação Básica.

 Os Colégios Vicentinos tiveram exce-
lente desempenho no Exame, tendo como des-
taques:

* O Colégio Vicentino Coração de 
Maria – INCOMAR de Toledo atingiu um de-
sempenho espetacular no ENEM, superando a 
média nacional e estadual das escolas parti-
culares e puxou para cima a média geral das 
escolas toledanas. O INCOMAR, com uma his-
tória de 60 anos, recebe um prêmio oportuno 
por valorizar o trabalho que vem das bases até 
chegar ao Ensino Médio.

* O Colégio Vicentino São José de 
Curitiba, também teve um excelente desempenho no ENEM, resultado de um trabalho intenso, com muita garra e a certeza de 
que a Educação Vicentina é referência. O “São José” foi classificado entre as 50 melhores escolas de Curitiba. 

* O Colégio Vicentino Santa Cruz de Campo Mourão atingiu um desempenho espetacular no ENEM pela 2ª vez: é 
o primeiro lugar no ENEM entre as Escolas do Município e região.

* O Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças de Pato Branco atingiu um excelente desempenho no resultado 
do ENEM: 2° lugar geral do Município e 1° lugar das escolas particulares.

* O Instituto Santa Luzia, também alcançou relevante posição no ENEM, ficando à frente de conceituadas escolas da 
Capital. O “Santa Luzia” foi classificado em 22° lugar entre as 50 melhores escolas de Porto Alegre.

Agradeçamos a Deus pela conquista, abracemo-nos e juntos oremos pelos estudantes Vicentinos. Afinal, sua formação 
é o sucesso do amor inventivo e infinito tão fortemente ensinado por São Vicente de Paulo.

Parabéns a toda comunidade Educativa Vicentina, que deve lembrar sempre que “somos anjos de uma só asa e apenas 
abraçados podemos voar”.

Comissão Especializada de Educação - Província de Curitiba

Incomar anuncia estudante ganhador da moto no vestibular

Rubens Bragagnollo Filho, 17 anos, é o feliz ga-
nhador da motocicleta Yamaha YBR 125 cilindradas ofe-
recida pelo Incomar ao estudante com melhor desem-
penho no vestibular da Unioeste, conforme as regras 
da premiação. 

Entre as regras da premiação, registradas em 
Cartório, constam a assiduidade superior a 90% nas 
aulas do Terceirão, enquanto o resultado geral basea-
va-se no escore final da Unioeste. 

Rubens Bragagnollo Filho teve a terceira me-
lhor nota na Redação entre os cinco primeiros colo-
cados do Terceirão, ficando em primeiro na 1ª etapa 
da Unioeste e em primeiro também na 2ª etapa. Ru-
bens também teve a melhor média anual no Colégio 
entre os cinco primeiros colocados, além de alcan-
çar 95% de presença na parte da manhã e 93,43% 
no aprofundamento, segundo classificação levantada 
pela direção.

Colaboração Jorn. Paulo R. Torres
DRT/DF 2313

Colégio Vicentino Incomar - Toledo/PR

Estudantes do Colégio Vicentino Santa Luzia - Porto Alegre/RS
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Estão de Parabéns

Há 50 anos defendendo o bem maior: a Educação!

“Todo caminho começa com o primeiro passo! Toda história se tece a partir de sonhos!” 
(Hino dos 50 anos – EVNSA).

Ao contemplarmos o presente e tudo aquilo que ele deposita em nossas mãos, não há 
como ignorar o quanto o passado, a história, foi determinante para que se chegasse até ele. 
E o fruto desta contemplação do presente pela reverência histórica se expressa na gratidão e 
na celebração!

Neste ano, nossa comunidade escolar completa meio século de amor, dedicação, es-
forço, manifestados no compromisso com a educação dos filhos desta terra. O tempo passa... 
Cinqüenta anos transcorridos. Estes, constituem mais de 18.250 dias de intensas lutas, suces-
sos, vitórias conquistadas com muita garra e perseverança. Quantas pessoas passaram pelo 
Educandário! Elas são os alicerces desta magnífica construção.

Foi a partir do apelo por uma educação de qualidade, que quatro Filhas da Caridade 
chegaram a Paraíso do Norte em 08 de janeiro de 1959, por intermédio da família Sordi, re-
sidente naquele município: Irmã Julianna Gawlak, Ir. Sulmira Bernieri, Ir. Ernestina Tommasini, 

Ir. Methilde Schenato. Residiam inicialmente numa casa de madeira, pre-
parada por uma equipe presidida pelo Sr. Eugênio 
Sordi e esposa. Os lotes para a construção da escola 
foram doados pelo então prefeito Pedro Stochero. 
Deu-se, então, a solene inauguração do Educandário Nossa Senhora Aparecida. 
Além das aulas de Jardim da Infância e Curso Primário, as Irmãs dedicaram-se a 
trabalhos manuais, catequese, liturgia, internato e visita às famílias carentes. Atu-
almente a escola oferece os cursos de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
acolhendo alunos particulares e conveniados com a Prefeitura Municipal. 

A sociedade bem sabe que, por mais portentosas e extraordinários que se-
jam as metodologias modernas, é na escola que reside e se resume o tema funda-
mental, a Educação. Esta tem o objetivo comum de proporcionar às crianças e aos 
adolescentes ambientes agradáveis e ensino de qualidade. Cabe à Escola vencer o 

desafio de ensinar, instruir e educar e, juntamente com a família, 
preparar esses seres inteligentes, pois eles constituem a garantia 
das próximas gerações.

A Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida tem como 
prioridade a educação católico-vicentina, desenvolvendo projetos 
e ações que visam a formação integral dos seus educandos, o 
que, conseqüentemente, levará a transformação social. A partir 
da educação, da cultura, dos princípios cristãos, surgem homens 
e mulheres comprometidos com os valores da justiça e do amor, 
os únicos capazes de sanar as dores da humanidade e construir 
uma sociedade digna de filhos de Deus. Um novo céu e uma nova 
terra começam a partir da participação, esforço e, sobretudo, a 
partir da fé de cada um. Ousamos crer nesse mundo novo!

Ir. Nilza J. Godoy e Ir. Raquel Colet
Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida

Paraíso do Norte - PR

25 anos de vitória 
    
Parabéns pelos 25 anos, Servindo com Amor e Dedicação!!!
      
   Vitória! Cada dia destes 25 anos foi um pedaci-

nho de um sonho que alguém ousou sonhar, ignorando os 
comentários destrutivos e acreditando, de corpo e alma, no 
amor afetivo e efetivo, principalmente na pureza e inocên-
cia dos pequeninos. Investimos nosso amor e dedicação em 
educar essas pequenas jóias preciosas, que ficam a mercê 
de uma sociedade injusta e capitalista. Mas hoje podemos 
bradar que somos vitoriosos, pois acreditamos ser possível o 
que era tido como impossível; são 25 anos de luta árdua, de 
inúmeras noites de insônia, mas que valeram por cada minu-
to, só pra chegar até aqui e ver a felicidade nos olhos desses 
200 “anjos”, a gratidão e o respeito dos pais, que também 
foram educados nesse abençoado centro.

Centro de Educação Infantil Cantinho da Amizade
Ribeirão do Pinhal-PR
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Estão de Parabéns

Colégio Incomar comemora 60 anos de educação
 

O estabelecimento pioneiro na região de Toledo abriu no 
dia 19 de abril, as comemorações pelos seus 60 anos de ativida-
des na educação. O aniversário de seis décadas de atuação do 
Colégio Vicentino Incomar foi marcado com uma Missa rezada 
pelo bispo Dom Francisco Carlos Bach, na Catedral Cristo Rei, 
abrindo programação que se estenderá ao longo do ano. 

A celebração pelos 60 anos do Incomar reuniu toda a co-
munidade escolar. Com início de suas atividades em 1º de março 
de 1948, três Irmãs Filhas da Caridade de S. Vicente de Paulo, 
pioneiras vindas de Curitiba a pedido do Pe. Antônio Patuí, o en-
tão Instituto Imaculado Coração de Maria recebia estudantes de 
toda a região. 

As comemorações de aniversário prosseguem com o Chá 
das Mães, onde a decoração e demais preparativos tomam por 
base os 60 anos do Incomar. Em junho, no Arraial do Incomar, 
a Festa Junina contará com uma retrospectiva homenageando 
os pioneiros, os tempos de desbravamento e a realidade atual. 
Ainda em junho, no dia 21, o Musical Incomar levará ao palco do Teatro Municipal a história dos 60 anos, lembrando algumas 
pessoas que fizeram parte desta trajetória. O momento cultural buscará resgatar alguns personagens desta história.

Em agosto, no dia 3, o Incomar realiza o já tradicional Rally Pai Incomar, um rally de passeio reunindo os pais, estudantes 
e familiares que também vai lembrar os 60 anos do estabelecimento. Já no dia 7 de setembro o Incomar lembrará sua trajetória 
e a do município no Desfile da Independência. Ainda em setembro, no dia 21, os 60 anos do Incomar serão comemorados com 
um porco no rolete, em sua chácara junto ao Clube de Caça e Pesca durante a Festa do Porco no Rolete. Por fim, no dia 28 de 
novembro o Incomar retoma sua tradicional participação nas comemorações natalinas com a Noite de Luzes.

Nas palavras da Irmã Edvirge Franceschi, Diretora do Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria, percebe-se a 
emoção de celebrar o Jubileu de 60 anos de fidelidade e perseverança, alegrias e conquistas e tantos desafios no decorrer de 
toda a história: “Nesta Festa de alegria, pode-se dizer que são sessenta anos a Serviço do Amor pela Educação”.

Com certeza este Colégio está completando 60 anos porque tem seguido os passos de São Vicente e Santa Luísa, pois 
busca ser sinal luminoso de esperança que orienta as vidas em direção a um bem maior, através da formação moral, ética 
e cristã.

Colaboração Jorn. Paulo R. Torres, DRT/DF 2313
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Pais e Professores falando
a mesma língua

A Escola Vicentina Santa Terezinha, de Pitanga, ide-
alizou e levou a efeito, em 2007, uma ação muito criativa, 
com o objetivo de ampliar a relação de pais e filhos com 
a escola, envolvendo a todos no aprendizado da leitura e 
da escrita. Pais e escola seguem a mesma orientação de 

atividades e a casa faz-se a continuação da escola. O estreitamento do fator afetivo, decisivo, aumenta as chances de um 
aprendizado eficaz. Nasce o Projeto “Pais e Professores falando a mesma língua”. 

A visita aos vários ambientes da escola: sala de brinquedo, sala do alfabeto, sala de textos, capela entre outras, fez pais 
e filhos, escola e família assumirem juntos o processo de aprendizagem. Tomaram conhecimento do material que seria usado 
por seus filhos: alfabetos, palavras e textos, histórias legendadas (vídeo), sites educativos, brinquedos, anúncios, cartazes, 
notícias, placas, receitas, histórias em quadrinhos, lendas, crônicas, bilhetes, ilustrações, músicas, entre outros. Receberam 
cartões com os dizeres: “Criança amada aprende mais” e cadernos com uma atividade por dia e a rotina a ser adotada na 
escola e em casa.

Após algum tempo de trabalho, os pais e a escola encontram-se novamente para partilharem conhecimentos e saberes. 
Coisas incríveis aconteceram: as mães se visitaram para combinar as atividades, o rádio e o jornal estiveram dentro da 

sala de aula, as crianças produziram textos com as mães, visitaram outra escola, laboratórios, lojas, bancos, usando, até, o 
fogão da cantina para concluir a receita culinária. Todo esse trabalho, foi feito por pais e filhos juntos.

Já no mês de junho, os pequenos estudantes apresentaram grande desenvolvimento na linguagem oral e escrita e 
conseguiram escrever seu primeiro livro. Em casa os pais ajudaram e incentivaram, aprimorando a obra deles. Em sala de 
aula as idéias e as ilustrações foram surgindo e o livro foi um sucesso.

A transformação das crianças, que agora apresentam autonomia, manifestou-se na montagem de um telejornal, 
envolvendo oralidade, escrita, ilustração, confiança em si, na escola, nos pais. Ao chegarem na escola, os pais tinham opor-
tunidade de apreciar o material produzido pelos filhos. Enquanto observavam e conversavam, ficou claro que outro objetivo 
havia sido atingido: o estreitamento dos laços afetivos. Na apresentação do telejornal, com a manchete: “Onde estão os pais 
da Escola Santa Terezinha?”, toda a turma foi envolvida culminando com uma confraternização. A participação dos pais foi 
efetiva: avaliaram como um acontecimento de suma importância e de muita alegria. O Projeto foi sustentado pelo apoio pe-
dagógico, a união do grupo escolar, a condução e o empenho da coordenação e a compreensão da direção.

A aprendizagem foi significativa, pois aconteceu em um ritmo homogêneo e concreto com a presença dos pais. As crianças 
refletiram, questionaram e assimilaram a linguagem oral e escrita, aprenderam com a diversidade de métodos adotados pelos 
pais, se divertiram, trocaram experiências.

Estratégias de recuperação paralela foram adotadas com os pais e a escola, alternando aulas diversificadas, leitura e 
escrita, conversas sobre auto-estima, brincadeiras, carinho, palavras de incentivo.

 A partir de agora, frases como: “ Eu li para minha mãe!”; “Minha mãe me ajudou”; “Meu 
pai contou história”; “Isso eu fiz com meu pai”; “Isso eu já sei”, são mais freqüentes do que antes. 
Percebe-se a transformação do conhecimento na atitude das crianças.

Buscar o processo de alfabetização em casa e na escola traz efetivamente sucesso e prazer em 
aprender a ler e escrever. Esse trabalho está expresso na máxima “a união faz a força”.

O resultado foi excelente! Parabéns a todos os envolvidos.

Márcia Nascimento Lenartovicz Pittner - Professora
Marlene L. Alenski - Coordenadora Pedagógica

Irmã Salete Magagnin – Diretora
Escola Vicentina Santa Terezinha – Pitanga/PR
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Mãe, Fonte de Vida
 
O Centro de Educação Infantil Nossa Senhora das Graças homenageou as mães com belíssimas apre-

sentações das crianças e das professoras, tendo como tema “Mãe, fonte de vida” e a importância de se sonhar. 
As apresentações desenvolveram-se inseridas em peça teatral com os personagens: Vovózinha, Fan-

tasia (Fada) e o Sonho, sendo o enfoque principal a importância e a maravilha que é o Amor de Mãe, bem 
como do nascimento das Mães: elas nasceram do sonho mais sonhado de Deus e são as criaturas mais 
perfeitas feitas por Ele!

Também as Mães foram presenteadas por seus filhos através de uma tela, arte esta feita por eles 
próprios.

Enfim, foi uma tarde de muita emoção! 

Ir. Eliete Bitencourt
Centro de Educação Infan til Nossa - Senhora das Graças - Laranjeiras do Sul - PR

“A sólida ciência consiste em entender bem o que se aprende e
em fazer bom uso disso.”

Santa Luísa de Marillac

 Celebrando a presença inspiradora de Santa Luisa de Marillac na Educa-
ção Vicentina, nossa escola realizou durante a semana que antecedeu o dia a ela 
dedicado, oficinas temáticas que retrataram aspectos essenciais de sua vida e de sua 
ação junto à realidade de seu tempo, bem como o legado espiritual que deixou como 
herança a todos aqueles que seguiram seus passos. As oficinas, conduzidas pelos 
educadores, foram momentos de vivência de fé, convivência fraterna, conhecimento e 
criatividade. 

Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida
Paraíso do Norte/PR

Liderança e Motivação

Diretoras e Coordenadores das Instituições Educacionais Vicentinas realizam “Curso on-line” refletindo sobre vários 
textos do professor Luiz Antonio Marins, fundamentados na temática: Liderança e Motivação, em busca do futuro. Apresen-
tamos alguns itens que sintetizam o pensamento comum de nossos profissionais educacionais:
•	“Ninguém	motiva	ninguém”.	É	a	própria	pessoa	que	se	automotiva.	Cabe	a	empresa	(escola)	criar	os	meios	neces-

sários para a motivação, oferecer autonomia para que seus funcionários possam ter iniciativas. É pelo exemplo dos 
líderes que se constrói a imagem da empresa. “Somos aquilo que fazemos... ou deixamos de fazer”. 

•	Estamos	mais	preocupados	em	fazer	novos	clientes	do	que	ouvir	e	aceitar	as	críticas	dos	que	já	temos	e	que	por	al-
guma razão estejam insatisfeitos. Não adiantam ótimas propagandas se não houver o exemplo da liderança. Se o 
cliente está satisfeito com o atendimento recebido, ele mesmo fará propaganda da Instituição.

•	O	futuro	é	dos	corajosos,	lutadores,	desafiadores.	É	urgente	estar	de	olhos	abertos,	acompanhar	a	veloz	mudança	em	
todos os sentidos, atentos ao que está por vir. É preciso investir no novo, arriscar, enfrentar os desafios.

•	Como	Escola	Vicentina,	não	podemos	esquecer	os	valores	evangélicos	cristãos;	por	mais	que	a	modernidade	invada	
as nossas escolas, os valores do Evangelho são os mesmos.

•	Este	exemplo	é	próprio	para	quem	pensa	no	futuro	de	sua	Instituição:
“... um senhor plantava regularmente árvores frutíferas. Interrogado por alguém: 

-Por que plantas se já estás com idade avançada e não provarás dos frutos?
  A sábia resposta do senhor foi: 
  - Planto para os que vêm depois”.

•	Instituições	onde	se	trabalha	com	preocupação	quanto	ao	presente,	sem	visão	de	
futuro, sem planejamento a curto, médio e longo prazo, com certeza entram em falên-
cia. É preciso enxergar! É preciso investir! É preciso arriscar. O espaço será, sem dúvida, 
para os desafiadores, os que arriscam, os criativos, os arrojados, que apresentam no-
vidades. Estar satisfeita com o que está bem no hoje não garante o êxito e continuação 
no amanhã.

Irmã Siena Alflen
Secretaria da Ceepac

Projetos Vicentinos
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Cuidado com a dengue!

Mais uma vez, em Foz do Iguaçu, estamos diante de uma epidemia: a 
Dengue. 

As educadoras propuseram um projeto onde todas as crianças observa-
ram os riscos do mosquito.

 Todos os trabalhos estão expostos no saguão da Creche, para que as 
famílias se conscientizem.

O Projeto consiste em atividades de conscientização dentro da sala de 
aula, e nas dependências do pátio; em visitar locais estratégicos ao desenvolvi-
mento da larva do mosquito; em fazer um mutirão para visitar as ruas do bairro 
Morumbi; em assistir a vídeos e alertar a população para que se possa prevenir 
melhor contra a doença.

 Creche Vicentina Nossa Senhora da Conceição
 Foz do Iguaçu/PR

Pizzas-células

Os estudantes das 7ªs séries monta-
ram pizzas diferentes, para retratarem uma 
célula animal, onde os ingredientes repre-
sentavam as suas estruturas e organelas. 

A experiência rendeu, além do conheci-
mento sobre o conteúdo trabalhado, muita de-
dicação, diversão, saborosas e lindas pizzas, 
que puderam ser apreciadas e aprovadas pe-
los educandos e professores.

Profª Fernanda Rubio
Colégio Vicentino São José 

Foz do Iguaçu/PR

Aulas em laboratórios

A Escola Vicentina Santa Sofia, visando amplo desenvolvimento escolar, criou um laboratório para cada disciplina.
Com o objetivo de melhorar o atendimento aos estudantes; facilitar o trabalho dos professores; manter a concentração 

de recursos pedagógicos e como forma de diversificar o ambiente dos estudantes, os Laboratórios trouxeram grande satisfa-
ção aos professores para com o ambiente, organização e planejamento de suas aulas.

O Professor de História ou Geografia, por exemplo, não precisa se deslocar até a sala de recursos pegagógicos para 
pegar mapas, globo, Atlas, livros didáticos e outros, pois todo o material 
de apoio se encontra no laboratório. A decoração, a transformação do am-
biente se dá de acordo com as aulas e com os projetos de cada professor.

Os estudantes têm satisfação em trocar de ambiente e percebem 
que os mesmos são preparados para recebê-los. Percebem a riqueza em 
recursos pedagógicos que estimulam a aprendizagem dentro de cada dis-
ciplina e tem um momento para “esticar as pernas”. Entram em harmonia 
com o ambiente, identificam-se com ele, e ajudam a preservar e cultivar 
novos conhecimentos. 

Os laboratórios feitos para a utilização dos estudantes são de Lín-
gua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, Artes, Inglês, 
Informática e Ensino Religioso.

A cada aula de 50 minutos (algumas geminadas) os estudantes tro-
cam de laboratórios. A troca de ambiente ocorre com facilidade por serem 
todos num mesmo andar. Enquanto uma turma vai pelo lado direito outra 
volta pelo lado esquerdo do corredor sem nenhum transtorno.

Para esses laboratórios são contemplados os estudantes de 2ª até 8ª 
série do Ensino Fundamental.

A experiência tem sido muito interessante. Percebemos a melhora 
dos estudantes e a disposição de todos.

Escola Vicentina Santa Sofia - Prudentópiolis/PR

Valores e Idéias Vicentinas
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Pastoral - O Coração da Escola

A Pastoral Escolar Vicentina pode e deve propor espaços diferentes para acolher a todos na escola. 
Ela inclui ações que visem àqueles que aderiram à fé católica e também ser espaço para aqueles que, 
embora não tenham aderido à fé católica, almejam atuar junto à sociedade, sendo assim  um espaço de 

COMPROMISSO SOCIAL, e para nós, Instituições Educacionais Vicentinas, compromisso junto aos pobres. 
Objetivando o enriquecimento mútuo e atualização dos responsáveis por essa missão, nas nossas escolas, aconteceu, 

nos dias 15 e 16 de maio, um encontro com a rica presença de mais de 22 Educadores Vicentinos, que partiram com a 
disponibilidade de continuar, como discípulos evangelizadores, a missão que lhes foi confiada.

Houve a revisão do Diretório da Pastoral que afirma na sua introdução: “Os educadores vicentinos, agentes 
protagonistas desta Pastoral, exercerão seu ministério na estrutura comunitária da Instituição, comprometendo-se na realização 
de Projetos Sociais, para cumprir o legado de São Vicente e Santa Luísa: Servir Jesus Cristo, na pessoa do pobre”.

Preocupada com a realização vivencial da Pastoral em nossas Instituições Vicentinas, Irmã Paula Pereira Alves, nossa 
Visitadora, incentivou-nos dizendo que o diferencial das Escolas Vicentinas deverá ser a Pastoral Escolar. Diz ela também: “Se 
a Secretaria é o cartão de visita da escola, a Pastoral Escolar Vicentina é seu CORAÇÃO.”

Cada Instituição deve ter um/uma educador/a liberado/a para a coordenação da Pastoral Escolar, que, junto com sua 
equipe, fará o papel de BOM PASTOR. Cuidar das ovelhas pressupõe uma atividade de serviço: “Eu vim para que todos tenham vida 
e vida em abundância.” A Pastoral está a serviço da VIDA: dos educadores, (direção, professores, coordenadores, funcionários), dos 
educandos e de suas famílias, evangelizando-os, para que juntos vivenciem o objetivo da nossa Pastoral: “Promover, aprofundar 
e dinamizar a espiritualidade vicentina e o trabalho social, para servir Jesus Cristo na pessoa do pobre.” Isto pressupõe 
que, antes da organização de trabalhos ou projetos sociais, a Instituição toda deverá ser evangelizada, sendo então, a ação social 
uma conseqüência da evangelização, de discípulos evangelizadores, como nos pede o Documento de Aparecida.  

Ir. Selita Bruschi - Filha da Caridade

Pastoral Escolar Vicentina
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A força da equipe unida

O Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita acredita na verdade que 
“ninguém é tão bom, quanto nós todos juntos”.

Com a bandeira da união, a equipe pedagógica fechou com chave de ouro 
a semana da literatura.

Juntas realizaram um teatro com os personagens de Maurício de Souza. 
Grandes momentos de aprendizagem e diversão para todos.

Professora Maria Cristina de Oliveira
Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita - Londrina/PR
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Esporte, lição para vida

O objetivo principal do projeto Esporte, lição para vida foi a in-
tegração de crianças e jovens das escolas públicas de Curitiba, através 
da prática de duas modalidades esportivas: o Futsal e o Badminton, 
priorizando o desenvolvimento e o enriquecimento motor, o interes-
se pela prática de atividades físicas (como elemento de melhoria da 
qualidade de vida), além da preparação de equipes para participação 
em apresentações, festivais e torneios nestas modalidades. Sob estes 
aspectos foi possível constatar a plena satisfação de tais objetivos, con-
forme detalhes a seguir:
01) Divulgação do Projeto: foram visitadas 5 escolas públicas de 

Curitiba e, com o apoio dos diretores e professores de Educação Fí-
sica, realizaram-se oficinas de Badminton (por ser um esporte ainda 
pouco difundido); várias turmas que estavam em horário de aula de 
Educação Física puderam vivenciar e conhecer a modalidade. Após 
a prática, foi entregue a todos os estudantes um folder de divulgação do projeto, bem como os telefones e local para a 
inscrição dos interessados. Neste primeiro momento, 50 crianças e jovens se apresentaram para iniciarem o Projeto.

02) Início das atividades e profissionais envolvidos: colocaram-se à disposição para um trabalho voluntário, 5 estagiários 
e um professor de Educação Física. As atividades do Projeto aconteceram aos sábados, das 13:30h às 17:30h, sendo este 
período dividido em Futsal no primeiro momento e Badminton no segundo.

03) Transporte dos participantes: com o decorrer do Projeto, verificou-se a dificuldade que as crianças e jovens tinham 
para se deslocarem até o Ginásio de Esportes da Escola Vicentina Mercês, onde as atividades eram desenvolvidas . A solu-
ção encontrada foi disponibilizar gratuitamente o transporte através de uma Kombi que passou a transportar (ida e volta) 
aqueles que prescindiam deste serviço.

04) Alimentação: durante todos os encontros do Projeto foi oferecido aos participantes, no intervalo de uma modalidade 
para a outra, lanche e sucos.

05) Grupos e Atividades: após uma avaliação inicial dos participantes, optou-se por trabalhar o Badminton nos dois mo-
mentos com as meninas, e o Futsal no primeiro momento e Badminton no segundo com os meninos.

06) Resultados obtidos - Futsal: os meninos das atividades de Futsal participaram de amistosos, torneios internos e torneios 
promovidos pela Escola Vicentina Mercês, obtendo resultados satisfatórios; Badminton – os estudantes participaram de 
festivais, torneios internos, torneios estaduais e regionais (sul-brasileiro) obtendo excelentes resultados tais como:

a) Torneio Estadual – etapa de Paranavaí: 1º e 2º lugares na categoria Feminina 
Mirim; 2º lugar na categoria dupla mista; 3º lugar na dupla masculina infantil;
b) Torneio Sul Brasileiro – etapa de Curitiba – 3º lugar na categoria Feminina 
Jovem;
c) Torneio Estadual – etapa de Palmas: 1º, 2º e 3º lugares na categoria Feminina D 
e 3º lugar em Dupla Feminina D, 2º e 3º lugares na categoria Dupla Mista D;
d) Torneio Sul Brasileiro – etapa de Porto Alegre – 2º lugar na categoria Mista D.

Em resumo, o Projeto justificou-se na medida em que superou as expectativas 
e atendeu aos anseios do seu público alvo. Há de se ressaltar também a questão so-
cial que foi amplamente atendida tendo em vista a real necessidade diagnosticada.

Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês - Curitiba/PR

Idéias Vicentinas

Circo, Alegria em Movimento

Empenhada em cultivar valores e oferecer uma educação 
equilibrada a seus estudantes, a Escola Vicentina de Porecatu, 
montou um circo em seu salão nobre em comemoração ao Dia 
do Circo, 27 de março, dando aos educandos e educadores a 
oportunidade de vivenciarem como seria um dia no circo. Os 
estudantes pesquisaram sobre a vida e a atuação dos profissionais 
circenses, estudaram os tipos de animais amestrados e como são 
tratados, registrando suas descobertas. Descobriram também 
que o circo vai, pouco a pouco, perdendo seu espaço para o 
cinema, televisão, vídeo games e computadores. É necessário 
apoiar, preservar e valorizar a tradição circense resgatar a magia 
do circo e manter acesa na humanidade a chama viva e criativa 
da emoção que cada ser humano carrega em seu interior. O 
circo traz alegria e a alegria verdadeira é geradora de paz.

Este projeto terá seu termino no encerramento do ano 
com uma apresentando “Um Natal no Circo”.

Escola Vicentina Santa Luiza – Porecatu/PR


