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Palavra do Conselho Provincial

Irmã Assunta Bordignon
Assistente Provincial

Definindo apalavra "LEIGO" consideraremos "TODO AQULE QUE NÃO TEM ORDENS SACRAS".
O universo de Vicente de Paulo se amplia enormemente pelo contato que teve com as pessoas de várias 
classe sociais do seu tempo:

- seus paroquianos;
- os membros da corte, especialmente a família  Gondi;
- seus companheiros de cativeiro;
- os pobres doentes e miseráveis que  socorreu;
- e as senhoras com quem trabalhou nas Confrarias da Caridade, um número imenso de pessoas 

que tiveram  o privilégio de conviver com Vicente, de conhecê-lo pessoalmente.
No contato com seus paroquianos Vicente foi TRANFORMADOR. Aos ricos ensinou a divisão de bens, não só materiais mas, 

sobretudo, os dons da dedicação e do amor ao próximo; aos pobres mostrou-lhes a dignidade de Filhos de Deus, incentivando-os 
a se ajudarem por meio do trabalho e na vivência da fé.

Na corte, sua  presença foi MARCANTE. Nomeado pelo papa Paulo V, para uma missão diplomática junto a Henrique IV, 
conquistou o Rei pela sua delicadeza e sua figura simples de aldeão. Este o nomeou capelão da Rainha Margarida de Valois, que 
empregava parte de sua renda em obras de caridade.

- no cativeiro converteu seu algoz 
- com os pobres, doentes e miseráveis, seu contato é impossível ser avaliado, pois Vicente deu aos homens e mulheres de 

sua época uma nova visão do pobre, dizendo que atrás de sua figura grotesca e até repugnante está o próprio Jesus Cristo, e que 
servindo-o, serve-se a Cristo.

Não poderíamos, somente determo-nos nas influências que o contato pessoa a pessoa provocou nos leigos que conviveram 
com Vicente de Paulo, mas precisamos outros ângulos que nos mostrem sua influência, por meio de seus ensinamentos e exemplos, 
pela vivência de suas palavras.

"Amemos a Deus com a força de nossos braços e o suor de nossas frontes".
"Não basta amar a Deus se  meu próximo não o ama". 
A misericórdia cristã compassiva é assim. Vai ao limite das forças, procura "fazer tudo" para acudir o pobre necessitado. Ela 

habitava o coração do Santo. Nasce de uma fonte inesgotável que jorra do amor batismal, "infundido em nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi dado". Como ser cristão e ver  seu irmão aflito sem chorar com ele, sem ficar doente com ele? É ser sem 
Caridade. É não ter humanidade.

"O que acontecerá com os pobres e para onde irão? Aí está o meu peso e a minha dor"!
"O peso dos pobres" não era nele palavra vazia, mas compaixão ativa e solidária, como o revelam sua vida  e as obras que 

fundou. (GROSSI, Pe Gétúlio Motta. CM. Um místico da missão, Vicente de Paulo.)
Na realidade, a maior herança que Vicente legou a nós foi esse sentimento de amor ao pobre. Essa maneira evoluída de 

amar nos faz compreender que para amar é preciso que quem ama se conheça.
Aos vários ramos da Família Vicentina, Vicente  diria hoje, que para uma tarefa tão árdua – luta contra as várias formas de 

pobreza e mudanças de estruturas – é necessário que se somem forças, num trabalho em conjunto com projetos bem elaborados e 
um trabalho em parcerias.

São Vicente de Paulo e os Leigos

Na Edição anterior do Informativo Reflexo (n° 38 - 1° semestre), publi-
camos, no texto, "Encontros de Formação na Casa Central, em Curitiba, tra-
zem em seu bojo o Carisma Vicentino", um breve currículo do Professor Marcos 
Méier. Efetivamos a correção do seu currículo ratificando algumas informações: 
o Professor Marcos Méier não é mais assessor psicopedagógico do Colégio San-
ta Maria, como publicado e sim palestrante e Diretor das Faculdades Martinus.
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Educadores da Educação Infantil buscam Prática e Conhecimento

Sabemos que as Comissões Especializadas na Província têm como missão assessorar suas respectivas áreas de atuação e o fazem 
respondendo às exigências e necessidades apresentadas.

A Ceepac deseja oferecer o melhor para desenvolvimento da educação nas Instituições da Província. Levando a sério este apelo dos 
profissionais da Educação Vicentina, ofereceu aos profissionais da Educação Infantil dois momentos em que, sob a orientação da professora 
Fátima Balthazar, puderam interagir entre si, passando um dia descontraído e descobrindo novas formas e novas técnicas no atendimento 
das crianças. 

Aproximadamente 180 profissionais participaram desta atividade que se desenvolveu em 
dois momentos:

Na Escola Vicentina Santa Luiza de Porecatu, dia 26 de julho de 2008 para as Instituições 
do norte do Paraná, marcando presenças as seguintes: 

Centro de Educação Infantil Cantinho da Amizade de Ribeirão do Pinhal; Casa da Crian-
ça de Ribeirão do Pinhal; Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita de Londrina; Lar São 
Vicente de Paulo de Cornélio Procópio; Escola Vicentina Santa Luiza de Porecatu; Escola Vicentina 
Nossa Senhora Aparecida de Paraíso do Norte; Escola Vicentina São Vicente de Paulo de Parana-
vaí; Colégio Vicentino Santa Cruz de Campo Mourão.

Outro encontro aconteceu em Curitiba, na Casa Medalha Milagrosa, dia 16 de agosto, 
com a participação das Instituições do centro, oeste e sul do Estado. Participaram: 

Centro Vicentino de Educação Infantil São Vicente; Centro Vicentino de Educação Infantil 
Santa Luiza; Centro de Educação Infantil Nossa Senhora da Conceição de Foz do Iguaçu; Cen-
tro de Educação Infantil Nossa Senhora das Graças de Laranjeiras do Sul; Centro de Menores 

Integrados na Comunidade – CEMIC, de Laranjeiras do Sul; Escola Vicentina Santa Helena de Reserva; Escola Vicentina Santa Ana 
de Laranjeiras do Sul; Escola Vicentina Santa Sofia de Prudentópolis; Escola Vicentina Sagrado Coração de Jesus de Arau-
cária; Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês de Curitiba; Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria de Toledo; 
Colégio Vicentino São José de Curitiba.

Fazemos uma menção honrosa para a Escola Vicentina Santa Helena de Reserva que, além das professoras 
de Educação Infantil da própria Escola, graças ao ônibus oferecido pela Prefeitura Municipal, deram a oportuni-
dade a mais 14 professoras do Município.

As Escolas do Rio Grande do Sul já contataram com a professora Fátima Balthazar para um dia de ativi-
dades na mesma linha, para o mês de fevereiro, na Semana Pedagógica de 2009. A Professora Fátima Baltazar 
é especialista em Educação Infantil, graduada em Educação Física e Técnica na Área de Música Infantil.

Algumas Instituições não puderam participar por terem assumido outros compromissos anteriormente.
Os temas do Encontro, "A importância do lúdico nas séries iniciais" e "As crianças e as relações de 

aprendizagem" proporcionaram aos educadores um dia descontraído e muito proveitoso. A atuação da profes-
sora levou a equipe a um clima de vibração e entusiasmo. O encontro foi avaliado como sendo 100% ótimo.

Ir. Siena Alflen - Ceepac

Comissão de Educação

CASTEL GANDOLFO, quinta-feira, 25 de setembro de 2008

"A escola católica é uma manifestação concreta do direito à liberdade de educação", assegura Bento XVI. 
Assim se expressou o pontífice, ao receber em audiência, no palácio apostólico de Castel Gandolfo, vários representantes dos 

centros educativos católicos italianos, que participam de um encontro promovido pelo Centro de Estudos para a Escola Católica (CSSC), 
da Conferência Episcopal Italiana. 

"A escola católica é uma expressão do direito de todos os cidadãos à liberdade de educação, e do correspondente dever de 
solidariedade na construção da sociedade civil", afirmou o Papa, citando um documento do episcopado italiano. 

"Para ser escolhida e valorizada, é necessário que a escola católica seja conhecida em sua tarefa pedagógica; é necessário 
que se tenha uma consciência madura não só de sua identidade eclesial e de seu projeto cultural, mas também de seu significado ci-

vil", explicou Bento XVI. 
Este interesse "não deve ser considerado como a defesa de um interesse parcial, mas como uma contri-

buição preciosa para a edificação do bem comum de toda a sociedade", acrescentou. 
Neste sentido, o Papa advogou pela igualdade entre a escola pública e a católica, "que permita aos 

pais a liberdade de escolha sobre a escola que desejam". 
"Ficou claro que o recurso à escola católica em algumas regiões da Itália está em crescimento com 

relação à década passada, apesar de ainda haver situações difíceis e inclusive críticas", acrescentou. 
"A escola católica tem um papel importante", acrescentou, pois é instrumento da "missão salvífica 

da Igreja" no qual "se cumpre a estreita união entre o anúncio da fé e a promoção do homem". 
O pontífice elogiou o trabalho realizado pelo CSSC durante estes 10 anos de pesquisa sobre a 

realidade da escola católica e que foi possível, reconheceu, graças à colaboração entre todos os agen-
tes educativos e o Ministério da Educação.

Colaboração: Irmã Siena Alflen - FC  fonte: http://www.zenit.org

Escola católica expressa direito à liberdade de educação, afirma Papa
Deve ser consciente de sua contribuição para o bem comum da sociedade.
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Projeto: "Roteiro Turístico Rural - Caminhos de Guajuvira"

O Roteiro de Turismo Rural de Araucária envolve diversos pontos para visi-
tação nos Caminhos de Guajuvira. Ao longo do passeio, os estudantes das quintas 
séries, puderam conhecer o estilo de vida do homem do campo e se entusiasmar 
com inúmeros aspectos que jamais poderão ser vistos nas grandes áreas urbanas.

Os estudantes conheceram como funciona o trabalho com o cultivo de 
diversas espécies de flores em vaso como crisântemo, ciclâmen, entre outras.

Durante o Roteiro Turístico Rural visitaram o Horto Florestal Municipal de 
Guajuvira, uma área destinada para a produção de mudas de várias espécies, 
além de conhecer também, o Agro-
chá, chácara com grandes planta-
ções e muitos empreendimentos 
rurais.

Foi para todos uma excelen-
te experiência conhecer Guajuvira, 

pequena comunidade rural, histórica e tradicional, si-
tuada em Araucária, local este provido de belas paisagens, produtos artesanais 

e gastronômicos típicos do meio rural, além de um povo amável e hospitaleiro.

Professora Deise Olszevski - Geografia
Escola Vicentina Sagrado Coração de Jesus - Araucária/PR

Os Primeiros Habitantes do Brasil

Para melhor fixar a aprendizagem sobre a Cultura Indígena, os educadores optaram 
por colocar em prática, de forma criativa, a vida de nossos primeiros habitantes, através de 
danças, teatros e figurino a caráter. A diversão foi total, unindo o prazer à aprendizagem.

Creche Cantinho da Amizade
Ribeirão do Pinhal/PR

Crianças, adolescentes e jovens são os que mais fogem 
de uma dieta saudável. O Projeto Café da Manhã, com 
uma metodologia baseada na comunicação direta 
com o educando através de linguagem acessível e ob-
jetiva, vem, principalmente, colaborar para que essas 
pessoas possam melhorar seus hábitos alimentares e, 
automaticamente, obter uma vida saudável. Os estu-
dantes tiveram oportunidade de repassar os conheci-
mentos adquiridos para seus familiares.
O evento aconteceu no dia 16 de Agosto de 2008, 
nas dependências do Colégio  e envolveu várias disci-
plinas. Além de proporcionar uma manhã agradável 
com a participação dos pais, educadores, coordena-
dores e educandos, permitiu a contextualização dos 
conteúdos aplicados em sala de aula.
Parabéns a todos que participaram ativamente desse 
projeto, fazendo-o uma ponte entre conhecimento e 
sociabilidade.

Profª. Valéria Valente Costa
Colégio Vicentino São José – Foz do Iguaçu-PR

Café da Manhã
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Arte e Música

Os educandos de 5ª a 8ª série, durante o terceiro bimestre, tiveram 
oportunidade de mostrar seus talentos criando sons e alguns instrumentos fora 
do convencional. Misturaram-se teatro, poesia e música; sons para cenas, 
produzidos com objetos e até trilha sonora, elaborados por eles.

Ao som de músicas, a imaginação também foi trabalhada, fazendo 
com que a turma pudesse "viajar" em seus pensamentos.

A  família foi envolvida no projeto, destacando semelhanças, diferen-
ças e estilos de músicas apreciados por pais e filhos.

A turma descobriu a influência da Cultura-Afro em nossas músicas, e 
ritmos; cantores e compositores afro-descendentes e suas contribuições.

Dizem que a música pode acalmar os mais ferozes animais. Talvez 
ela faça mais do que isso, tranqüiliza e provoca, há milênios, as "feras" que 
existem dentro dos homens.

O saudoso Tom Jobim tinha razão quando dizia: "NO PEITO DOS 
DESAFINADOS TAMBÉM BATE UM CORAÇÃO."

Mari
Escola Vicentina São Vicente 

de Paulo - Paranavaí/PR

Bandinha Rítmica

A música é imprescindível para a vida, a formação do caráter, a harmonia interior, o equilíbrio do corpo e a saúde do espírito.
"A vida sem a música é simplesmente um erro, uma tarefa cansativa, um exílio", 

nos confessa o filósofo alemão Nietzsche. 
É importante educar o ouvido exterior e interior, saber ouvir e deixar aflorar a 

música que trazemos em nós... Para isso, a educação musical desde cedo pode ajudar 
muito a criança a desenvolver a inteligência, a sensibilidade, a sociabilidade. Com 
isso pretende-se: 

a) Promover a vida, pois cantar é exercitar a  vida em sua plenitude porque o 
canto melhora as condições físicas e espirituais da existência:

b) Explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os 
outros e ampliar seu conhecimento de mundo;

c) Conhecer gêneros musicais e os músicos de renome;
d) Distinguir os sons dos diversos instrumentos musicais;
e) Entender música como a arte dos sons;
f) Distinguir diversos ritmos;
g) exercícios de ritmo ao ar livre.
A bandinha, dos estudantes de 1ª a 4ª séries, se fez presente em todas as atividades culturais da escola

Escola Vicentina Santa Terezinha – Pitanga/PR

Dia do Desafio

O Dia do Desafio foi criado no Canadá e vem sendo difundido mundialmente 
pela TAFISA - Trim & Fitness International Sport for All Association, entidade alemã de 
promoção do esporte para todos.

Com um conceito simples, o evento incentiva cidades dos cinco continentes a 
promover a prática da atividade física diária, ressaltando a importância do esporte e 
do lazer para a manutenção da saúde.

No Dia do Desafio, a cidade de Porecatu competiu com a cidade de Jayuya 
(Porto Rico); alunos, professores, toda a equipe da Escola Vicentina Santa Luiza e 
demais instituições da cidade, saíram da rotina driblando a inatividade no dia do 

desafio. Durante 15 minutos, orientados pela profissional de ginástica laboral, Cida Lima, 
toda a comunidade educativa participou com muito entusiasmo, de um exercício de alongamento. 

Nossa cidade venceu, mas na verdade, a competição é apenas um estímulo à participação. Neste desafio, os grandes vence-
dores são os cidadãos que, além do corpo, exercitam a integração social, a criatividade, a liderança e o espírito comunitário.

Escola Vicentina Santa Luiza
Porecatu/PR
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O Mundo de Sofia

O Mundo de Sofia, editado pela primeira vez em 1991, é um dos 
livros que continua a encantar todo o tipo de leitores. Depois de todo o êxito 
inicial e de se ter tornado quase de imediato um best-seller, continua a ser 
lido, hoje em dia, por milhares de pessoas, em particular por jovens. O au-
tor, Jostein Gaarder, professor de filosofia do secundário, conseguiu de uma 
forma original desenvolver uma aventura cheia de reflexões e perguntas 
através da história da filosofia desde o princípio dos tempos. 

E foi justamente isto que motivou a criação do Projeto "Mundo de 
Sofia" com a turma de 8ª. Série.

Num primeiro momento convidamos a Cia. Essencial de Teatro para 
realizar em nossa escola o espetáculo: "Sofia: O espetáculo da História da 
Filosofia". Em seguida assistimos o filme: "O Mundo de Sofia".

Após vermos o teatro e o filme, finalmente começamos a ler o livro. O projeto con-
sistiu em distribuir todos os capítulos do livro entre os alunos da turma que individualmente 
ou em duplas liam um ou dois capítulos e apresentavam o mesmo a seus colegas e ao 
professor no anfiteatro da escola. O tempo de apresentação era de 30 minutos, pois os 
vinte minutos restantes da aula ficavam para o professor fazer o fechamento do capítulo e 
passar uma atividade de pesquisa sobre o tema tratado para todos os alunos realizarem, 
desta vez individualmente.

O Projeto durou de maio a outubro e foi um sucesso; todos os alunos da 8ª. série 
se apresentaram e criaram um material muito rico para suas apresentações. 

Christian Diogenes Bedretchuk - Professor de Filosofia
Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês - Curitiba/PR

Criatividade, parceria e inovação foi a marca do evento 

A Semana Literária do Colégio Vicentino São José foi um tempo de conhecimento e aprofundamento num universo lúdico em 
que coexistiram  metáfora, cultura e ciências.

Nessa edição, em espaço alternativo, aproximou-se o prazer da descoberta literária e científica à temática da Campanha da 
Fraternidade/2008 – Fraternidade e Defesa da Vida.

Durante o período de 22 a 26 aconteceram no Colégio Oficinas Temáticas, Workshops, Feira de livros, Teatro, Noite de Au-
tógrafos, Bate-papo com Jornalista e Palestra com escritores.

No dia 27 de setembro, a I Mostra Literária reuniu todos os estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio, bem como a comunidade local. Quem veio conferiu o excelente trabalho desenvolvido ao longo do ano, o espírito de equipe, 
muita criatividade e inovação. Os temas abordados contribuíram para fundamentar a proposta pedagógica da instituição, aliando 
teoria e prática nas diversas áreas do conhecimento.

Colégio Vicentino São José - Curitiba / PR 

SEMANA LITERÁRIA - 22 a 27 de setembro de 2008
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Brilho na Educação
8 Jeitos de Mudar o Mundo

Vivenciando os objetivos de desenvolvimento do milênio, que foram estabelecidos na Assembléia Geral da ONU de 2000, 
contamos com a organização ITAIPU, e participamos da mobilização e círculos de diálogo. Foz do Iguaçu, aderiu a esse esforço 
coletivo de trabalhar por um Estado cada vez melhor. 

Por isso, como educadoras, estamos comprometidas com a situação do cidadão. 
Vimos que é  possível fazer da sociedade um conjunto de mãos dadas e descobrir vá-
rias formas de eliminar a miséria e a indiferença. São 8 os jeitos de mudar o mundo, 
entendamos:

1.  Acabar com a fome e a miséria

2.  Educação básica de qualidade para todos

3.  Igualdade entre sexos e valorização da mulher

4.  Reduzir a mortalidade infantil

5.  Melhorar a saúde das gestantes

6.  Combater a AIDS, a malária e outras doenças.

7.  Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.

8.  Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.

Creche Vicentina Nossa Senhora da Conceição 
Foz do Iguaçu/PR

ETECLA incentiva os docentes...

No dia 07 de junho a direção da ETECLA promoveu a ida do corpo docente à cidade de Joinvile/ SC para participar do 
"I Simpósio de Enfermagem em Cardiologia". 

Os professores puderam, neste evento, aprender novas técnicas, adquirir conhecimentos atualizados e aproveitar para conhe-
cer essa linda cidade catarinense que se encontra em grande desenvolvimento científico e cultural.

"Foi muito bom o simpósio, é ótimo manter-se atualizado e ainda confraternizar com o grupo", diz professora Tatiane Edicléia 
Reimann da Escola Técnica de Enfermagem Catarina Laboure.

Curitiba/PR

Encontro Pedagógico

Aconteceu no sábado, 21 de junho, das 8h15min às 12 horas, o encontro pe-
dagógico com todos os educadores do colégio. Os participantes foram recebidos com 
uma belíssima espiritualidade, momento de reflexão sempre marcante nos encontros 
vicentinos. 

A atividade seguinte, desenvolvida com os educadores da Educação Infantil e 
Fundamental I, trouxe o tema "um olhar no domínio da linguagem", abordando criativa-
mente que a importância da competência em leitura e escrita para uma aprendizagem 
significativa justifica uma atenção ao domínio da linguagem em todas as disciplinas. 
A docente Andréa Barletta Brahin, que ministrou as atividades desta oficina, presenteou 
os professores com livros de literatura infantil.

Os educadores do Ensino Fundamental II e Ensino Médio foram 
presenteados com a palestra "Educação Global - Aprendizado para o sé-
culo XXI", ministrada por Edite Faganello, que considerou que a educação 
é um movimento dinâmico, a interligação do passado e do presente com o 
futuro numa dimensão cognitiva, física e espiritual do ser humano.

O lanche oferecido pela Direção, com a colaboração do Eduardo - 
Editora Moderna, contribuiu para aquecer a manhã gelada de sábado. Na saí-
da os participantes foram surpreendidos com músicas clássicas ao vivo, ao som 
do violino do Professor Evandro e o irmão caçula Vinícius. Foi um show! Todos 
pararam, encantados, para ouvi-los. A manhã foi, realmente, gratificante.

Professora Amazília Roseli de Abreu Pastorello
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças
Pato Branco/PR



Reflexo da Educaçao Vicentina~8

Brilho na Educação

Encontro de Formação na Escola Vicentina Santa Luiza

No dia 26 de julho de 2008 participaram de um curso de capacitação em psicomotricidade 
77 Educadores Vicentinos.

O curso foi ministrado pela pedagoga Fátima Balthazar, de Curitiba.
Estiveram presentes os educadores do regional: Campo Mourão, Cornélio Procópio, Lon-

drina, Paraíso do Norte, Paranavaí, Ribeirão do Pinhal e Porecatu.
A Ir. Mariana Gruber, de Curitiba representou a CEEPaC, 

Comissão de Educação Vicentina da Província de Curitiba.
Foi um dia de atualização e satisfação onde todos saí-

ram entusiasmados para vivenciar no dia a dia o que foi apren-
dido. Este estudo foi muito importante e proveitoso pois mexeu com o corpo e a mente, de forma 
significativa.

Foi inesquecível a partilha e confraternização. Tudo foi um sucesso. 
Nossos agradecimentos a todos os participantes e em especial a Equipe da CEEPaC.

Escola Vicentina Santa Luiza
Porecatu/PR

Encontro Sul Regional de Educadores Vicentinos – 2008 

O Encontro Regional Sul de Educadores Vicentinos de 2008 foi um evento 
brilhante, que aconteceu no dia 26 de julho na Escola Vicentina Santa Sofia em 
Prudentópolis. Esse encontro promoveu a integração entre Educadores Vicentinos 
de Prudentópolis, Curitiba, Pitanga e Araucária.

Juntos participamos de uma manhã de atividades coordenadas pelo profes-
sor Irajá, que ministrou várias dinâmicas. Atividades que renovaram a auto estima 
e o entusiasmo para a segunda etapa do ano letivo que se iniciou.

Os professores das Escolas Vicentinas São José, Santa Terezinha, Nossa 
Senhora das Mercês e Sagrado Coração de Jesus, foram recepcionados às 7:00 
horas; durante o café da manhã trocamos experiências e fizemos novas amizades. 
Recebemos as bênçãos divinas durante a espiritualidade e após as atividades, al-
moçamos juntos no pavilhão da Igreja.  

Após o almoço fizemos um passeio por alguns dos pontos turísticos de Pru-
dentópolis, terminando em uma das cachoeiras, que são nossas belezas naturais.

 Foi um dia de confraternização e muita aprendizagem, do qual nós, Educa-
dores Vicentinos participamos com muito entusiasmo e com as bênçãos de São Vicente e 
Santa Luiza.

Professora Luciana Mlynarczuk.
Escola Vicentina Santa Sofia.

Prudentópolis/PR 

Conhecendo São Vicente 

A espiritualidade vicentina perpassa todos os nossos atos, atitudes, jeito de ser. Quando estamos em 
uma instituição vicentina, precisamos ter um pouco de Vicente de Paulo em nós.

Como só agimos a partir daquilo que conhecemos, percebemos a necessidade de tornar conhecido o 
carisma vicentino entre nossos colaboradores do Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita, Londrina. 
Iniciamos com a participação da Irmã Romilda no mês de março, com uma manhã de formação. A partir 
de agosto, estamos nos preparando para a festa de São Vicente. Por isso estamos conhecendo quem foi e o 
que fez este maravilhoso homem em seu tempo e sua história. O tempo de partilha é curto, apenas uns 20 
minutos por semana, mas dá para partilhar, meditar e entender um pouco do que é ser vicentino. Não temos 
data para terminar este aprendizado.

Percebe-se que há envolvimento dos participantes na história. Procuramos trazer para o hoje aquilo 
que foi vivenciado no século XVII e vemos que não há tanta diferença no que se refere aos acontecimentos 
sociais, mas como educadores vicentinos podemos fazer a diferença, seja em sala de aula, lavando rou-
pas, cuidando da horta, cozinhando,...

Pois, "ser vicentino é ser luz, ensinar como o Mestre Jesus: repetir gestos, levar o amor e trabalhar 
para um mundo melhor..."

Centro Vicentino de Educação 
Infantil Santa Rita - Londrina/PR
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Visita ao Mundo Jurássico

"Mundo Jurássico" é uma exposição didática e divertida, com dinossauros em tamanho real, com som e movimento. Os es-
tudantes das 6ª séries, tiveram a oportunidade de conhecer réplicas extremamente reais de vários dinossauros como se estivessem 

em seu habitat há milhões de anos atrás. Foi uma 
verdadeira viagem no tempo.  

A visitação ao Mundo Jurássico justifica-se 
pela participação da escola na semana de ciên-
cias e tecnologia no mês de outubro de 2008, 
que possui como tema "evolução e diversidade". 
Dessa forma, os estudantes já foram aguçando a 
curiosidade e se preparando para a Semana de 
Ciências e Tecnologia que está por vir.

Durante a exposição viram 18 dinossau-
ros robôs gigantes que foram fabricados pela 
"Animatrix", empresa mexicana reconhecida 
mundialmente. 

Escola Vicentina Sagrado Coração de Jesus
Araucária/PR

XII Olímpiada Escolar Santa Cruz

No dia 03 de outubro, aconteceu o encerramento da XII Olimpíada Escolar, Científica, 
Cultural e Esportiva, cujo tema, explorado no decorrer do ano, foi: Invenções e Personalidades 
a Favor da Vida.

Houve apresentações de pesquisas e pai-
néis nas salas temáticas interdisciplinares. Aconte-
ceram, também, apresentações artísticas, Mostra 
Científica, Exposição de Máquinas Fotográficas, 
Feira de Livros, Contação de História e Palestras 
com os temas: Shantalla – Massagem para bebês; 
Dentição e Saúde; Higiene do Corpo, ambiente 
e roupas adequadas para bebês; Receitas para 
uma alimentação saudável e remédios caseiros; Limites - a arte de dizer não.

O projeto contou com o apoio da direção do Colégio e com a participação 
dos professores, estudantes, pais e funcionários que fazem parte da Família Vicentina 
Santa Cruz.

Colégio Vicentino Santa Cruz 
Campo Mourão/PR

Belezas do Estado do Paraná

Os estudantes de 1ª a 4ª séries 
aprendem muito mais se vivenciarem o 
que estão estudando. Eles têm necessi-
dade de experimentar, tocar,... 

Todos estudam e conferem as 
belezas do Estado do Paraná, em via-
gem realizada a Curitiba, Morretes, 
Foz do Iguaçu, reservas florestais, 
nascentes de rios, feiras, teatros etc.

Um lindo projeto idealizado 
com a intenção de mostrar às crian-
ças o quão belo é cada pedacinho 
desse Estado.

Colégio Vicentino INCOMAR
Toledo/PR
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Derrubando os muros da escola para facilitar o trânsito

Nos últimos anos, agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte Coletivo) fiscalizaram a Rua 
Vicente da Fontoura, no trecho entre as avenidas Dona Eugênia e Felipe de Oliveira, em Porto Alegre/
RS, nos horários de saída e entrada de alunos do Colégio Vicentino Santa Cecília, em virtude do grande 
movimento de famílias que desembarcavam seus filhos para estudarem na instituição. A escola tem dois 
acessos: pela rua Felipe de Oliveira e pela rua Vicente da Fontoura, que geralmente conges-
tionava por causa dos carros que paravam em fila dupla para pegarem os estudantes.

Para amenizar este problema, a Diretora do Colégio, Irmã Maria José de Souza, de-
cidiu derrubar os muros da escola, criando estacionamentos de acesso às famílias. A obra 
durou um mês. "Em um sistema rotativo é possível agora estacionar em frente ao Santa Ce-
cília mais de uma dezena de carros, facilitando o trânsito da região e melhorando o acesso 
da comunidade escolar", declarou Irmã Maria José.

Colégio Vicentino Santa Cecília
Porto Alegre/RS

Aconteceu na Escola

Comemoração pelo Dia do Professor

Num clima de muita alegria e confraternização, sábado, dia 04 de outubro, o Colégio 
Vicentino Santa Cruz, ofereceu aos educadores um jantar dançante em comemoração ao Dia 
do Professor.

Professor, mestre por excelência, merece toda homenagem do mundo, pois o futuro do 
país e das futuras gerações perpassam pelo exemplo e ensinamento do professor.

Parabéns, Educadores Vicentinos!
Coordenação de Eventos

Colégio Vicentino Santa Cruz
Campo Mourão/PR

"A Literatura antecipa a Vida. Não a copia, amoldando-a aos seus Desígnios."

A Escola Vicentina Santa Ana de Laranjeiras do Sul, promoveu a "I Noite Literária", com o objetivo de despertar 
no educando o prazer pela busca do conhecimento e incentivar o gosto e o prazer da boa leitura.

A Noite Literária contou com a presença dos estudantes da 7ª série, os quais apresentaram para os colegas, 
pais e convidados, atividades diversas relacionadas às obras literárias, fruto de pesquisa, estudo e leitura.

Sendo assim, pode-se dizer que os educandos vicentinos estão priorizando a linguagem 
como alicerce fundamental de comunicação, compreendendo que o discurso deve ser entendido 
como a prática social, em seus gêneros de leitura, escrita e oralidade.

Professora Solange Ghilard

Semana do Estudante – 11 a 15 de agosto

 Em comemoração ao dia do Estudante e unindo a temática proposta pelas Pastorais da Juventude do Brasil (PJB) para esta data, 
nossa escola realizou uma programação celebrativa para cada dia. 

 Com o tema “Juventude e direito à dignidade” e o lema “Temos mil razões para viver!”, célebre frase de nosso imortal Dom Hélder 
Câmara, as reflexões e atividades foram desenvolvidas graças a uma gincana entre os estudantes de 5ª a 8ª Séries, e contaram com a 
participação e colaboração de todos os professores das turmas:

Dia 11/08 – Lançamento da Gincana
Dia 12/08 – Dia da Bugiganga
Dia 13/08 – Soletrando...

Dia 14/08 – Celebração e Arrecadação de alimentos
Dia 15/08 – Encerramento com apresentação das tarefas antecipadas.

Procuramos perceber através das atividades propostas, as inúmeras razões que temos para viver. 
A busca pelo conhecimento e o resgate de valores são caminhos pelos quais nos lançamos para promover 
espaços de dignidade junto à juventude, sobretudo no meio estudantil.

Temos e sempre teremos mil razões para viver! Temos e sempre teremos mil razões para defender 
e promover a vida!

Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida
Paraíso do Norte – PR
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Mais uma vez podemos ver o resultado do esforço empenhado na Educa-
ção, principalmente quando se trata da educação inclusiva que o Instituto Santa 
Luzia prioriza. 

Neste ano tivemos a satisfação de ver mais uma vez nosso estudante Ricardo 
Alves subir ao pódio com a camisa da seleção brasileira de futsal 5. Desta vez 
o cenário da conquista foi Pequim (China) participando das Paraolimpíadas e 
ocupando o lugar mais alto do pódio. No ano de 2007 o estudante participou 
do Parapan no Rio de Janeiro no qual também conquistou a medalha de ouro 
e foi escolhido o melhor jogador do mundo.

Um dia inesquecível
O dia 22 de setembro foi o primeiro dia de aula do estudante após 

a participação nas Paraolimpíadas e como forma de homenagear o atle-
ta, um grupo formado por colegas de turma, equipe técnica, professores 
e irmãs foram até a casa do Ricardo para, juntamente com ele, percorrer 
as ruas de Porto Alegre em carreata. O campeão e seus colegas foram 
conduzidos pelo carro do Corpo de Bombeiros e seguidos pelos demais 
até a chegada emocionante no pátio da Escola onde foram recebidos 
entre gritos, aplausos e fogos de artifício pela comunidade educativa. 
Após o momento de recepção, a Diretora, Ir. Carmem, parabenizou 
Ricardinho que agradeceu a acolhida e falou da importância de se seguir 
um sonho e lutar por ele. Enfatizou também a importância do estudo. O momento foi en-
cerrado com a execução do Hino Nacional Brasileiro. 

Formando Campeões

O Melhor Jogador do Mundo é Vicentino

Ricardo Steinmetz Alves
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Inclusão e Arte Educação, rompendo Fronteiras

O projeto de inclusão com crianças e adolescentes com baixa ou 
nenhuma visão em classes regulares é um avançar no processo sócio-
educativo de nossos alunos. Este avanço oportuniza a cidadania viven-
ciada no dia a dia escolar, tornando, não só o indivíduo que apresenta 
problemas físicos, mas os que com eles convivem, protagonistas de uma 
nova atitude de cidadania.

Em recente curso sobre Arte e Educação realizada em Florença 
(Itália), foi oportunizado que não apenas o Projeto de Inclusão de alu-
nos e alunas deficientes visuais em classes regulares do Instituto Santa 
Luzia fosse conhecido além de nossas fronteiras, mas também a troca 
de experiências e idéias renovadoras e eficientes fossem socializadas 
como uma forma de aprender e ser cidadão.

Durante o aperfeiçoamento na Itália, uma reflexão importante 
era feita; lá era natural pessoas com deficiências circularem pelas 

praças, parques, museus, 
tea tros, restaurantes, escolas 
com uma infra-estrutura mínima de acessibi-
lidade, porém o fato talvez divergente, mas muito interessante fosse de 
que a ARTE é muito valorizada em qualquer grau de ensino.

Independentemente de faixa etária ou habilidades, as competências de uma 
criança com limitações físicas, de aprendizagem ou emocionais, são estimuladas atra-
vés da ARTE; são desenvolvidas todas as áreas artísticas e seus projetos educacionais 
visam a motivação da ARTE em todas as disciplinas. É através da ARTE que o indivíduo 
conhece a busca de cidadania, se conhece, aprende sobre sua gente e sua história e 
ainda mais com alegria e cidadania. Contar a história, aprender a matemática, geo-
grafia e ser cristão através da arte são, sem dúvida, algo a pensar, refletir e melhorar.

O Instituto Santa Luzia foi não somente conhecido através de seu projeto inclu-
sivo, mas do seu fazer Cidadania e com certeza podemos educar para a diversidade 
oportunizando aos nossos estudantes a ARTE como forma de conhecer as múltiplas 
histórias de seu povo e outros povos.

Professora Andreia Fernandes da Rocha
Laboratório de Aprendizagem 
Instituto Santa Luzia – Porto Alegre/PR

Inclusão, Amor e Carinho

Os estudantes das 5ªs Séries do Ensino Fundamental viveram, por alguns momentos,  experi-
ências dos Atletas Paraolímpicos  durante as aulas de Educação Física, com a Professora Ana Maria. 

O Vôlei Sentado e a Corrida com Guia, além das características normais das modalidades 
que foram apresentadas, oportunizaram aos alunos a chance  de se colocar no lugar do outro e va-
lorizarem as condições que possuem. Após a aula, através de um bom bate-papo com a Professora, 
disseram: 

"Eu gostei do vôlei sentado, mas achei ruim a sensação de não poder enxergar na hora 
da corrida".  (Isadora Cervi – 5A)

 "Nossa! Realmente muito ruim! Eu falo disso porque jogo de pé e a rede bem mais 
alta. É uma sensação péssima não levantar os joelhos do chão". (Ana Luiza Amadori – 5B)

 "Eu achei interessante como eles jogam, mas não queria estar no lugar de nenhum 
deles nas Paraolimpíadas, por isso temos que agradecer a Deus". (João Vitor Nespolo – 5B)

 "Às vezes reclamamos que sofremos, mas tem pessoas que sofrem mais e batalham 
com todas as suas vontades". (Izadora Glovacki – 5B)

 Belíssimo o trabalho da Professora que concluiu dizendo que 
"a pior deficiência é não ter vontade". 

Amazília Roseli de Abreu Pastorello - Supervisora
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças

Pato Branco/PR

Experiência Paraolímpica
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Encontro de Pastoral Escolar Vicentina

1º Encontro: 15 e 16 de maio de 2008

Nos dias 15 e 16 de maio, realizou-se o Encontro da Pastoral 
Escolar Vicentina, na Casa Medalha Milagrosa.

Estiveram presentes Coordenadores e partícipes da Pastoral 
Escolar das Instituições Educacionais Vicentinas.

Esses “Pastores” Vicentinos possuem a capacidade de ir 
além daquilo que se faz, dão mais do que é pedido: conteúdo, 
vida e exemplo. Contribuem com o exercício diário do amor e da 
compreensão.

Esse encontro, sob a orientação da Irmã Selita Bruschi e 
da Ceepac, abordou temas de trabalhos que contribuíram para o 
crescimento dos presentes.

Irmã Selita falou sobre a diferença entre Pastoral Escolar e 
Ensino Religioso; Irmã Romilda Paludo fez uma bela explanação 
sobre a Mística Vicentina; a atuação da Pastoral Vicentina na Escola 
foi trabalhada pela Ana Maria Cardozo Pimenta e Irmã Selita; 
Carlos Renato Moiteiro da Arquidiocese de Curitiba, apresentou os 
Cenários da Adolescência e da Juventude Brasileira e a palestra “De 
uma Pastoral Escolar a uma Escola em Pastoral”. 

Os momentos de espiritualização conduziram o grupo a uma 
forte reflexão acerca de situações relacionadas ao tema.

Belíssimas e enriquecedoras trocas de experiências, propostas e ações da Pastoral viabilizaram estudos sobre um planejamento 
de estratégias para o crescimento dos estudantes e dos participantes das Pastorais.

Novo encontro foi marcado para outubro de 2008. A intenção é unificar o planejamento das propostas da Pastoral Escolar 
Vicentina da Província de Curitiba.

Irmã Siena Alflen
Comissão Especializada de Educação
Província de Curitiba

2º Encontro: 20 e 21 de outubro de 2008

A formação dos líderes da Educação Vicentina foi sempre um objetivo 
forte da Comissão de Educação, principalmente dos/das coordenadores/as 
da Pastoral Escolar. No mês de outubro, 29 educadores reunidos em Curitiba, 
refletiram sobre o jeito cristão-vicentino de aprofundar e dinamizar a Pastoral 
Escolar. 

Com o Padre Osni Pavão dos Anjos refletiu-se, do Documento de 
Aparecida, (6.4.6) a Educação Católica; com o Pastoralista do Colégio Santa 
Maria, Dércio Bertti, o gerenciamento do próprio ser e com Irmã Simone 
Lídio sobre a Juventude Marial Vicentina.

“Quando houver a globalização do amor-ágape, seremos 
verdadeiramente felizes e não haverá mais divisões entre povos, pessoas 
e nações!”, diz o comentário do evangelho MT. 22, 34-40, sobre o 
mandamento do AMOR. A Pastoral Escolar tem a missão de globalizar o 

amor-ágape, conforme diz o Documento de Aparecida falando da 
Pastoral participativa na escola: “Os projetos devem promover a 
formação integral da pessoa, tendo seu fundamento em Cristo, 
com identidade eclesial e cultural, e com excelência acadêmica, 
gerando solidariedade e caridade para com os mais pobres.”

Para a “globalização do amor-ágape”, construímos juntos 
objetivos e estratégias que serão concretizados em 2009 nas 
Instituições Educacionais Vicentinas, pois como diz o documento de 
Aparecida: “Quando falamos de educação cristã, entendemos que 
o mestre educa para um projeto de ser humano em que habite Jesus 
Cristo com o poder transformador de sua vida nova,”

Irmã Selita Bruschi
Coordenadora da Pastoral Escolar Vicentina

Província de Curitiba
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No dia 31 de maio a Família Vicentina do Centro Vicentino Santa Luiza 
esteve em festa, pois seis profissionais desta Instituição oficializaram, perante 
Deus e a Sociedade, o Sacramento do Matrimônio; com elas mais 10 casais, 
incluindo pais de nossas crianças e moradores da Vila Torres.

A preparação contou com o trabalho e dedicação de Irmã Mônica e o 
seminarista Thiago (Redentorista); foram dois meses de encontros dando ênfase 
aos Sacramentos do Batismo, Eucaristia e Crisma. No último encontro fizeram 
um retiro com o tema: “A família perante a sociedade” 

Nos encontros era visível a necessidade que eles tinham de oficializar a união perante 
Deus e  grande foi a alegria em seus olhos quando o Padre disse: “O que Deus uniu o homem não separa”.

A iniciativa da preparação para o matrimônio partiu das necessidades dos próprios casais que queriam 
ser mais envolvidos com a Igreja; essa busca resultou em uma participativa caminhada e a realização de uma 
linda cerimônia de casamento, o primeiro passo para a construção de uma família cristã e comprometida com 

os problemas atuais da sociedade.
Os casais querem agora formar a pastoral familiar, com  o objetivo de partilhar a nova etapa à luz da experiência de Deus 

em sua vidas após o sacramento do matrimônio.
Diria São Vicente: “Bendito seja Deus por mais dezesseis famílias que construíram suas casas na rocha firme que é o Se-

nhor!”.
“Que o bom Deus abençoe a todos”.

Irmã Silvane Frasson
Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Luísa

Curitiba/PR

O Centro de Educação Infantil Cantinho da Amizade, trabalha a Pastoral 
Escolar efetivamente, ao celebrar a vida de cada aniversariante, através de danças e 
musicas, procurando incentivar nossos educandos a valorizar o dom maior que Deus 
nos deu, que é a nossa vida e a vida de nosso irmão.

Estas celebrações já se tornaram um marco em nossa creche, os educandos, 
até os mais pequeninos, já ficam na expectativa da chegada do aniversário, pois 
sabem que serão  homenageados. É uma forma simples, mas que surte efeito para 
a auto-estima e a promoção dos verdadeiros valores que um ser humano precisa 
cultivar:  o dom da vida. 

Centro Vicentino de Educação Infantil Cantinho da Amizade
Ribeirão do Pinhal/PR

Pastoral Escolar Vicentina

Pastoral Escolar na preparação do SACRAMENTO MATRIMÔNIO
“O que Deus uniu o homem não separa”

Pastoral Escolar: Celebrando a Vida

Quem ama se revela e se comunica. Deus, que nos ama, tomou a iniciativa da 
Revelação. Ele quis revelar-Se a si mesmo e revelar o seu plano sobre a humanidade. 
Essa revelação, Deus nos faz através da Bíblia. 

Foi com este intuito que a Escola Vicentina Nos-
sa Senhora de Fátima, proporcionou aos estudantes 
um estudo Bíblico através de Gincana. Confeccionaram 
painéis, participaram de grupos de estudos sobre o as-
sunto, envolvendo pais e toda a Comunidade Educativa 
e  mostraram os conhecimentos adquiridos através de 
uma atividade competitiva “Passa ou Repassa”.

O Projeto foi finalizado com apresentações de 
músicas, teatro e um divertido “Caça ao Tesouro”.

A premiação para os vencedores será um acampamento.

Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima
Cruzeiro do Oeste/PR

A Bíblia e Eu
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Todos nós sabemos que cada criança consegue aprender a seu tempo. Nas 
atividades de livre escolha, a criança transfere seu mundo real para o mundo imagi-
nário, onde consegue transmitir suas vontades, emoções, dificuldades e vivências. 

Quando a criança brinca de desenhar, ela coloca em prática a construção de 
sua escrita, tornando-a mais divertida, ao mesmo tempo que desperta seu interesse 
por ela, ocorrendo a aprendizagem e o gosto pelo estudo.

Professora Silvana Francisca Barbosa
Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita – Londrina/PR

A rubéola é uma doença aguda causada por vírus, muito contagioso, que se trans-
mite com extrema facilidade. A pessoa doente pode apresentar manchas avermelhadas 
na pele, começando no pescoço, que depois se alastra para o tronco, pernas e braços. 

A rubéola não é uma doença grave; o problema é quando ela é transmitida 
à mulher grávida. Neste caso a gestante pode abortar ou o bebê pode nascer morto. 
Além disso, o bebê pode nascer com a Síndrome da Rubéola Congênita (SRC) e apre-
sentar alguns problemas que perduram por toda vida. Os problemas mais comuns são: 
deficiência auditiva (surdez), lesões oculares (retinopatia, catarata, glaucoma), proble-
mas no coração (más formações cardíacas), problemas neurológicos.

Com o objetivo de interromper a transmissão endêmica do vírus da rubéola, o 
Ministério da Saúde promoveu a Campanha de Vacinação em todo o país, no período 
de 9 de agosto a 12 de setembro do ano de 2008.  

Os alunos da ETECLA, estudantes do Curso Técnico de Enfermagem, não fica-
ram fora desta Campanha Nacional. Trabalharam voluntariamente, com empenho, 
no combate à rubéola! Desta forma puderam aprimorar as suas  técnicas e colaborar 
para o bem estar e saúde da população, sendo este um dos principais objetivos da ETECLA.

Alunos da ETECLA trabalham na campanha de vacinação contra a rubéola.

Amor efetivo

Projeto: Resgatando Valores, Valorizando a Vida.

A importância das atividades livres no desenvolvimento da escrita

A sociedade vive momentos de declínio e inversão total de valores. As guerras, os con-
flitos, a corrupção e outras formas de violência que presenciamos diariamente são sintomas de 
que algo não vai bem, o que se reflete nas relações humanas. Diante dessa situação a escola 
tem um papel fundamental no sentido de buscar subsídios que ofereçam uma educação de 
qualidade pautada em valores humanos. 

Em 2008, estamos procurando intensificar a incorporação desses valores na prática edu-
cativa, resgatando, refletindo, reforçando e orientando as ações que ocorrem e se refletem no 
ambiente escolar. Através do projeto: “Resgatando Valores, Valorizando a Vida”, que tem como 
principal objetivo resgatar os valores humanos na escola, es-
tamos recuperando conceitos de solidariedade, respeito, éti-
ca, honestidade e responsabilidade. 

As atividades realizadas envolvem estudos de aprofundamento dos temas propostos pri-
meiramente aos professores e estes aos educandos, através de apresentações de teatro, jograis, 
músicas, passeios, visitas e outras atividades que ainda serão desenvolvidas no decorrer do ano 
letivo. Para que o trabalho seja satisfatório é imprescindível o envolvimento de toda a comunida-

de escolar, incluindo funcionários e pais dos educandos, 
que recebem formação em reuniões realizadas durante a 
aplicação do projeto.

Dizia São Vicente; “O AMOR É INVENTIVO AO  
INFINITO”. E é por este amor que procuramos direcionar nossas ações educativas.

Direção e Coordenação Pedagógica
Escola Municipal Luiza Almeida Ferreira e 
Escola Vicentina Santa Helena – Reserva/PR
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Brincar, jogar, desenvolver estratégias, ver além, resolver desafios, aperfeiçoar a percepção, o raciocínio, a concentração, a 
criatividade.

Superar-se!
Os estudantes do Colégio Vicentino INCOMAR agora têm XADREZ E ARTE em sua gra-

de curricular.
Muitos pais procuraram a escola a fim de parabenizar e agradecer pela inovação e 

constante busca de aperfeiçoamento e conquista da excelência na aprendizagem.
                                       

Nair Hickmann 
Coordenadora de  1ª a 4ª série

Colégio Vicentino INCOMAR – Toledo/PR

A Associação Rainha da Paz, maior Entidade 
beneficente de Cianorte, realizou no dia 04 de julho 
uma celebração ecumênica que marcou o encerra-
mento do 5º Movimento pela Paz “Intervenção para 
a Cultura da Paz”. O movimento, iniciado no dia 
18 de junho, teve como objetivo despertar o senso 
de valorização da vida, proporcionando ocasião 
para refletir sobre atitudes a serem tomadas dian-
te da falta da Paz.

De acordo com a Diretora da Entidade, Irmã Benigna Nazari, esta foi uma forma 
de motivar a criatividade dos estudantes e avaliar sua postura em relação à necessidade 

da Paz. “O movimento contou com o apoio da Prefeitura de Cianorte e teve na mídia local forte alia-
da nos trabalhos de divulgação do Projeto. As mensagens focaram a falta de compromisso fra-
terno entre as pessoas e o distanciamento da paz ensinada por Cristo”, disse Ir. Benigna Nazari. 

“Durante os dias em que o movimento foi realizado, foram organizados horários para 
encontros e orações. Gostaria de agradecer a grande participação dos alunos das escolas e da 
Entidade, incluindo o Distrito de Vidigal, e também de toda a população de Cianorte, sobretudo 
nossos apoiadores”, enfatizou a Diretora.

Na oportunidade foram realizadas várias apresentações e algumas autoridades se manifes-
taram sobre o tema do Movimento. 

Realizaram-se também, concursos de desenhos com frases, cartazes e redações entre crianças e 
adolescentes da Entidade e das Escolas do Município. Durante a solenidade de encerramento, os vence-
dores do concurso receberam suas premiações. 

Associação Rainha da Paz
Cianorte/PR

Em busca da Paz

Busca pela paz reúne alunos e Entidades na Rainha da Paz

Xadrez e Arte

Emília, a Boneca Gente

Emília é uma boneca de pano feita pela Tia Nastácia; não falava até que engoliu uma 
pílula falante. A partir daí, fala como uma matraca. Emília é uma boneca inteligente e também 
filósofa. Acredita que a verdade é uma mentira bem pregada, uma mentira que ninguém 
desconfia. É aí que ela se engana, pois as mentiras prejudicam as pessoas e são sempre des-
cobertas. Devemos entender que a verdade sempre prevalece em todas as situações. A Emília 
é apenas uma personagem de história infantil.

As alunas da 2ª série B da Escola Vicentina Santa Ana apresentaram na “AMOSTRA 
CULTURAL”, evento realizado pela Escola de Educação Especial Nosso Cantinho – APAE, a per-
sonagem mais famosa do Sitio do Pica Pau Amarelo, Emília a boneca de pano mais sapeca.

Rainer Fátima Bellei
Professora da 2ª série B

Escola Vicentina Santa Ana - Laranjeiras do Sul
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Uma Escola Vicentina de outra Província.
O que se passa por lá?

Dança Afro-Brasileira

A linguAgem verbAl, corporAl e rítmicA numA perspectivA interAcionistA

Professor Manoel Ricardo Moreira – Língua Portuguesa e
Professora Rosana Morais Tonelini – Educação Física

Educandário dos Sagrados Corações de Jesus e Maria
e Escola Baronesa Maria Rosa

Barbacena – MG

A linguagem verbal, corporal e rítmica pode ser amplamente verificada 
através da Cultura Africana, no que diz respeito à Dança Afro-Brasileira.  

O modo de trabalhar o gênero canção pela cultura afro, é hoje uma fonte 
inesgotável para aplicar as concepções interacionistas propostas pelos teóricos 
da linguagem. Além disso, é um instrumento rico para fortalecer a pesquisa e 
desenvolver projetos pedagógicos que têm como meta ampliar a prática edu-
cacional objetivando a valorização e o respeito à diversidade cultural do ser 
humano.

A inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira nos currículos da Educação Básica 
é uma sábia decisão social e política, elementos fortes para preservar valores, que hoje, 
de uma certa forma, são destruídos pela hegemonia do mundo capitalista e globaliza-
do.

Este Projeto não se referiu somente às questões relacionadas à dança afro-
brasileira, mas também, visou o engajamento da comunidade estudantil, uma vez que 
é dever maior da escola contribuir para a formação de cidadãos críticos e atuantes na 
sociedade multicultural e pluriétnica, capacitando-os a construir uma nação verdadei-
ramente democrática.

O desenvolvimento deste projeto apoiou-
se nas concepções propostas por Bakhtin (1953), 
sobre o signo ideológico e gêneros do discurso. 

Os gêneros são práticas sociais que se 
manifestam através da linguagem. A cultura afro-brasileira e africana, referente à dan-
ça afro-brasileira, se insere em um processo de representações sociais diretamente re-
lacionadas ao contexto histórico cultural do negro em um dado momento por meio de 
representações coletivas para expressar a realidade desta nação.

Através deste Projeto, os estudantes do Ensino Fundamental II da Escola Baronesa 
Maria Rosa, foram incentivados à prática do respeito e da coletividade e exploraram 
o gênero canção, presentes na linguagem verbal, corporal e rítmica, manifestadas na 
cultura afro-brasileira.

Todos compreenderam que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a 
grupos étnicos-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias. Reconheceram 
a importância da valorização da história dos povos africanos e da cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural do 
Brasil e romperam as imagens negativas forjadas por diferentes meios comunicativos contra os negros e sua cultura. Reali-
zaram pesquisas acerca das religiões africanas presentes no Brasil, como rezas, músicas e ritmos, envolvendo a temática do 
negro. Desmistificaram o conceito de que a África era uma terra de escravos e relevaram 
o fato de que os povos africanos eram e são protagonistas de histórias, saberes, conheci-
mentos transmitidos pela linguagem verbal, corporal e rítmica.

Durante os trabalhos, houve oficinas de canto, percussão e dança, oficina de elabora-
ção de instrumentos feitos com material reciclado e pintu-
ra dos símbolos africanos, além das pesquisas e estudos 
de temas pertinentes à cultura afro no Brasil. 

Todos os trabalhos foram realizados ao longo do 
ano 2008: as apresentações ocorreram de acordo com 
o calendário festivo da escola; aconteceram recitais de 
poesias e feira cultural.

Toda a comunidade e equipe educativa foi en-
volvida para a efetivação e o êxito dos trabalhos.
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Várias atividades foram preparadas pela Educação Infantil e Ensino Fundamental em 
homenagem aos pais.

Na sexta-feira que antecedeu o Dia dos Pais, aconteceu uma noite recreativa e esporti-
va e todos puderam saborear uma linguiçada oferecida 
pela escola.

Houve momentos de alegria, descontração e 
muito riso na disputa de pais contra filhos, nos jogos 
esportivos.

O encerramento das atividades se deu com uma 
missa em ação de graças pelo dom que é cada pai, 
esses homens que nos acompanharão por toda vida. 
Seremos felizes se seguirmos seus passos, aprendendo seus ensinamentos.

Escola Vicentina Santa Terezinha – Pitanga/PR

Em meio à polêmica envolvendo a Lei Seca, e no intuito de trazer ao 
campo pedagógico uma realidade vivida no dia-a-dia, os alunos do 3º ano 
do Ensino Médio do Colégio Vicentino Santa Cecília de Porto Alegre cons-
truíram bafômetros na aula de Química, com a professora Mara Goi. Esses 
jovens, que farão parte futuramente do grande número de motoristas nas 
ruas, tiveram a oportunidade de medir e verificar na ação o valor alcoólico 
de cada bebida.

A experiência usou balões, tubos plásticos transparentes, rolhas, giz, 
algodão, água e uma solução ácida.

Em contato com partículas de álcool no ar dentro do balão (que fun-
ciona como pulmão), o giz umedecido com a solução ácida muda de cor. 
De laranja passa a azul acinzentado, devido à reação do composto químico 
do álcool.

Além de demonstrar a utilização do aparelho e os princípios químicos 
de seu funcionamento, a iniciativa permitiu determinar quantitativamente os 
teores de álcool em bebidas em alarmante número de acidentes de trânsito. 
Os jovens mediram o nível de álcool das bebidas, e, dando continuidade ao 
trabalho em sala de aula, perceberam como a ingestão de bebida alcoólica compromete uma pessoa, fazendo-a ficar diferente e com 
reflexos e sentidos alterados.

Com esse trabalho, os educandos trataram da Lei Seca de maneira mais prática, e isso de acordo com a professora, os fará 
realmente ter a noção que álcool e volante não combinam. É muito importante que a escola se preocupe em dar esse alerta, afinal 
faz parte da função do educador preparar para a vida.

Colégio Vicentino Santa Cecília
Porto Alegre/RS

Brilho na Educação

Homenageando os Pais

O Show das Quintas-Feiras

Alunos constroem bafômetros

Encontro marcado com os Pais dos estudantes da Educação Infantil e Ensino Funda-
mental I, todas às quintas-feiras, às 13h15min no saguão da cantina do Colégio. 

As Professoras Regentes preparam, com as crianças,  apresentações temáticas de 
acordo com as datas comemorativas do mês. São espetáculos de tirar o fôlego: home-
nagens às mães, pais, à cultura indígena e afri-
cana, ao circo, ao amigo, às vocações, enfim... 
No mês de setembro à Bíblia e a São Vicente de 
Paulo. E por aí vai...

Este momento único e mágico para as 
crianças tomou corpo e, atualmente, a família 

toda vem assistir. Um marco Vicentino que vale a pena ver e aplaudir. 
 Após as apresentações os pais, avós, tios e visitantes participam conosco do mo-

mento cívico semanal.

Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças
Pato Branco/PR
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Juventude Marial Vicentina

01 a 03 de agosto realizou-se, na Casa de Retiros 
Nossa Senhora do Mossunguê, em Curitiba, a XVI As-
sembléia Arquidiocesana das Pastorais de Juventude 
do Brasil, com a participação de delegados represen-
tantes dos grupos de jovens presentes nas paróquias, 
colégios e núcleos rurais articulados nas quatro pasto-
rais da juventude – Pastoral da Juventude (PJ), Pastoral 
da Juventude dos Meios populares (PJMP), Pastoral da 
Juventude Rural (PJR), Pastoral da Juventude Estudantil 
(PJE) -, bem como de assessores setoriais e arquidioce-
sanos, e outros convidados. 

A Pastoral da Juventude Estudantil fez-se presente 
com 09 delegados, entre jovens secundaristas, militantes e assessores, e aproveitou o mo-
mento para aprofundar o processo de articulação dos vá-
rios rostos e experiências pastorais dos colégios, públicos e 
católicos da arquidiocese, buscando fortalecer a construção 
de um rosto comum de PJE e revigorar o plano de nuclea-
ção de novos grupos.

Em comunhão com as demais PJ's, a PJE da Arki Curitiba 
quer reafirmar o desejo de "Um novo caminhar" (tema da 
XVI), avaliando e celebrando a organização coletiva, forta-
lecendo o conjunto e favorecendo a diversidade de cada 
pastoral, com a certeza de que já estamos com os pés na 
estrada certa, pois "Novo não é o caminho, mas o jeito de 
caminhar" (lema da XVI).

A Juventude Marial Vicentina da Província de Curitiba mar-
cou sua presença dentro da Pastoral da Juventude Estudantil e foi representada pela dele-
gada Gabriela de Paula Ferreira da JMV da Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês e 
pela Assessora Provincial Irmã Simone Verginia de Almeida Lidio.

Juventude Marial Vicentina Participa da XVI Assembléia Arquid-
iocesana das Pastorais de Juventude do Brasil.

Visita e divulgação da Juventude Marial Vicentina no
Estado do Rio Grande do Sul

A Assessora da Juventude Marial Vicentina 
da Província de Curitiba- Paraná-Brasil, Irmã Simo-
ne Verginia de Almeida Lídio, trabalha integrada com 
a Equipe Vocacional das Filhas da Caridade e da Congre-
gação da Missão.

Nos dias 25/06 a 27/06  a equipe fez  um trabalho  
Vocacional e divulgação da JMV no Colégio Vicentino Santa 
Cecília e no Instituto Santa Luzia  de Porto Alegre. O tema tra-
tado foi : VOCAÇÃO – VEM CUIDAR DA VIDA.

Foi um momento de muitas graças, pois alunos 
e professores, ficaram entusiasmados com a proposta da 
Juventude Marial Vicentina.

Você gosta de trabalhar com jovens?
Quem  bom! Temos uma ótima proposta para você.
Que tal, ser um ASSESSOR da JUVENTUDE MARIAL 
VICENTINA, na sua Escola, Paróquia ou Comunidade.
Teremos formação para novos assessores leigos, e diretoria da 
JMV
Nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2009
Local: Seminário Vicentino Nossa Senhora das Graças - Rua 
das Pedreiras, 250 - Bairro Orleans - Curitiba/PR
Agende esta idéia!
Notícias da JMV no Site Nacional: www.jmvbrasil.com.br   
Site Internacional: www.secretariadojmv.org
Ir. Simone Verginia de Almeida Lidio
Assessora Provincial da JMV
Provincia de Curitiba- PR- Brasil
Email: jmv@provinciacuritiba.com.br

Estudantes do Instituto Santa Luzia
Porto Alegre / RS

Irmã Simone, Gabriela, Luiz Fernando, assessor 
da PJ de Maringá e Pe. Alexsander, assessor e 
eclesiástico da PJB.
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Escola Vicentina Sagrado Coração de Jesus - Araucária/PR

Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima - Cruzeiro do Oeste/PR

Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês - Curitiba/PR

Colégio Vicentino São José - Curitiba/PR

Escola Vicentina Técnica de Enfermagem Catarina Labouré - Curitiba/PR

Centro Vicentino de Educação Infantil São Vicente de Paulo - Curitiba/PR

Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Luiza - Curitiba/PR

Casa da Adolescente - Curitiba/PR

Escola Vicentina Santa Ana - Laranjeiras do Sul/PR

Centro de Educação Infantil Nossa Senhora das Graças - Laranjeiras 

do Sul/PR

Centro de Menores Integrados na Comunidade - Laranjeiras do Sul/PR

Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida - Paraíso do Norte/PR

Escola Vicentina São Vicente de Paulo - Paranavaí/PR

Escola Vicentina Santa Terezinha - Pitanga/PR

Escola Vicentina Santa Luiza - Porecatu/PR

Escola Vicentina Santa Sofia - Prudentópolis/PR

Escola Vicentina Santa Helena - Reserva/PR

Colégio Vicentino Santa Cruz - Campo Mourão/PR

Colégio Vicentino São José - Foz do Iguaçu/PR

Creche Nossa Senhora da Conceição - Foz do Iguaçu/PR

Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco/PR

Colégio Vicentino Santa Cecília - Porto Alegre/RS

Instituto Santa Luiza - Poá/RS

Obra Social Santa Luiza Creche - Porto Alegre/RS

Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria - INCOMAR - Toledo/PR

Ação Social São Vicente de Paulo - Toledo/PR

Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita - Londrina/PR

Creche Cantinho da Amizade - Ribeirão do Pinhal/PR

Casa da Criança - Ribeirão do Pinhal

Associação Assistencial e Promocional Rainha da Paz - Cianorte/PR

Lar São Vicente de Paulo - Cornélio Procópio/PR

Escola Estadual Nossa Senhora das Graças - Irati/PR

Escola Estadual Imaculada Conceição - Jacarezinho/PR

Escola Estadual Medalha Milagrosa - Ponta Grossa/PR

Escola Municipal Irmã Helena Olek - Irati/PR

Escola Municipal Irmã Luiza Mello - Jacarezinho/PR

Escola Municipal Luiza Almeida Ferreira - Reserva/PR

www.educacaovicentina.com.br

III Mostra Histórica

O Colégio Vicentino São José de Foz do Iguaçu, realiza de dois em dois 
anos, uma apresentação de trabalhos com o nome de Mostra Histórica. Embora 
nas duas últimas edições os temas já tenham contemplado assuntos interdisci-
plinares, o nome permanece.

O objetivo principal deste projeto é despertar o interesse do educando 
pela pesquisa, visando complementar os conhecimentos adquiridos em sala 
de aula.

No dia 09 de setembro de 2008, ocorreu a III Mostra Histórica, opor-
tunizando mais uma vez o exercício de grande criatividade, espírito de equi-
pe, senso de organização e principalmente o empenho na demonstração 
das pesquisas estudadas. Organizaram-se 27 stands, com temas bem di-
versificados: A Ditadura da Beleza, Eletrostática, Egito, Índia, Líbano, Pearl 
Harbor, Aviação da II Guerra Mundial, Animação, Cartoon, Adolescentes 

em Crise, História dos Brinquedos, História do Café, História do Chocolate, Greenpeace, 
Coco Chanel, História do Rock, A Conquista Espacial, Origami, Copas do Mundo, História do Heavy Me-

tal, Sherlock Holmes, Etanol, Povos Bárbaros e a História da Música.  
A presença de visitantes foi grande. Além dos próprios estudantes, o Colégio contou com a presença de pais, amigos, 

familiares e vários colégios locais.
Foi um momento marcante, no qual as idéias de todos os participantes se reuniram e tomaram forma em uma grande 

apresentação, que trouxe ampliação de conhecimentos a todos que a prestigiaram.

Profª. Silvana Marques Moreira
Colégio Vicentino São José – Foz do Iguaçu-PR

Brilho na Educação


