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PROJETO - “CRIAÇÃO E VOCAÇÃO: UM CHAMADO À VIDA”

À luz do Carisma Vicentino lancemos um olhar sobre a sociedade atual marcada por 
processos de desenvolvimento humano cada vez mais complexos, dentre eles a questão 
ambiental, como uma grande preocupação que exige respostas relacionadas a mudanças de 
atitudes e hábitos.

O planeta sofre consequências das alterações climáticas, ocasionando desastres 
ambientais intensos como: tempestades, inundações, tornados, furacões, secas, ondas de frio e 
calor, derretimento de geleiras...

A natureza está tornando-se violenta, porque seu maior agressor é o homem e a mulher 
incrédulos que devem sua existência a ela. Atualmente o discurso sobre “qualidade de vida” está 
influenciando fortemente a transformação do mundo.

Deste modo, a preocupação ambiental toma uma característica de relação homem-terra 
para que consigamos viver em harmonia. 

Embora já exista conscientização, falta discernimento para saber o que realmente é preciso 
consumir. Nós, como seres inteligentes, temos de olhar para as prateleiras dos supermercados como uma decisão importante 
em nossa vida. O nosso ato de compra, o que a gente faz, muda a história do planeta. Esta é uma das formas de combater o 
aquecimento global que é injusto, pelo fato de que gera consequências a países pobres que menos contribuíram para causá-lo. 

Para iniciar as mudanças, faz-se necessário proporcionar a todos o direito de refletir sobre esta realidade, universalizando 
o conhecimento. A Educação Ambiental vem contribuindo para maior conscientização, tornando-se fundamental para a 
formação dos indivíduos, na tentativa de promover transformações no comportamento e pensamento.

Nesta perspectiva, todas as Instituições Educacionais de nossa Província, que trazem na sua essência o Carisma de 
Vicente e Luísa, de cuidar, amar e proteger a vida, tomaram a iniciativa de desenvolver o Projeto - "Criação e Vocação: um 
chamado à Vida", no intuito de contribuir no cuidado  com o planeta. 

Cada vez que plantamos uma árvore e que cuidamos da natureza e dos animais, reciclamos o lixo, limpamos os rios, não 
consumimos refrigerantes, não começamos ou deixamos de fumar e de usar drogas, andamos a pé ou de ônibus, compramos 
um produto da agroecologia, estamos agindo de forma ecologicamente correta.

Ao nascer e vir a este mundo recebemos uma herança, um patrimônio. Temos que nos perguntar: que direito a nossa 
geração tem em querer usufruir tudo da Terra sem pensar naqueles que virão depois de nós? Que direito temos de querer 
destruir um patrimônio que levou 15 bilhões de anos para ser formado?

É preciso fazer nascer e crescer dentro de nós a vontade de abraçar a vida, de defender a Criação, de sonhar grande e 
com um mundo melhor e mais bonito. Nós temos a vida em nossas mãos. Podemos fazer dela uma alienação ou uma bênção, 
uma dádiva a serviço da humanidade.

Nós podemos e devemos fazer deste mundo o paraíso, o jardim, o lugar da vida (Gn 2, 8). Saber cuidar da vida, aprender 
a respeitar e amar toda a obra da criação é o desafio da humanidade hoje.

Irmã Bernadete Valenga, FC
Conselheira Provincial 
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“E Deus viu que tudo quanto havia feito era muito bom!” (Gn 1,31)

 Na origem da história, Deus olhou para aquilo que havia criado e 
percebeu a bondade que havia em tudo. Hoje Ele continua olhando para 
a obra de Suas mãos e conclamando-a a ser reflexo daquilo que Ele é! A 
Criação é um ato constante: “Deus não para de agir no mundo e na história, 
e sua ação criadora não é menos intensa agora que no primeiro instante!” 
(LADARIA, 2010. p. 41). A nós, membros afetivos e efetivos desta mesma 
criação, cabe a missão-vocação de traduzir este ato criador em experiências 
e vivências concretas de alteridade, solidariedade, celebração!

Tal inspiração perpassou o modo como, enquanto Setor de Pastoral 
Escolar, procuramos dinamizar – e continuaremos a fazê-lo – o projeto 
“Criação e Vocação: um chamado à Vida!”. Seja em pequenos gestos, em 
atitudes rotineiras, ou em momentos específicos de reflexão, celebração e 
ações solidárias, procuramos ter diante dos olhos e do coração nossa tarefa 
vocacional de cuidado e responsabilidade para com a criação. Somado-se às 

nossas motivações, estiveram presentes a Campanha da Fraternidade 2011, o tempo litúrgico da Quaresma e Páscoa, as 
datas comemorativas vicentinas.

Diferentes que somos e pensamos, criamos espaços ricos de convivência, partilha e atitude. Lindo foi ver o envolvimento 
da Educação Infantil e Fundamental I na dinâmica do “Saco Solidário”. Não, não era só um pedaço de pano enfeitado com a 
criatividade extraordinária de nossos educadores e educandos. Era muito mais! Era um movimento de interação entre irmãos! 
Durante o período da Quaresma cada criança foi convidada a levar para casa um saco de pano, dentro do qual havia uma 
proposta de celebração a ser realizada com a família. No dia seguinte, este saco retornava com um registro em papel do 
momento celebrativo e doces; e era a vez deste saco solidário ir para um novo lar. Quarenta dias... Quantos desenhos! Quantos 
doces! E então entraram em cena os colaboradores da Pastoral e da Juventude Marial Vicentina para organizar e encaminhar 
as doações para os devidos fins. Nas mãos e no sorriso de cada criança do Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Luiza e 
Creche Monterrey a nossa partilha ganhou sentido. 

Para uma galera mais crescida, mais “cabeça”, nossa conversa foi um pouco diferente; foi “Um Papo sobre Santidade!”. 
Para muitos, a princípio, o tema pareceu estranho. Contudo, foram momentos privilegiados de reflexão e celebração da vida. 
Ser santo é fazer a diferença, é conferir um sentido bonito e profundo para a própria existência, é ver a vida com o olhar do 
Criador e através deste olhar contemplativo perceber que “outro mundo é possível”... é assumir a própria vocação: AMAR, 
CONTEMPLAR E CUIDAR! Cada turma de 5ª série ao Ensino Médio teve a possibilidade de, junto às assessoras da Pastoral e 
amigos que colaboraram conosco – educadora Julianny e seminarista Fernando – construir um momento bem dinâmico e 
interativo. Nosso gesto concreto nesta etapa foi unirmo-nos à ação evangelizadora da Igreja na Coleta da Solidariedade da 
Campanha da Fraternidade 2011. 

Junto aos educadores e colaboradores, as motivações do projeto começaram na Semana Pedagógica e se estenderam 
em outros momentos de celebração. De um modo especial, o momento pascal nos possibilitou uma experiência orante muito 
bonita, na qual fizemos memória do mistério de nossa fé. Meditamos na ação 
redentora de Jesus Cristo, o convite a tomarmos nas mãos nossa própria missão 
e, contemplando, amando e cuidando, testemunharmos que Nele e por Ele a 
vida sempre terá a última palavra.

Continuemos, pois, contemplando, amando e cuidando. Que por nosso 
ser e nossa ação Deus possa continuar olhando para a obra de Suas mãos, 
percebendo que “tudo é muito bom!”.

Irmã Raquel de Fátima Colet, FC
Setor de Pastoral Escolar do Colégio Vicentino São José - Curitiba/PR

Campanha da Fraternidade e Formação de Lideranças

O tema da Campanha da Fraternidade 2011, “Fraternidade e a Vida no Planeta”, foi trabalhado com as lideranças da 
Catedral São José, de Campo Mourão - PR, refletindo nas atitudes e o que cada um pode fazer para cuidar da vida do planeta.

Também tivemos a oportunidade de trabalhar este tema junto aos Ministros da Sagrada Eucaristia, em Corumbataí 
do Sul. Mesmo porque, como Ministros da Sagrada Eucaristia, faz-se necessária a coerência de vida e o cuidado para com o 
planeta. Estas atitudes manifestam-se em pequenos gestos, dentre os quais: a separação do lixo, desligar a luz ao deixar um 
ambiente, regulagem e uso do carro, entre outros.

O planeta agradece por todos os cuidados que lhe oferecemos.

Irmã Josefa Elena Krupek
Colégio Vicentino Santa Cruz - Campo Mourão/PR



4

“Nossa Mãe terra, Senhor, geme de dor noite e dia.
Será de parto essa dor? Ou simplesmente agonia?!
Vai depender só de nós! Vai depender só de nós!" 

(Hino da Campanha da Fraternidade 2011)

No dia 26 de fevereiro de 2011, a Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima realizou o 
lançamento oficial do Projeto Social 2011: “Criação e Vocação: um chamado à Vida” que tem como lema: 

“Contemplar, Amar e Cuidar”. O projeto, embasado na Campanha da Fraternidade que este ano trabalha o tema: “Fraternidade 
e a Vida no Planeta”, nos pede uma mudança de mentalidade e atitudes em relação ao Planeta Terra.

Uma das maneiras da Campanha da Fraternidade atingir a Comunidade Educativa Vicentina e a Comunidade 
Cruzeirodoestana é através do desenvolvimento de subprojetos com diferentes temas abordados em cada turma:

•	 Nível II – “Vida e Flores” – Educadora Cristina Azevedo;
•	 Nível III – “O mundo dos animais” – Educadora Cristiane Gomes;
•	 Nível IV – “Reciclar – uma ideia inteligente” – Educadora Regiane Aparecida Alves;
•	 Nível V – “Banda Ecológica” – Educadora Amanda Gonzaga;
•	 1º Ano – “E Deus viu que tudo era bom” – Educadora Leilaine Carvalho;
•	 2º Ano A – “Cultivando sementinhas que curam” – Educadora Maria Augusta 

M. da Silva;
•	 2º Ano B – “Legumes e Verduras: produzir e contribuir em harmonia com a 

natureza” – Educadora Cirlei da Silva Santos;
•	 3º Ano – “Amados Animais: nosso Planeta, a casa de todos” – Educadora 

Andréia Cristina dos Santos;
•	 4º Ano – “Valorização do homem do campo” – Educadora Cristiane Gomes Prohman-n;
•	 4ª Série – “Água: o ouro do novo milênio (Serviço de Saneamento)” – Educadora Amanda Gonzaga;
•	 5ª Série – “A linha do tempo e a transformação da Natureza” – Educadores Regentes: Lúcia Paizana (Matemática) e 

Eduardo Leite (História e Geografia);
•	 6ª Série – “Música e Esporte: sinônimo de qualidade de vida” – Educadores Regentes: Lauriê Silva (Arte e Espanhol) 

e Claudinei Alves (Educação Física);
•	 7ª Série – “Matemática e o Meio Ambiente – A água e os números” – Educadores Regentes: Gisele Barbosa 

(Matemática) e Eder Picoli (Português);
•	 8ª Série – “Natureza e Religião” – Educadores Regentes: Claudionor Ramos Barbosa (Inglês) e Cleidinéia Cardoso (Ciências).
Contamos também com a significativa presença dos pais, avós e parentes dos educandos aos quais agradecemos. 

Agradecemos ainda ao Frei Machado pela presença e apoio.
Como gesto concreto da abertura oficial do Projeto Social 2011, os presentes levaram para casa como tarefa uma muda 

da árvore Ipê, sendo convidados para plantá-la, contemplá-la, amá-la e cuidá-la, assim como nos pede o lema do nosso Projeto. 
Auxiliou-nos na explicação desta tarefa o Secretário da Agricultura Benedito Antônio Alves Neto, ao qual nós também agradecemos 
imensamente, inclusive pela doação das mudas de Ipê.

Que de fato, o nosso esforço de realizar os projetos possa reverter-se em frutos de respeito, carinho e cuidado com a natureza.
O grande apelo da Campanha da Fraternidade 2011 é:  “Desenvolvamos em nossa sociedade uma consciência ambiental”.
 

Direção da Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima
Cruzeiro do Oeste/PR

Os educandos das 6ªs séries visitaram, no dia 31 de maio de 2011, a Reserva Ambiental Serelepe, 
uma empresa voltada à Educação Ambiental, que fica em Quatro Barras - PR. Através do estudo do Ciclo 
da Borboleta, a visita ao Borboletário se transforma num espaço de educação não formal, com objetivos 
de aprendizado através da sensibilização, interatividade e proximidade com a natureza e as borboletas. 

Situada em floresta nativa (Mata Atlântica), utiliza este ambiente para criar diversas atrações 
temáticas, aliando a preservação e valorização de elementos da natureza para transmitir que é possível 
integrar o homem e suas necessidades sociais ao ambiente que o 
cerca, de forma consciente e sustentável. 

É um verdadeiro espetáculo de vida e beleza, que os 
educandos das 6ªs séries puderam constatar pessoalmente.

 
Rosangela Dambroski dos Santos - Coordenadora Pedagógica

                                                        Escola Vicentina Sagrado Coração de Jesus - Araucária/PR

Saída de Estudo à Reserva Ambiental Serelepe

Abertura do Projeto Social 2011 em Cruzeiro do Oeste
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De olho na Vida: o Planeta exige uma nova atitude

A Escola Vicentina Santa Ana está desenvolvendo um projeto com o tema: 
“De olho na Vida” e o lema: “O Planeta exige uma nova atitude”, que está embasado 
no projeto central da Província, cujo tema é: “Criação e Vocação: um chamado à Vida” 
com o lema: “Contemplar, amar e cuidar”.

Inicialmente foi lançado o desafio para os alunos de 4ª a 8ª séries para 
confeccionarem o slogan do projeto sendo classificados os três primeiros colocados, 
que abordassem o tema do mesmo. Após este momento, foi realizada a visita ao 
aterro sanitário e a passeata pelas ruas da cidade com o objetivo de conscientizar, 
não somente a comunidade educativa, mas também a comunidade laranjeirense. 

O projeto está sendo trabalhado nas salas de aula juntamente com os 
conteúdos da Campanha da Fraternidade e estender-se-á até novembro. Derivando deste projeto outros subprojetos serão 
desenvolvidos, tais como:

. Ecologia - desenvolvido pelo educador Daniel Piaseki, da disciplina de Filosofia, juntamente com o educador de 
História, Paulo Henrique Vailatti, que aborda a realidade local através do 2º Concurso de Fotografias.

. Cuidar da vida no planeta embelezando-o com ação consciente - a Escola em parceria com o Boticário, de mãos dadas 
por uma Campanha da Fraternidade consciente, está realizando atividades em Fibra de Média Densidade - MDF, usando a pintura 
a mão e decopagem, com os educandos da Educação Infantil à 3ª série. A representante regional do Boticário está trabalhando 
com os educandos na decoração das caixas que foram doadas pela empresa.

Outro objetivo é a reciclagem das embalagens dos produtos Boticário, 
conscientizando sobre o cuidado com o planeta e evitando que as mesmas 
sejam retiradas do lixo e enchidas com um perfume que apresente fragrância 
semelhante à original. A cada embalagem entregue em uma das lojas Boticário, 
o cliente receberá uma caixa decorada pelos educandos da Vicentina Santa Ana.

Somente conscientizando os nossos educandos hoje é que teremos cidadãos 
conscientes no futuro, no cuidado, no respeito e no amor à vida no PLANETA.

Irmã Geovani de Fátima Domingues - Pastoral Escolar
Escola Vicentina Santa Ana - Laranjeiras do Sul/PR

Campanha da Fraternidade - Por meio da Contação de História

Os educandos da turma 4B do Centro Vicentino de Educação Infantil 
Santa Rita tem o Cantinho da Leitura como um local prazeroso para o 
desenvolvimento da leitura.

Num dos momentos de atividade ouviram a fantástica história: “A Lagarta 
Trituradora”, que tinha um grande desejo de voar, mas tudo que conseguia fazer 
era triturar as folhas do arbusto de amoras-silvestres. De repente aproxima-se 
uma linda borboleta, cheia de mistério e tudo se transforma.

Ao término da história, todos apreciaram as gravuras do livro relacionadas 
à natureza e tiveram oportunidade de saírem da sala de aula e apreciar as lindas 
árvores e flores que se encontram no pátio do Centro Vicentino.

O trabalho da Campanha da Fraternidade, no mês de maio, foi dividido 
em duas etapas: contação da história e confecção de uma lagarta com material 
de sucata.

Esta atividade foi realizada com muita alegria e prazer pelos educandos. E 
também houve momentos de orações de agradecimentos a Deus pela beleza da 
criação das plantas, flores e animais.

O trabalho traduziu-se em sementes espalhadas nos corações dos 
pequenos, com a esperança de um futuro melhor e com responsabilidade pela 
preservação da natureza.

Educadora Rosilda Pereira Gomes
Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita - Londrina/PR
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“Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual,                               
missão do teu povo escolhido...”

Acreditamos que a ideia de contemplar, amar e cuidar do planeta só se torna 
realidade a partir de algumas atitudes sugeridas, testadas e assumidas aos poucos 
por uma geração que se torna multiplicadora, expansora do projeto da “terra sem 
males”, um mundo bom para todos. Assim, palavras como consumo consciente, 
responsabilidade ambiental e reciclagem passam a fazer parte do cotidiano de 
nossos educandos e de suas famílias, na medida em que trouxermos para nossa 
vivência e conteúdos ministrados em sala.

Pensando nisso, a Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês desenvolvendo 
o Projeto da Campanha da Fraternidade, na vertente adaptada às nossas escolas, 
“Criação e Vocação”, está trabalhando especialmente com três enfoques:

O primeiro é orientado à Educação Infantil. 
Criamos um “planetinha”, mascote de pelúcia, que foi adotado pelos pequeninos. Cada turma lhe deu um nome e os 

mesmos acompanham os baixinhos às suas casas nos fins de semana. Os pais registram num caderno a experiência e os 
compromissos assumidos pela família. Vejam alguns testemunhos: “Na nossa casa a gente sempre procura separar o lixo, 

economizar água tomando banho bem rapidinho, fechando a torneira, apagando as 
luzes quando não tiver ninguém no local, procurando nos alimentar com produtos 
naturais e menos industrializados.... O Pedrinho veio reforçar esta ideia”. “A visita 
do Zinho em nossa casa nos fez lembrar que nosso planeta depende de nós e de 
nossas atitudes diárias!”. “A visita do Jabulani nos ensina que diariamente podemos 
estar ajudando nosso planeta. Nossa filha, aprendendo assim, poderá passar isso a 
seus amiguinhos, e futuramente a seus filhos. O planeta agradece!”

O segundo enfoque gerou o Projeto que visa economia de energia, sendo 
destinado aos educandos de 5ª a 8ª séries.

Todos os meses os educandos trazem sua conta de luz, e o(a) educador(a) 
responsável anota o consumo de energia em uma planilha. Através de um gráfico 

consegue-se visualizar facilmente o resultado, desafiando o estudante e sua família a darem o melhor de si, mais uma vez, no 
mês seguinte. É um efeito-cascata positivo: a atitude de economizar convida a refletir 
sobre o cuidado devido ao frágil planeta que Deus colocou sob nossos cuidados. A 
responsabilidade é gigantesca quando pensamos nas gerações futuras...

O terceiro enfoque gerou um Projeto que abrange toda a escola. Sabendo que 
reciclar é necessário, a escola criou uma instituição bancária e confeccionou notas de um 
dinheiro fictício, o ECO. Os educandos trazem latinhas de alumínio e a cada 04 latinhas rece-
bem 01 ECO. Os ECOs serão reinvestidos pelos educandos em atividades internas, podendo 
ser trocados por brinquedos ecológicos, usados para inscrição em um torneio, etc... Até ago-
ra, em 15 dias de campanha com a Educação Infantil e do 1º ao 5º anos, recebemos 2.380 
latinhas, e em 01 mês de campanha com os educandos de 5ª a 8ª séries foram arrecadadas 
15.000 latinhas!

Vários outros Projetos estão em andamento e toda a escola está motivada na busca por um Planeta melhor para todos!

Educador Mário Canísio Steffens - Coordenador da Pastoral Escolar
Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês - Curitiba/PR

Consciência Ecológica

O Centro de Educação Infantil Cantinho da Amizade sempre trabalhou de forma criativa e utilizando-se de materiais reciclá-
veis para despertar nos educandos uma consciência ecológica, preservando a vida e a natureza.      

Considerando a faixa etária das crianças, os projetos desenvolvidos geralmente envolvem ações 
simples, tais como:
•	 cuidar e observar o crescimento das plantas;
•	 levá-las para casa;
•	 cuidar com a família e trazê-las de volta à escola;
•	 trocar experiências.

A felicidade estampada no rostinho de cada um deles é uma prova de como esses pequeninos 
são tocados profundamente pela maravilhosa magia que é o dom da vida. 

Gislaine de Fátima Pereira
Centro de Educação Infantil Cantinho da Amizade - Ribeirão do Pinhal/PR



7

Campanha da Fraternidade 2011 em Paraíso do Norte

Tudo começou na SEMANA PEDAGÓGICA.
A primeira reflexão sobre o lema “A Criação geme em dores de parto” (Rm 8,22), 

aconteceu junto com os educadores da Escola Vicentina São Vicente de Paulo de 
Paranavaí. Foi uma manhã de reflexão sobre a realidade do nosso Planeta Terra.

A partir da reflexão sobre a grave realidade foi montado um Plano de Ação para 
todo o ano de 2011. Para realizar boas ações precisa-se vivenciar o que foi dito pelo 
Padre Marcos Sandrini: “O que não está na cabeça e no coração, também não está 
nas mãos”. Iniciamos um processo de reflexão com todos os educandos valendo-nos 
de filmes, cantos, orações, encenações..., só então partimos para ações concretas que 
continuarão até o final deste ano.

Vejam algumas ações da nossa Escola Vicentina:
Educação Infantil - Se preservarmos, a água não faltará.
Nível II - Educadora Daiane Felipe Ramos - Se colocarmos nossas mãozinhas para trabalhar, juntos poderemos fechar 

estas torneiras!

PROJETO MEIO AMBIENTE:
Terrário - Cuidar da Vida também é coisa de criança

Nosso objetivo: trabalhar com as crianças a preservação do meio ambiente, o 
equilíbrio da natureza, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, aptos 
a decidir e fazer com que a natureza esteja sendo priorizada como fator de extrema 
importância em nossas vidas. O terrário representa o meio ambiente das plantas e realiza 
em pequeno espaço o ciclo da água.

Somos todos responsáveis pelo nosso meio ambiente
Educandos do Nível V fizeram uma experiência de germinação, montando o 

Janjão com serragem, semente de alpiste e o cuidado de regá-lo diariamente. Vejam 
que lindos seus cabelos!

Educadoras: Célia Bridi e Elaine Pasquini
       

Na Educação Infantil, o próprio Jesus ressuscitado visitou as crianças, numa PÁSCOA 
ECOLÓGICA. A escola toda celebrou a Páscoa, refletindo sobre a Campanha da Fraternidade 
2011 e Jesus ressuscitou e se apresentou dialogando com os educandos sobre o que estavam 
fazendo para salvar o Planeta Terra.

Irmã Selita Bruschi, FC
Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida -  Paraíso do Norte/PR

Você mesmo pode evitar a dengue

O 1º ano da Escola Vicentina Santa Luiza de Porecatu, preocupado com a situação da cidade, que apresentava epidemia 
de dengue com casos alarmantes, resolveu unir-se para ajudar no combate à mesma.

Foi durante uma aula de conscientização sobre o perigo da doença, 
que um estudante levantou a seguinte questão: “Por que não fazemos uma 
campanha contra a dengue?”

Juntos formaram um batalhão de fiscais contra a dengue. Procuraram 
focos do mosquito na Escola, em casa, e foram nas outras salas para divulgar o 
trabalho realizado. Em casa, mobilizaram os pais, parentes e vizinhos para que 
todos participassem do projeto, sendo o principal objetivo a conscientização 
da população. 

Confeccionaram cartazes com a descrição do mosquito, bem como cui-
dados que devem ser tomados para não contrair dengue, sintomas e tratamento 
da doença. Assim, unidos, conseguiram seu objetivo.

Educadora Claudeth Verderio Fressatti
Escola Vicentina Santa Luiza - Porecatu/PR
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Um Carinho para a Mãe...

As mães do Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças, de Pato Branco - PR, 
receberam um carinho especial dos educandos que prepararam uma bela lembrança, 
uma linda flor, o amor-perfeito, atividade do Projeto: “Cuidar do Meio Ambiente é 
Preservar a Vida”, que foi entregue durante a homenagem realizada no dia 5 de maio, 
na Celebração organizada pela Direção e Pastoral Escolar.

Desde o início do ano letivo pensamos em algo que fosse concebido e acom-
panhado pelos educandos. Então surgiu a ideia da seleção do lixo e iniciamos a cam-
panha com todos os educandos quanto à separação. As sobras de lanches foram 
usadas na preparação da terra e com ela, plantada a flor, pelas crianças da Educação 
Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. O resultado foi um lindo vaso de garrafa 
PET com a flor plantada e bem cuidada.

Além da celebração que contou com a presença de mães, pais, avós, avôs, amigos, 
vindo a faltar lugar para tanta gente. O Colégio ficou repleto de poemas, painéis com lindas 
mensagens, pinturas, árvore da vida confeccionada com garrafas PET, tudo trabalhado de 
forma didática. Procuramos ensinar a valorização do papel das mães na nossa sociedade. 
A mãe, ou quem representa este papel, é um pilar de sustentação da família e como diz 
a canção através da voz das crianças: “Ela me quer bem, ela é genial, ela é minha amiga 
querida e é muito legal”. Parabéns, Mãe! 

Roseli de Abreu - Coordenadora Pedagógica e Educacional
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco/PR

Abertura da Campanha da Fraternidade em Porecatu

A Escola Vicentina Santa Luiza busca, de forma comprometida, educar 
para uma maior sensibilidade social, indo além dos conhecimentos teóricos, 
formando consciências críticas e capazes de interagir na realidade de seu 
tempo. Desenvolve também a sensibilidade cristã, seguindo a prática de Jesus 
de Nazaré no cuidado com a vida humana, na valorização e solidariedade com 
a natureza e seus problemas ecológicos. 

No dia 15 de março a Pastoral Escolar realizou a abertura da Campanha 
da Fraternidade de 2011, com o tema: “Fraternidade e a vida no Planeta” e lema: 
“A Criação geme em dores de parto” (Rm 8, 22).

Os objetivos foram propiciar momentos de reflexão, despertando 
no educando o bom sentido de preservar e cuidar do meio ambiente, a 
solidariedade, partilha, sustentabilidade do planeta e de cada ser humano 
e identificar os elementos da natureza que estão em dependência uns dos 

outros, como nós precisamos do amor e do afeto das pessoas e de Deus. 
 A comunidade educativa Santa Luiza empenhou-se, durante toda a quaresma de modo especial, em alertar as crianças 

para a vivência do desafio e compromisso proposto pela Campanha da Fraternidade.  
 No dia 20 de abril, no Ginásio da Escola, reuniram-se Irmãs, professores, funcionários, estudantes, pais, amigos e 

convidados para a apresentação da Páscoa. Foram momentos de sensibilização da plateia, pela beleza das apresentações 
feitas por nossos educandos e pelas mensagens transmitidas. Todos nós temos um sonho: viver num mundo melhor! Mundo 
de justiça social, consciência ambiental, sustentabilidade, respeito e atenção com o grande jardim que Deus criou para nós.

O ambiente foi todo decorado com os elementos da natureza, árvores e flores de girassóis, tendo como tema da 
apresentação: Cristo, o Grande Girassol por excelência.

Foram realizadas as seguintes atividades:
•	 encenação da música: “Girassol!” formando um grande girassol, pelos educandos 

da Educação Infantil;
•	 encenação do teatro: A energia da vida;
•	 canto da Campanha da Fraternidade;
•	 encenação do canto: Em prol da Vida! (Pe. Zezinho);
•	 jogral da CF 2011, em forma de teatro; 
•	 canto: Presença de Deus;
•	 encenação do teatro da CF 2011e canto Elegia pela terra ferida;
•	 cantos: a Páscoa não é só hoje; Que será de mim?; Teu nome Senhor é tão bonito (Sl 8).
Que bom a gente ver as coisas que Deus fez para nós com tanto amor. Muito obrigada meu Senhor! Todos sentiram 

que a vida e cada pessoa é um dom de Deus e que Cristo veio trazer vida plena e digna para toda a humanidade. 

Irmã Maria Aparecida dos Santos - Orientadora Educacional
Escola Vicentina Santa Luiza - Porecatu/PR
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Vivenciando e Aprendendo

Assim como em anos anteriores, a Coordenação e as Educadoras da Educação Infantil 
do Colégio Incomar desenvolveram com os educandos (desde Berçário ao Pré II) o projeto da 
Campanha da Fraternidade. Um dos objetivos dessa campanha é fazer com que as pessoas 
reflitam sobre o meio onde vivem, como o estão cuidando e quais as consequências que a 
humanidade sofre em função da não preservação e cuidado com o meio ambiente.

Na semana do dia 28 de março a 01 de abril foram realizadas as primeiras ações do projeto. Foi 
utilizado para cada dia da semana um adesivo sugerido pelos organizadores da campanha. Cada dia a educadora refletia juntamente 
com os educandos sobre o significado daquele adesivo, do desenho, da frase que o mesmo trazia. Além disso, cada nível criou ativi-
dades concretas que foram desenvolvidas com as crianças para que a aprendizagem ficasse mais significativa e prazerosa, como por 
exemplo: passeio no Parque das Aves, fabricação do papel machê, cartazes, germinação, desenhos, pinturas, cuidados com a natureza.

Além disso, aproveitamos para finalizar o projeto com um gesto concreto. Montamos juntamente com a Assistente 
Social do Colégio, cestas básicas para famílias necessitadas da comunidade, contendo alimentos não perecíveis e produtos de 
higiene e limpeza. Arrecadamos também chocolates, pirulitos e balas e colaboramos no 
preenchimento de 95 (noventa e cinco) cestinhas de páscoa para o Centro Beneficente 
de Educação Infantil Ledi Maas - Lions.

O projeto foi um sucesso! Devido à participação dos pais e das crianças 
atingimos com êxito os objetivos propostos.

Obrigada às Educadoras da Educação Infantil pelo esforço e dedicação.

Gilmara Aparecida Gafuri - Coordenadora da Educação Infantil
Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria - Toledo/PR

Vamos cuidar do nosso Planeta?
          

No dia 14 de março iniciamos oficialmente a Campanha da Fraternidade 
de 2011, cujo tema é “Fraternidade e a Vida no Planeta”.

Para ajudar a pastoral na “missão de cuidar do nosso planeta”, os alunos 
do 2º ano apresentaram o musical “Reciclando com os coelhinhos no país 
Brasil”. O espetáculo falou sobre a natureza com as suas belezas, curiosidades 
e fragilidades... abordou o cuidado que devemos 
ter com a nossa escola, com a nossa casa e com 
o nosso planeta, utilizando ações mágicas do 
aprender a reduzir, reutilizar e reciclar. A saúde 
de nosso planeta depende de cada um de nós. 

Todo dia é dia! Todo hora é hora de reciclar! Preservar é o nosso compromisso!
 
Maria Lygia Poleto - Coordenadora do Ensino Fundamental I
Colégio Vicentino São José - Foz do Iguaçu/PR

Projeto Alimentação Saudável

O Projeto “Alimentação Saudável” foi realizado com educandos de 05 a 06 anos, depois de 
tomarmos contato com os textos referentes à Campanha da Fraternidade 2011. Após trabalharmos 
o tema natureza, plantas, cuidado com a vida, achamos interessante iniciar pelas frutas e verduras, 
onde procuramos despertar neles a necessidade e o valor das vitaminas, bem como o hábito de uma 
alimentação saudável. Muitas crianças não têm esse costume em suas famílias e sentem dificuldade 
em aceitar, e por isso rejeitam alguns tipos de alimento. 

A partir dessa “preocupação”, pensamos em trabalhar primeiramente as frutas. Essa inicia-
tiva passou a ser um desafio à turma e desta forma realizamos muitas atividades. Apresentamos a 
eles algumas frutas além das que estão acostumados a consumir, explicando sobre a estação em 
que são produzidas, os valores nutricionais, bem como provando-as para sentir novos sabores.

Para finalizarmos o projeto, realizamos com muito sucesso um passeio em uma feira de 
frutas e verduras para que tivessem contato com as variedades de frutas, verduras e hortaliças, 
e cada um escolhesse e comprasse a sua fruta preferida. De volta à Obra Social Santa Luiza, 
preparamos uma deliciosa salada de frutas.

O nosso Projeto foi um sucesso!
Educadora Laura Mendes Rocha - Turma do Jardim B2

Obra Social Santa Luiza - Porto Alegre/RS
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Se nos ajudarmos, nosso próximo e o Planeta sairão ganhando

Uma das atividades relacionadas ao tema da Campanha da Fraternidade deste ano consistiu nos educandos do Ensino 
Fundamental I juntarem economias para favorecer famílias que precisavam de ajuda.

Cada educando guardou suas economias no cofrinho e no final da Campanha da Fraternidade foram ao supermercado 
comprar alimentos para serem doados às famílias. Com este gesto tomaram consciência de que, se nos unirmos, podemos 
fazer muito pelo nosso próximo e pelo nosso planeta.

       A Campanha da Fraternidade deste ano não é uma utopia e sim um alerta de 
que atitudes devem ser tomadas não por 
uma minoria, mas por todos. Precisamos 
ser fraternos, gerar ações que nos levem ao 
bem comum.

Mari Rosa Bussolotto Zeverico
Escola Vicentina São Vicente de Paulo - 
Paranavaí/PR

O Futuro do Planeta

A preocupação com a separação do lixo está por toda parte e em nosso Centro 
de Educação Infantil não é diferente.

Após as orientações transmitidas por meio de um teatro realizado pelas 
professoras e funcionárias, o Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita abraçou 
essa causa implantando o sistema de separação em suas dependências.

A turma da Educação Infantil 4B não ficou de fora e com auxílio da professora 
confeccionaram uma lixeira para depositar os materiais recicláveis da sua sala. 

As crianças demonstraram muito interesse e sentiram-se importantes com sua 
participação nessa campanha.

Devemos nos lembrar que o futuro do planeta está nas mãos dos nossos pequenos.
Não se esqueçam: “Reciclar é preciso”.

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

Vida e Flores: “E Deus viu que tudo era bom...”

Os educandos do Nível II, por meio do Projeto Social 2011: “Criação e Vocação um 
chamado à Vida”, trabalharam o Projeto: “Vida e Flores”, que tem como objetivo principal, 
despertar nos educandos o interesse pela preservação do meio ambiente, de maneira especial 
olhar a vida das flores, percebendo toda a beleza que elas proporcionam ao mundo.

Foram incentivados também a perceberem o processo de desenvolvimento das 
flores, conhecendo assim as características de algumas espécies.

Espera-se que ao final do projeto, reconheçam as flores como presentes de Deus na 
vida de cada um. Para que os mesmos pudessem perceber a diversidade de flores existentes 
foi realizada uma visita ao Viveiro Municipal. A aula de campo foi proveitosa e colorida!

Dando continuidade ao mesmo Projeto Social, a turma do 1º ano da Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima está de-
senvolvendo o subprojeto: “E Deus viu que tudo era bom”, com o objetivo de contemplar, 
amar e cuidar. Seu enfoque baseia-se na valorização, no cuidado, na contemplação de toda 
a criação feita por Deus, induzindo ao pensamento crítico sobre a ação humana, desper-
tando assim a consciência de que é preciso, acima de tudo, preservar e cuidar da vida. Com 
esse intuito, os educandos fizeram uma visita à horta da escola para saber como é trabalha-
da a terra para plantação e como ela é cuidada contra pragas e insetos. Fizeram perguntas e 
encantaram-se à medida que novos conhecimentos lhes eram acrescidos. Quando retorna-
mos à sala, eles externaram esses conhecimentos através de criativos desenhos, demons-
trando que esse momento será lembrado com muito carinho e por muito tempo. 

Cristina Azevedo Longuini - Nível II e Leilaine Carvalho - 1º Ano
Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima - Cruzeiro do Oeste/PR
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Fraternity and Life on the Planet 
As turmas de 5ª a 7ª séries realizaram, nas aulas de Inglês, um trabalho sobre a 

Campanha da Fraternidade 2011, que teve como objetivo conscientizar e despertar no 
educando a responsabilidade pela preservação da vida no planeta. 

Foram elaboradas frases de impacto e de fácil leitura para a compreensão de 
todos, utilizando a Língua Inglesa para ampliar o conhecimento nessa área de estudo. 

Já, na disciplina de Geografia, sob a orientação do educador João Machado 
foram realizadas várias atividades com o tema: Problemas Ambientais no Brasil e no 
Continente Americano. 

Os trabalhos foram apresentados em sala de aula, com maquetes e cartazes, 
retratando os problemas ambientais que assolam o mundo moderno e tem causado sérios 
danos à vida do homem no Planeta. Os 

educandos puderam aprender sobre os problemas causados por poluição na água, 
poluição atmosférica, erosão, derramamento de petróleo nos oceanos...

Foi muito produtivo e somou, também, com o tema da Campanha da 
Fraternidade deste ano: “Fraternidade e a Vida no Planeta”.

Educadora Teogenes Possamai Gonçalves e Educador João Machado Rosa
Colégio Vicentino São José - Foz do Iguaçu/PR

Cuidar do Meio Ambiente é preservar a Vida
Como forma de difundir para os seus educandos a Campanha da CNBB – 2011 

“Fraternidade e a Vida no Planeta”, a Pastoral Escolar do Colégio Vicentino Nossa Senhora 
das Graças de Pato Branco idealizou um grande Projeto para o ano, envolvendo toda a 
Comunidade Vicentina.

Entre as atividades propostas pelo Projeto estão: apresentações de palestras, teatro, 
música e confecção de mural pelos educandos do Ensino Médio.

Nas manhãs dos dias 17 e 21 de março, 
os educandos do 3º ano do Ensino Médio, 
coordenados pela professora de Oficina 

de Texto, Mirélia Flausino Vogel, ministraram palestras para as demais séries do 
Colégio. Foram abordados os seguintes temas: Consumismo, Água, Universidade 
Verde, Lixo Tecnológico e Energias renováveis. A atividade dinamizou o Colégio e os 
educandos participaram da atividade considerando-a bastante conscientizadora e 
significativa para suas vidas.

Professora M.Sc. Mirélia Flausino Vogel
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco/PR

O Projeto “Planeta Água” surgiu baseado na Campanha da Fraternidade deste 
ano, com o objetivo de mostrar às crianças o valor deste bem tão importante para nossa 
sobrevivência. Sem esse bem como vamos viver? De onde iremos conseguir essa preciosa 
fonte de energia para o sustento de nossa vida que é a água?

O mundo pede socorro! É nas crianças que está a salvação deste planeta, conscien-
tizando-as sobre o valor e o cuidado com os rios, lagos, descartes dos lixos em seu local 
adequado, contribuindo para que no futuro todos tenham uma vida mais digna.  

Sabendo que a criança de hoje será o adulto de amanhã, esperamos que com 
esse projeto elas tenham um pouco mais de consciência para cuidar, valorizar e economizar 
água, conscientização que chegará às famílias e demais pessoas. 

Usamos como estratégia o trabalho com fantoches, fazendo-os interagir com os mesmos, participando com suas 
questões e colocações. Trabalhamos também com músicas envolvendo o tema da água o que ajudou na compreensão e 
fixação do assunto. Acreditamos que tenha sido um rico aprendizado para todos e a certeza de que cuidar da vida é um 
compromisso nosso.

Educadora Gabriela Efigenia Machado Aguiar
Obra Social Santa Luiza - Porto Alegre/RS

Projeto Planeta Água
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Água: O Ouro do Novo Milênio

Atualmente a sociedade está vivendo um grande processo de 
mudanças, sendo elas: educativas, sociais e principalmente físicas. 
O meio ambiente está modificando-se com o passar do tempo, 
devido a algumas ações realizadas pelo ser humano. Percebe-se 
que todos estão a par dos riscos e das consequências que o meio 
ambiente vem sofrendo, porém muitos não se mobilizam nem se 
preocupam com o bem comum, no planeta em que vivemos.

Devido a tais fatos, do projeto “Água: o Ouro do Novo 
Milênio” emana uma mobilização no âmbito escolar e social. 

Promovendo participação ativa no diagnóstico dos problemas ambientais e busca de soluções, com o intuito de ser um agente 
transformador, através do desenvolvimento de habilidades e formação de atitudes, por meio de uma conduta ética, exercendo 
assim a cidadania, os educandos optaram por pesquisar sobre a água, em meio a tantos elementos naturais.

Ao desenvolver este projeto relacionado à água, será facilitado aos educandos e à população uma compreensão fundamental 
dos problemas existentes, da presença humana no ambiente, da sua responsabilidade e como seu papel é fundamental à preservação 
do planeta. Serão evidenciadas assim, as competências e valores que conduzirão a repensar e avaliar de outra maneira as nossas 
atitudes diárias e suas consequências para o meio ambiente.

A aprendizagem ocorrida no entorno da temática da água, os conteúdos 
programáticos trabalhados, tornar-se-ão uma das formas de tomada de 
consciência, de maneira agradável, de modo a despertar maior interesse.

No dia 02 de junho de 2011 os educandos da 4ª série, juntamente 
com a educadora regente Amanda Gonzaga, fizeram uma parceria com a 
Secretaria do Meio Ambiente do município de Cruzeiro do Oeste em favor 
da recuperação das nascentes dos rios. Os educandos, colocando em prática 
sua cidadania, plantaram mais de 600 árvores na área de reflorestamento. 
Para finalizar e fechar com chave de ouro elaboraram maquetes reproduzindo 
a área reflorestada. Em forma de debate pontuaram questões negativas e 
positivas da experiência vivenciada.

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

Educação Infantil e a Campanha da Fraternidade

O principal objetivo do projeto da Campanha da Fraternidade 2011 
realizado no Colégio Vicentino São José é estimular a mudança prática de atitudes 
e a formação de novos hábitos em relação ao cuidado com o meio ambiente e à 
utilização dos recursos naturais. 

Os educandos da Educação Infantil, engajaram-se nesta luta e mostraram 
que são defensores da natureza. Fizeram painéis, ilustraram os 10 mandamentos do 
amigo do Planeta, confeccionaram um globo terrestre onde cada turma colocou seu 
comprometimento e praticaram ações diárias de cuidado com a natureza, como: 
jogar lixo no local adequado, não desperdiçar água e cuidar das plantas. Como 
gesto concreto de cuidado com a vida, arrecadaram produtos de higiene para o Lar 
dos Velhinhos de Foz do Iguaçu.

Pensando em comemorar o “Dia das Mães”, unimos o Tema da Campanha 
da Fraternidade “Fraternidade e a Vida no Planeta”, com o Tema “Mãe Semente de Amor”. 

Ser mãe é ser presença do imenso e terno amor de Deus, que planta a semente da vida, e em cada gesto de carinho, em 
cada sorriso, em cada olhar, deixa transparecer o seu amor. 

Em homenagem às mães, os educandos da Educação Infantil, plantaram 
mudas de hortelã em garrafas PET, pintaram e enfeitaram um cachepô para 
presenteá-las, e fizeram lindas apresentações.

As crianças deram um show e demonstraram que “A Sementinha do Amor” 
tem que ser regada todos os dias, e que suas mães são como bons jardineiros, que 
cuidam com amor e carinho de suas plantinhas. 

Taciana Lunardi Quaglia - Coordenadora Pedagógica 
Colégio Vicentino São José - Foz do Iguaçu/PR
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Caminhos Rurais de Porto Alegre

No dia 10 de abril os educadores do Instituto Santa Luzia e mais doze 
representantes de escolas da Zona Sul de Porto Alegre foram convidados a 
participar de um Passeio Pedagógico pelos Caminhos Rurais de Porto Alegre, 
no intuito de formar a consciência ambiental, de preservar e conservar estes 
ambientes tão importantes histórica e economicamente à população porto-
alegrense.

Fomos acompanhados gentilmente pelo Presidente da Associação Sr. Mau-
ri Webber com um roteiro pré-definido, pela zona rural denominada também de 
“rururbana”, que abrange onze bairros e ocupa cerca de 30% do território de Porto 
Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

O mel, a floricultura e a pesca, a agroecologia e sua diversidade, bem como a criação de ovelhas e cavalos, despertam 
interesse neste destino que conta hoje com diversos empreendimentos e equipamentos turísticos. Esta iniciativa tornou-se 
um dos potenciais diversos e atrativos com espaço para Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo Rural, de Estudos e Intercâm-
bios, englobando tematizações diversas. Além destes diferentes segmentos do turismo, este espaço, ao caracterizar a busca 
de um novo modelo de desenvolvimento turístico pautado no associativismo e no protagonismo da comunidade local, 
destaca-se como um dos destinos de Turismo de Base Comunitária no Brasil. 

Clorildes Lessa da Silva - Professora de Biologia
Instituto Santa Luzia - Porto Alegre/RS

Cuidando da Vida - Apresentações Culturais

Durante a quaresma, todas as quintas-feiras,  educadores e educandos 
da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental e o Coral Vicentino 
prepararam apresentações culturais que chamaram a atenção para o cuidado 
com a vida de um modo geral. 

Temas como: a água, a separação do lixo, a poluição ambiental, o meio 
em que vivemos, a Páscoa como valorização da vida, deixaram pais, professores 
e funcionários encantados com as di-
cas e sugestões dos educandos para 
preservar a vida, apresentadas atra-

vés do canto, da dança e de representações significativas.
Parabéns pelos momentos de encanto e reflexão.

Educadores da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco/PR

Reciclar é preciso

A partir do que está sendo trabalhado na Campanha da Fraternidade deste ano, que tem 
como tema “Fraternidade e a Vida no Planeta”, a Pastoral Escolar irá desenvolver durante todo o 
ano o projeto: “Unidos cultivando a Vida”, dando ênfase à separação do lixo. 

Como gesto concreto, a Pastoral Escolar junto com as educadoras, organizou um 
teatro que foi apresentado às crianças como ponto de partida, para que comecemos 
a separação correta do lixo na nossa escola. Através deste teatro as crianças puderam 
visualizar a importância da separação do lixo e as 
consequências quando não o fazemos. Foi ressaltado 
no teatro o perigo da dengue, pois como sabemos, o 

mosquito se reproduz onde há excesso de lixo em que se acumula água. 
Para finalizar, os personagens apresentaram novas lixeiras que ficarão na área co-

berta do Centro, para que eles possam aprender a separar o lixo, ajudar a natureza e nos 
manter livres da dengue.

                                                       
Pastoral Escolar Vicentina
Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita - Londrina/PR
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A Criação geme sozinha, será?

A criação foi planejada, preparada, criada com carinho. Cada detalhe 
foi pensado e feito para ser bom para o homem. Deus cuidou de tudo e vem 
observando como os seres humanos estão tratando sua criação. Criação esta que 
teve amenizadas suas dores e não precisou gemer para ser gerada e que agora 
geme ardentemente nas mãos daqueles que dela fazem parte.

Durante toda a sua existência ofereceu ao homem o que de melhor possui, 
suas águas, ar, florestas, animais, sustento. Nada pediu em troca, mas recebeu. 
Recebeu maus tratos, descaso, abandono, como se nunca se esgotasse, como se 
nunca fosse pedir algo em troca, pois Deus perdoa sempre, a natureza nunca.

Agora em nome da ambição e da cobiça dos homens, a criação geme suas 
dores de parto, chora, sofre.

Muito é falado a respeito do assunto, mas quem de fato pode fazer mais não ouve, não percebe, pois está ocupado demais 
ganhando dinheiro para gastar num futuro que ele mesmo não percebe que pode não ter. É hora de todos unirem-se para tentar 
pelos menos amenizar as dores da criação, pois já estamos sofrendo juntos. 

Deus nos presenteou com tudo, mas não podemos esperar a solução cair do céu; precisamos agir e conscientizar a 
todos e cada um deve fazer a sua parte.

Tatiana Nardotto 
Escola Vicentina Santa Luiza - Porecatu/PR

Visita à Usina de Reciclagem de Lixo
 

O lixo é conhecido como algo descartável porque já foi usado, não tem mais 
utilidade. Ao contrário do que muitos pensam, cerca de 80% do lixo é reciclável. 
Imagina se cada cidadão descartasse apenas 20% dos materiais que são inúteis e que 
devem ser considerados como lixo? Certamente os aterros estariam menos lotados 
e consequentemente o planeta não estaria sofrendo com inundações, doenças, e 
outros fatores que o lixo desencadeia.

Para melhor entender como podemos praticar reciclagem, no dia 20 de maio, 
as 5ªs séries do Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças visitaram a Usina de 

Reciclagem no município de Coronel Vivida. Fomos recepcionados pelo senhor Itacir Varga de Andrade, diretor do Departamento 
de Meio Ambiente. Mostrou-nos desde a chegada do material para reciclar, a separação por classe, a prensagem e a entrega 
em diversas empresas do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, que fazem o reaproveitamento. Visitamos também o aterro 
sanitário, a reserva ecológica, o museu com peças antigas e pitorescas encontradas 
no material encaminhado para reciclar.

Os educandos perceberam o quanto a reciclagem contribui para a 
minimização dos problemas ambientais causados pelo lixo, ao mesmo tempo em 
que oferece oportunidades de investimentos em algo viável e sustentável, não só 
do ponto de vista econômico e ambiental, mas também social, porque demanda 
postos de trabalho. 

Cada um deve e pode fazer sua parte na hora da coleta. É mais fácil do que 
imaginamos, assim como escovar os dentes, tomar banho. É uma rotina a que todos 
têm que habituar-se. Cuidar do planeta é necessário!

  
Maria José dos Santos - Orientadora Educacional e Pedagógica de 5ª a 8ª séries

Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco/PR

Projeto Meio Ambiente

Os educandos do Pré I e Pré II juntamente com as educadoras, deram 
início no mês de abril, ao Projeto Meio Ambiente, onde cada educando pôde 
plantar verduras, legumes, flores e árvores.  

Esse projeto teve como objetivo levar os educandos a valorizarem o meio 
ambiente e a cuidarem deste, sensibilizando-os para a vida. 

Esse projeto se estenderá por todo o ano letivo.

Gislaine de Fátima Pereira
Centro de Educação Infantil Cantinho da Amizade 

Ribeirão do Pinhal/PR
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Conscientização do problema da reciclagem
 

Com o intuito de conscientizar os educandos para a questão da reciclagem do 
lixo e o cuidado com a preservação do planeta, os educadores de Geografia e História 
do Colégio Vicentino Santa Cecília de Porto Alegre levaram, em abril, os educandos do 
1º ano do Ensino Médio, para conhecer a SIL - Soluções Ambientais Ltda, situada no Km 
181 da BR-290, município de Minas do Leão, a 80 km de Porto Alegre. O local visitado 
apresenta uma solução para a destinação de resíduos sólidos urbanos, implantada 
em local já explorado pela mineração de carvão a céu aberto, em área com atributos 
naturais favoráveis. 

Em 2007, a SIL recebeu aprovação da ONU para implementação de seu 
projeto de queima de gás, o que autorizou a operar de acordo com o Protocolo 
de Kyoto. Na visita, os educandos conheceram uma série de inovações e soluções 
sustentáveis em linha com o meio ambiente.

Rodrigo Bruscato
Colégio Vicentino Santa Cecília - Porto Alegre/RS

Fraternidade e a Vida no Planeta

O Colégio Vicentino Santa Cruz marcou o início da Campanha da Fraternidade 
2011, cujo tema é “Fraternidade e a Vida no Planeta”, envolvendo reflexões sobre as 
ações relativas à preservação do meio ambiente, realizando algumas atividades.

 O objetivo geral da Campanha da Fraternidade segundo a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil é: “contribuir para a conscientização das comunidades 
cristãs e pessoas de boa vontade sobre a gravidade do aquecimento global e das 
mudanças climáticas, e motivá-los a participar dos debates e ações que visam 
enfrentar o problema e preservar as condições de vida no planeta”. Partindo 
desses pressupostos, e de uma forma diferenciada, os educandos da instituição 
participaram de reflexões e partiram para uma atitude concreta com a soltura de 600 balões biodegradáveis, contendo 
sementes de Bracatinga, árvore indicada para reflorestamento. Em seguida, representantes de cada turma - os líderes 
ambientais - plantaram mudas de árvores, no bosque da escola.

Como a Campanha da Fraternidade assume, há alguns anos, o caráter ecumênico, participaram do evento, além dos 
grupos docente e discente da instituição, o Padre Jurandir Coronado, da Catedral 
São José, e os Pastores João, da Igreja Presbiteriana do Brasil, Jhonatan, da Igreja 
Batista e Reverendo Richard.

Desta forma o Colégio Vicentino Santa Cruz pôde, em comunidade, marcar 
ações reais na conquista de um Planeta mais respeitado por todos. Para além de 
campanhas, assumimos atitudes concretas à preservação do meio ambiente.

Serviço de Pastoral Escolar
Colégio Vicentino Santa Cruz - Campo Mourão/PR

Campanha do Agasalho 2011

No mês de maio, o Colégio Vicentino Santa Cruz, em parceria com o Programa do Voluntariado Paranaense – PROVOPAR 
realizou a Campanha do Agasalho.

Durante todo o mês os educandos entregaram no Colégio as doações feitas pelos pais. Foram arrecadados 100 pares de 
calçados, 900 peças de roupa, 03 cobertores e 90 brinquedos.

Através das campanhas o Colégio procura sensibilizar a todos os envolvidos sobre a importância do gesto concreto de 
boa ação e solidariedade. 

Serviço de Pastoral Escolar
Colégio Vicentino Santa Cruz - Campo Mourão/PR
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Educandos entregam donativos da campanha SOS São Lourenço
  

Na sexta-feira, 6 de maio, representantes de turma do Colégio Vicentino Santa 
Cecília estiveram em Canoas, no Colégio Maria Auxiliadora, da Rede Notre Dame, 
levando o arrecadado na Campanha em prol de São Lourenço do Sul, cidade atingida 
por uma forte chuva em março e que deixou cerca de duas mil famílias desabrigadas. 
Durante um mês, o Santa Cecília arrecadou materiais de higiene pessoal e limpeza para 
a doação em uma Campanha denominada SOS São Lourenço. 

Em março, uma chuva intensa e localizada atingiu a cidade de 43 mil habitantes, 
a 191 km de Porto Alegre, causando prejuízos e deixando bairros inteiros cobertos de 
lama. Em função do vento, o arroio e o rio que cortam a cidade foram represados pela 
própria Lagoa dos Patos, para onde, em condições normais, correriam.

Diversas instituições de ensino e empresas colaboraram com as vítimas da chuva. A rede católica Notre Dame tem 
um colégio na cidade - Escola Estrela do Mar - e envia semanalmente donativos à escola 
que os repassa, por meio das Irmãs e da Pastoral, para os necessitados. Desta forma, o 
Santa Cecília encaminhou o arrecadado na Campanha ao Auxiliadora, demonstrando em 
parceria a força dos gaúchos em ajudar os desabrigados. A visita contou com a presença 
do Grêmio Estudantil do colégio de Canoas, que mostrou a escola aos visitantes vicentinos, 
compartilhando um lanche no final.

Rodrigo Bruscato
Colégio Vicentino Santa Cecília - Porto Alegre/RS

Abertura do Projeto Literário

Lê-se para sonhar e viajar com a imaginação. Lê-se por prazer e curiosidade. 
Lê-se para aprender e ficar informado. Lê-se para questionar e resolver problemas. 
A leitura permite ao leitor manipular o próprio tempo, envolvendo-o em ideias, 
acontecimentos e fazendo-o interagir com o mundo de forma mais atraente. 
Pensando e preocupando-nos com isso, realizamos na noite de 02 de maio a 
solenidade de abertura do projeto “Viagem ao mundo literário”.

Ana Paula Leandro da Silva, Karina Fogaça e Adriana Mayer
Escola Vicentina São Vicente de Paulo - Paranavaí/PR

50 Anos da Educação Vicentina em Reserva

A Escola Vicentina Santa Helena festeja neste ano seus 50 
anos de atividades educacionais na cidade de Reserva - PR.

No dia 3 de março houve a abertura do ano letivo, e através 
da Celebração Eucarística, onde estiveram presentes os educandos, 
pais, professores e funcionários, foi iniciado o “Ano Jubilar”, que no 
decorrer do ano terá outras comemorações alusivas ao mesmo.

As crianças da Educação Infantil comemoraram com muita 
intensidade a Páscoa e o Dia das Mães. Nas homenagens às mães 
também se fizeram presentes os educandos do 1º e 2º anos da 
Escola Municipal Luiza Almeida Ferreira.

Irmã Apolônia Selhorst - Diretora
Centro de Educ. Inf. Vicentina Santa Helena
e Escola Municipal Luiza Almeida Ferreira
Reserva\PR
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Etecla comemora a 72ª Semana Brasileira de Enfermagem

As atividades da Semana da Enfermagem, realizada de 12 a 20 de maio 
de 2011, tiveram início com a Celebração Eucarística presidida pelos celebrantes: 
Padre Edilson Kaspchak (Congregação da Missão) - turno da manhã e Padre 
Ivanildo Domingues (Padres Palotinos) - turno da noite, tendo a participação da 
comunidade educativa.

A Escola comemorou esta Semana oferecendo uma palestra sobre Alzhei-
mer, aberta à comunidade. A palestra foi proferida pela fisioterapeuta e Presidente 
da ABRAZ - Regional do Paraná, professora Patrícia Augusta Alves Novo.

A ABRAZ - Associação Brasileira de Alzheimer tem a missão de divulgar a 
doença e lutar por uma melhor qualidade de vida para o portador e seus familiares 
através dos seguintes objetivos:

•	 informar e capacitar familiares/cuidadores;
•	 incentivar, apoiar e orientar a criação de grupos de apoio;
•	 defender os direitos dos portadores de DA (Doença Alzheimer) e seus 

familiares.
 O desenvolvimento do tema foi muito interessante, tendo em vista que 

a população de idosos vem crescendo no Brasil e todos devem estar preparados 
para atender esta clientela. Maiores informações sobre o tema através do e-mail: 
abraz@abraz.org.br ou pelo telefone: (41) 3321-2820.

 Outros temas foram desenvolvidos na comunidade educativa por ocasião 
da Semana da Enfermagem, tais como:

- Doença Renal Crônica: uma epidemia anunciada no Brasil - palestra 
proferida pela enfermeira Carla Cassi, Mestre em Educação.

- Home Care (Atendimento Domiciliar) - palestra proferida pela fisioterapeuta Claudia de Oliveira.
Além das palestras houve a participação de educandos e educadores no evento realizado na Praça Rui Barbosa prestando 

atendimento de enfermagem à população. Este evento foi promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem - COREN/PR. 

Eladir Luiza Bellé Gonçalves - Coordenadora Pedagógica
Escola Vicentina Técnica de Enfermagem Catarina Labouré - Curitiba/PR

Maio, Mês de Maria

O mês de maio é muito significativo para o Colégio Vicentino São José de Foz do 
Iguaçu - PR, pois a Família Vicentina reúne-se por uma grande causa: celebrar Nossa Senhora 
através de seus diversos títulos e torná-la sempre mais conhecida e amada entre os povos.  

Dessa maneira, de acordo com o nível dos educandos, foram realizadas diversas 
atividades. Os pequenos da Educação Infantil juntamente com suas educadoras, 
elaboraram um grande painel à entrada do Colégio, ensaiaram músicas e ouviram 
histórias sobre Maria. Para finalizar, cada educando elaborou um belo mosaico, 
retratando a Mãe das mães.

Os educandos do Ensino Fundamental I fizeram sua homenagem a Maria, nossa querida Mãezinha do Céu, estudando, 
cantando e rezando com a pureza das crianças. Organizaram belos cartazes que foram afixados nas salas de aula.

O Fundamental II realizou pesquisas, cartazes, poesias e cada sala foi ornamentada com um belo mural organizado 
pelos estudantes.

Educandos do Ensino Médio tiveram a oportunidade de assistir a uma aula muito especial, preparada pela Diretora 
Irmã Leonides Selhorst que apresentou as várias manifestações de Maria. Utilizando imagens e a tela interativa, a Diretora 
esclareceu muitas dúvidas apresentadas pelos educandos.

No último dia do mês, a Direção do Colégio, Irmãs, juntamente com a 
Pastoral Escolar, organizaram a cerimônia da Coroação de Nossa Senhora, 
momento de profunda devoção que contou com a participação dos educandos e 
seus familiares, dos educadores e da coordenação.  

Ao falarmos de Maria, nos vem à mente o desejo de estarmos juntos com 
aquela mãe dócil, amorosa, orante e cheia de ternura que nos lembra a verdadeira 
mãe biológica. Pois, no entender dos filhos, as mães têm uma ligação direta com 
Deus, e a oração de mãe tem o poder de remover qualquer dificuldade.

Nessa confiança, sigamos o exemplo de Maria, Mãe de todas as mães, para 
que nunca nos falte a devoção, o amor e o desejo de conhecê-la sempre mais! 

Pastoral Escolar Vicentina
Colégio Vicentino São José - Foz do Iguaçu/PR
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Uma Mãe para seus filhos

Meus amados filhos, venham até mim sempre que precisarem ou que queiram buscar o meu acalento, o meu amor, a 
vibração forte e serena do meu coração. Sou a SUA MÃE e a medida do meu amor é amar sem medida. Quando eu dei à luz, 
surgiu você, um ser que é Luz e que por si só me ilumina. GRATIDÃO FILHO!

Amavelmente cumpro com a maior missão de uma mãe, que é:
Abençoar sua vida. Abençoo seu caminho, Abençoo suas escolhas. A cada momento desde o princípio de sua 

existência, tenho mais e mais oportunidades de vivenciar os atributos de MÃE.
Ao vivenciar os atributos de mãe, posso evoluir.
Eu evoluí no atributo da PROTEÇÃO, quando em suas gripes e febres te cuidei, EU TE PROTEGI. No atributo da CURA, 

quando fiz um chá para curar a sua tosse, e EU TE CUREI. No atributo da FÉ, quando pela primeira vez deixei você ir sozinho de 
bicicleta à escola, EU ACREDITEI EM VOCÊ. No atributo do PERDÃO, quando você ficou furioso comigo e mostrou-me a língua 
por eu ter te dito um necessário não, EU TE PERDOEI. Evoluí também no atributo da COMPREENSÃO, quando minha repressão, 
você não aceitou e EU TE COMPREENDI. No atributo da CARIDADE, quando só tinha um único alimento ou um único agasalho 
e eu o dei a você, A CARIDADE EU APRENDI. No atributo da HUMILDADE pude evoluir, quando em público, nos lugares com 
meus amigos, escolhi manter o meu NÃO às suas manhas e artimanhas; sim filho, por você eu aprendi a quebrar um pouco o 
meu ego e ser mais HUMILDE.

No atributo da LUZ eu cresci, pois a sua existência me ilumina. No atributo da PAZ eu mergulho todas as vezes que 
tomo consciência e sinto você em meu coração. Também cresci no atributo do AMOR, pois a maternidade me fez reconhecer 
o verdadeiro AMOR e agora o meu amor é livre, é incondicional.

Sim, ser mãe é mais do que uma experiência, é uma vivência. Ao escolher ser mãe, me coloquei a serviço de um Bem 
Divino: A VIDA! E isto me põe a ensinar-lhe a viver, ensinar-lhe a respeitar a tudo e a todos. Põe-me a exigir ordem e disciplina. 
Põe-me a ensinar-lhe que a vida está destinada a proteger a terra, e devo-lhe dizer filho, que não é possível proteger a terra 
sem antes proteger a sua vida da estupidez e da incoerência. Quando se está livre da estupidez, do egoísmo e da incoerência 
pela fixação nas coisas materiais, aí sim o respeito a si mesmo acontece. “Aí então você está salvo, filho, e a Terra também”.

Filho esteja atento e compreenda: eu quero muito que você seja feliz!
Mas saiba que pessoas felizes não são pessoas que não têm problemas. Só é feliz quem souber reciclar suas tristezas. 

Esteja atento! Aceite-se e se necessário filho, RECICLE-SE!
E quanto aos erros da vida? Erros em suas escolhas? Quando você estiver pronto a SUPERAR O MEDO DE ERRAR, OK! Aí 

então encontrarás em cada erro uma preciosa lição. Somente aí os erros já não mais serão necessários. Daí, você já será sábio, 
porque a sabedoria acontece quando você puder desfrutar de tudo que passa contigo, absolutamente tudo.

Mãe de um educando 
Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria – Toledo/PR

Coroação de Nossa Senhora em Campo Mourão

Maio, mês das mães, mês de Maria Mãe das mães.
Com esse pensamento e sentimento de profunda gratidão por tão ilustre e ao 

mesmo tempo humilde figura, que trouxe ao mundo o Salvador, o Filho de Deus, o 
Colégio Vicentino Santa Cruz, prestou-lhe a tão merecida homenagem, através da 
coroação, transcorrida no dia 28 de maio, na Catedral São José de Campo Mourão.

Sabemos...
*Maria, Mãe de todos os homens. Mãe dos que creem e dos que duvidam. 

Tua vida foi sinal de amor. Tua maternidade te fez ainda mais bela. Tua pureza nos 
ensinou que vale a pena contemplar os amanheceres.

Tua presença mostrou o que é ser presente. Soubeste não sufocar. Soubeste 
não abandonar.

Teu olhar diante do 
sofrimento de teu filho comove ainda hoje a humanidade.

Ensina a este mundo as lições que marcaram tua vida. Teu silêncio, 
tua atenção, tua coragem e disposição de realizar o desejo do Pai. Tua 
humanidade. A humildade da menina de Nazaré que virou Rainha.

Rainha da bondade e do amor. Estrela da paz. És o alicerce que 
sustenta todas as famílias.

(*trecho retirado do livro: “Educar em Oração”, de Gabriel Chalita)

Serviço de Pastoral Escolar
Colégio Vicentino Santa Cruz - Campo Mourão/PR
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Coroação de Nossa Senhora

A coroação de Nossa Senhora sempre foi um marco para o Centro 
de Educação Infantil Cantinho da Amizade e para nossa comunidade. 
As crianças, juntamente com a Catequese, e outras crianças da 
comunidade deram um show de criatividade, talento e fé, coroando 
Maria como nossa única e verdadeira mãe. 

Gislaine de Fátima Pereira
Centro de Educação Infantil Cantinho da Amizade

Ribeirão do Pinhal/PR

CIC - Rio Coroa Nossa Senhora

Todos nós sabemos um pouco a respeito de Maria e conhecemos um pouco 
de sua história na Bíblia... Mas já parou para pensar no que ela teve que enfrentar 
para trazer Jesus Cristo a este mundo? Imagine agora, naquela época, o que era para 
uma mulher estar grávida sem estar casada?! Imagine os preconceitos e coisas que ela 
teve que ouvir e passar, as dificuldades... Mas mesmo assim ela aceitou. Foi agraciada 
e abençoada, escolhida por Deus para trazer ao mundo, no seu próprio ventre, o Filho 
de Deus! 

Creio que, hoje, Deus procura ainda mulheres como Maria de Nazaré, não para trazer o Cristo de volta a este mundo em 
carne, mas como um sinal de esperança e de fé.

Mas quem são as Marias de hoje? 
As Marias, que presenciam seus filhos sendo condenados injustamente. 
As Marias, que assistem seus filhos carregando o peso do vício, das drogas, da morte. 
As Marias, que sofrem com os maus encontros e desencontros por eles vividos. 
As Marias, que deram a vida, mas acabam no anonimato, esquecidas pelos seus próprios filhos. 
As Marias, que veem seus filhos sendo despojados dos direitos de defesa.
Reconhecer Maria, como rainha, é dar um lugar de destaque à humanidade daquela mulher, que trilhou por um 

caminho desconhecido pelo puro amor a Deus.   Mulher que sentiu a dor do parto, a dor da partida, a dor da perda. Mulher 
que trabalhou, cuidou de sua família, acompanhou a lida do outro, como aquela que oferece o descanso e o alimento. Mulher 
que recebeu de seu filho o beijo carinhoso, o reconhecimento do colo, o sorriso cúmplice daqueles que partilham o mesmo 
entendimento do mundo. Por sua humanidade, Maria se torna Rainha, por ser o exemplo, capaz de mostrar a cada um de nós 
que é possível chegar ao reino que Deus nos prepara. Basta dizer sim. Que em minha vida seja feita a vontade do Senhor!

E foi neste espírito, que o Colégio da Imaculada do Rio de 
Janeiro buscou, em seus momentos celebrativos durante o mês de 
maio, apresentar este lado humano e exemplar de Maria. Em todos os 
momentos, ficou nítida a manifestação do amor, da fé e da devoção a 
Nossa Senhora. Belas celebrações que contaram com a ajuda carinhosa 
de inúmeras pessoas. Que todas elas sejam recompensadas, com o amor 
materno de Nossa Mãe.

André Gan - Serviço de Pastoral Escolar
Colégio da Imaculada Conceição - Rio de Janeiro/RJ

Soletrando 2011

Nos dias 24 e 25 de maio de 2011, os educandos da 5ª série participaram do SOLETRANDO 2011 realizado na disciplina 
de Língua Portuguesa e organizado pela professora Michele Silva. Para a soletração ser satisfatória, os educandos foram 
divididos em pequenos grupos, sendo que estes demonstraram responsabilidade, aceitação dos erros e, o mais importante, 
espírito esportivo. Esta atividade realizada anualmente tem o objetivo de estimular a utilização do dicionário em sala de aula, 
bem como propiciar um momento de integração onde os educandos possam perceber erros básicos ortográficos.

VENCEDORES:
Turma 51: Marco Antônio Gavião de Mesquita, Mariana Raythz Schmidt e Milena de Fraga Camargo
Turma 52: Julia Macedo de Castro, Laura Grandi Almeida e Leonardo de Carvalho Pereira
Turma 53: Conrado Leonidas Pinheiro, Eduardo Soares do Amaral e Gabriela Keiper Antunes

Educadora Michele dos Santos Dornemann e Silva
Instituto Santa Luzia - Porto Alegre/RS
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Educanda da escola de Jacarezinho é premiada

A educanda Paloma de Souza Pires, da 8ª série da Escola Estadual Imaculada 
Conceição, de Jacarezinho - PR, obteve a 3ª colocação na fase estadual do 40º Concurso 
Internacional de Redação de Cartas. Esse concurso é realizado anualmente pela UPU - 
União Postal Universal - envolvendo mais de 100 países, com o objetivo de desenvolver 
a habilidade de composição dos jovens, contribuir para o estreitamento das relações de 
amizade internacionais e aprimorar a comunicação por meio da escrita.

O trabalho de escrita das cartas teve como tema “Imagine que você é uma árvore 
em uma floresta. Escreva uma carta a alguém para explicar-lhe por que é importante 
proteger as florestas”. Inicialmente foi realizado em sala de aula, com todos os educandos das oitavas séries A, B e C, sob a 
orientação da educadora Cristina Mascari, da disciplina de Língua Portuguesa. Após esta etapa, houve a escolha de duas cartas 
para representar a escola na fase regional, a qual culminou com a 3ª colocação da educanda Paloma em nível estadual. 

A escola e a educanda receberam a premiação na Semana das Comunicações, no mês de maio, cerimônia que contou 
com a presença da Chefe do Núcleo Regional de Educação, senhora Silvia Regina de Souza, e da senhora Silvia Suave 
representante da Prefeita Municipal Valentina Helena Tonete, que realizou a entrega dos certificados.

Educadora Cristina Mascar
Escola Estadual Imaculada Conceição - Jacarezinho/PR

Carta escrita pela 
educanda Paloma     
de Souza Pires

Jacarezinho, 22 de março de 2011.

Caro ser humano
Estou lhe escrevendo para alertá-lo 

sobre os acontecimentos aqui da Floresta 
Amazônica. Confesso que estou com mui-
to medo de morrer queimada, assassinada 
por uma daquelas motosserras, ou de qual-
quer outra maneira utilizada por sua gente, 
para aniquilar com a minha e muitas outras 
espécies que formam nossa rica flora brasi-
leira. Entre vocês há tanta frieza ao desma-
tar, poluir, promover queimadas, que chego 
a pensar que no lugar onde deveria bater 
um coração, há uma rocha, fria e insensível.

Ao invés de destruírem a natureza, 
os seres humanos deveriam cultivá-la, pois 
ao destruírem estarão encaminhando-se 
para a morte, aliás, essa palavra ultimamen-
te me causa calafrios, não somente pela 
minha morte, mas pela angústia de saber 
que outras muitas árvores como eu ainda 
terão de sofrer com as atitudes de vocês. 
Com certeza, há alguém entre vocês que se 
preocupa conosco e que deseja nos salvar. 
Basta que descubramos essas pessoas para 
nos ajudarem e incentivarem outras a nos 
ajudarem também.

Hoje, infelizmente, você enxerga a 
natureza somente como uma fonte de lu-
cros, mas ao contrário desse pensamento, é 
preciso entender que a natureza vale mais 
que um diamante. Você deve estar pensan-
do “Nossa, que exagero”! Mas pense um 
pouco: se todos os diamantes do mundo 
se acabassem, alguém morreria por causa 
disso? Penso que não. No entanto, se fosse 
a natureza que desaparecesse daqui para 
frente? Já pensou como seria? Tenho cer-
teza de que você nunca parou para pensar 
nisso seriamente. Caso contrário, o meio 
ambiente não estaria na situação em que 
se encontra hoje, nem eu estaria numa 
situação tão desesperadora.

E então, você consegue perceber a 
importância de cada ser humano em meio 
à natureza? Cada um tem um trabalho a 
realizar, desde uma humilde árvore como 
eu, até você e seus semelhantes. Não cus-
ta muito nos ajudar e principalmente 
ajudar-se, pois com o seu empenho, todos 
nós seremos beneficiados. De minha parte, 
continuarei honrando a longevidade da 
minha espécie e você e os seus serão bene-
ficiados pela manutenção e preservação da 
natureza. Lembre-se de que você não deve 
cultivar o pessimismo de algumas pessoas 
que insistem em dizer que o mundo está 
perdido. Olhe o lado positivo, esteja ao lado 
daqueles que pensam em preservar e fazer 
deste nosso planeta um ambiente cada vez 
melhor e mais harmonioso para se viver.

Não sou ingênua a ponto de pensar 
que um ou dois seres humanos farão a di-
ferença no mundo inteiro, mas talvez seja 
através deles que se inicie a batalha para 
recuperarmos a vida, o tempo perdido em 
causas que não nos levaram a lugar algum. 
Nada melhor do que fazermos da vida a 
nossa professora. É ela que nos ensina a nos 
levantarmos quando caímos, a sorrirmos ao 
invés de chorar, a não desistir, quando pre-
tendemos vencer e, acima de tudo, lutar, 
quando desejamos muito alguma coisa.

Então vamos batalhar pela vida do 
nosso planeta, que tanto tem sofrido, prin-
cipalmente pelas mãos dos homens. Espe-
ro que você e os seus sensibilizem-se com 
este doloroso e sincero desabafo, que sai do 
fundo de minhas raízes. 

Não quero morrer agora e jamais 
desejarei vê-lo chorando para recuperar 
aquilo que você não soube valorizar. Espero 
estar aqui quando os seus netos e bisnetos 
vierem conhecer essa magnífica floresta.

Até breve!
Jatobá Amazonino da Silva

JIV’s - JOGOS INTERCOLEGIAIS VICENTINOS
De 11 a 15 de novembro de 2011

Campo Mourão - PR

Modalidades: Atletismo, Basquetebol, Futsal, Handebol, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez



21

Autoestima
O Colégio São José, de Vila Velha - Espírito Santo, promove para os educandos “Encontros de Convivência”, com o 

objetivo de integrar e refletir sobre valores com todas as turmas. 
Neste ano de 2011 o tema dos encontros é “AUTOESTIMA”, com o 

intuito de refletir sobre a valorização de si mesmo e do outro, por meio do 
reconhecimento do amor de Deus por nós.

A Equipe do Colégio São José em atendimentos de Orientação 
percebeu que, na maioria das vezes, a baixa autoestima está diretamente 
ligada às dificuldades de relacionamento na família. Por isso, os encontros 
de formação proporcionam momentos marcantes de reconciliação, 
dinâmicas, palestras e testemunhos de vida.

Após cada encontro, educandos e 
educadores Vicentinos têm avaliado positiva-
mente os momentos vivenciados.  

Equipe Técnica do Colégio São José
 Vila Velha/ES

Contando e encantando

Quer coisa melhor do que ouvir uma história que faz nossos pensamentos 
irem a lugares distantes?

Foi isso que aconteceu na sala de aula da turma 41, do Instituto Santa Luzia, 
no 1º trimestre.

Numa visita rápida à biblioteca, encontramos um tesouro chamado: O 
menino que espiava pra dentro, de Ana Maria Machado, Editora Global. O livro fez 
os educandos imaginarem cipós, cantos dos pássaros, viajarem numa espaçonave, 
navios com piratas e muito mais!

Conforme Elvira Souza Lima, em seu livro: Desenvolvimento cultural do professor, “[...] Quem escreve pode deixar uma 
contribuição à memória coletiva da história da humanidade”. Práticas como estas citadas acontecem na nossa Escola. A Hora 
do Conto não só acontece na biblioteca, mas também na sala de aula, intermediando conteúdos, atividades dirigidas, o uso 
dos livros didáticos, Laboratório de Informática, aulas especializadas e todos os recursos da atualidade.

O livro virou várias máscaras coloridas, com detalhes criativos, personificando a 
história no contorno do rosto de cada educando. Os olhos dos educandos mostraram-
se arregalados, curiosos, com vontade de aprender e descobrir novas aventuras.

E o resultado?
Foi surpreendente! A turma desenvolveu seu olhar para espiar tudo que acontece 

ao redor da gente e também pra dentro de cada um de nós.
E você? Já parou hoje para espiar para dentro de você? Sempre há tempo!

Educadora Luciane Araujo Vieira - 4º ano
Instituto Santa Luzia - Porto Alegre/RS

Colégio Incomar na fase regional dos JEP’s

O Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria participou da fase regional dos Jogos 
Escolares do Paraná - JEP’s, realizados em Pato Bragado.

O educando Vicentino Jessé Emanoel Lorensetti, conquistou o título da modalidade 
xadrez relâmpago masculino B.

O Colégio Incomar conseguiu as seguintes colocações com a equipe - Jessé Lorensetti, 
Matheus Bernardi da Silva e Luiz Carlos Zanette Filho:

•	 Xadrez Relâmpago - Jessé Emanoel Lorensetti - 1° lugar
•	 Xadrez Rápido - Matheus Bernardi da Silva - 2° lugar
•	 Xadrez Convencional - Colégio Incomar - 1° lugar
Com estes resultados, o Colégio Incomar conseguiu classificação nas três modalidades 

para a fase macrorregional.

Rogério S. Santos e Robson Recalcatti
Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria - Toledo/PR
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10 Anos educando com muito amor, para construir um mundo melhor
                      

É com muita alegria e gratidão a Deus que nós, do Centro Vicentino de Educação Infantil 
Santa Luiza, comemoramos os 10 anos de Amor e Dedicação às crianças por nós atendidas.

Foram 10 anos de muita luta, mas graças ao bom Deus tivemos muitas conquistas 
e ajudamos muitas crianças que certamente terão um futuro melhor, pois semeamos 
muito amor e carinho em seus corações.

A Educação Vicentina tem uma história de mais de 100 anos em Curitiba, traz 
consigo a experiência de um aprendizado diário e aberto ao novo, e o dever de contribuir 
para a superação dos desafios da melhoria do sistema educativo em nosso País.

Continuaremos promovendo uma educação de qualidade, orientada por 
princípios cristãos que possibilitem o desenvolvimento do cidadão, resgatando-o e 
mantendo a dignidade humana, capacitando-o para atuar como agente transformador da sua realidade social, possibilitando 
um bom atendimento aos educandos e como consequência a promoção de suas famílias e da comunidade local.

Testemunhos apresentados:
“Percebi que fui escolhida para estar aqui e que o Senhor nos convida a encontrar 

valores naquilo que fazemos e somos, pois temos oportunidade de estar semeando boas 
sementes de amor e sabedoria.”

“Reconhecendo-se como aprendiz, o educador cresce e aprende com seu educan-
do.” (Educadora Vânia Maria dos Santos) 

“10 anos de muito amor, dedicação e solidariedade aos pequeninos.” (Educadora 
Juliana Severino da Silva do Nascimento)

Irmã Mônica Aparecida Maximiano, FC
Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Luiza - Curitiba/PR

Projeto “Big Brother das Artes”

Na Escola Estadual Medalha Milagrosa, em Ponta Grossa - PR, os educandos aprendem 
Arte de uma forma bem diferente: eles participam de um “Big Brother das Artes”.  

A Educadora Andreia Wolinski, licenciada em Artes Visuais pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, coordena o projeto que tem como objetivo estimular a 
pesquisa de obras e artistas do mundo todo, bem como desenvolver a oralidade e o 
gosto pela apreciação de obras de Arte.

Através do modelo do Big Brother, os educandos das 8ªs séries A, B e C escolhem 
seus temas e participam de uma seleção feita por eles mesmos, em sala de aula, onde 
são escolhidos os melhores trabalhos que serão os “Brothers” participantes da competição.

A cada aula há o sorteio do “Anjo” e do “Líder”, e a formação de um “Paredão”.  Os educandos emparedados apresentam 
seus trabalhos às demais turmas de 5ªs, 6ªs e 7ªs séries, procurando convencer os “artenautas” de que o seu tema deve 
permanecer na competição. Desta maneira, toda a Escola apropria-se do conhecimento a respeito de determinado artista e de 
suas obras de Arte. 

Neste ano, a 3ª edição do Big Brother das Artes teve quatro finalistas: a obra “RETIRANTES” de Cândido Portinari pela 
educanda Aline, “A PERSISTÊNCIA DA MEMÓRIA” de Salvador Dalí, pela educanda Brenda, “AS CORES DE ROMERO BRITTO” pela 
educanda Gabriela e a escultura “PIETÁ” de Michelângelo, pela educanda Thayná. Todas batalharam até o final, defendendo 
seus temas e o direito ao prêmio de um milhão. O trabalho vencedor do “Big Brother das Artes 3” foi sobre a escultura “PIETÁ” 
da aluna Thayná Neris dos Santos.

Eis os argumentos usados na defesa final que movimentou a Escola no início do mês de junho, com direito até a uma 
reportagem jornalística da TV local:

“Michelângelo tinha 23 anos quando fez a “Pietá” e ninguém acreditava que al-
guém tão jovem fizesse um trabalho tão perfeito. Se eu vencer, será como uma homena-
gem a ele.” (Thayná)

“Salvador Dalí pinta um mundo de sonhos misturando fatos da realidade. O tem-
po passa, mas a memória permanece... Quero vencer porque as obras surrealistas nos 
fazem refletir!” (Brenda)

“Romero Britto acredita no poder da Arte para criar um mundo mais alegre e 
feliz. Quero vencer porque sua história de superação pode ser exemplo para muitas 
pessoas.” (Gabriela)

“Portinari é um dos artistas brasileiros mais conhecidos internacionalmente. 
Quero vencer para que um artista ‘nosso’ seja valorizado.” (Aline)

Educadora Andreia Wolinski
Escola Estadual Medalha Milagrosa - Ponta Grossa/PR

Vencedora do “Big Brother das Artes 3” 
(Thayná e a Educadora Andreia Wolinski)
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Escola Estadual Nossa Senhora das Graças 80 Anos de história em Irati

 
Após 12 de agosto de 1930, a cidade 

de Irati nunca mais foi a mesma, pois as Irmãs 
Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo: Irmã 
Helena Olek e Irmã Edvirges Miketa, chegaram 
com o intuito de instalar um colégio para 
atender a educação integral das crianças nesta 
cidade. No ano seguinte foram inaugurados o 
curso primário e o Jardim de Infância; o Colégio, 
em 1937. Além do Jardim de Infância e do Curso 
Primário, também eram ministrados cursos de 
pintura, trabalhos manuais, flores artificiais, 
línguas estrangeiras e outros. 

Em 10 de janeiro de 1938, o Diretor 
Geral da Educação autorizou, oficialmente, o 
funcionamento da escola com a denominação 
“Colégio Nossa Senhora das Graças”. Em 1945, 

houve a criação do Curso Ginasial e, em 1946, as Irmãs ampliaram as atividades do Instituto Nossa Senhora das Graças, 
implantando um orfanato para meninas abandonadas. O orfanato funcionou até 1971.

 A Escola Normal Colegial Nossa Senhora das Graças funcionou como Instituto Nossa Senhora das Graças até 1947, 
quando foi implantada a reforma do ensino e, após várias mudanças de nome, passou a chamar-se Escola Estadual Nossa 
Senhora das Graças. Há 13 anos as séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) passaram a ser municipalizadas e, 
com isso, foi criada a Escola Municipal Irmã Helena Olek, em homenagem à fundadora. Atualmente esta escola, atende mais 
de 400 alunos. A Escola Estadual Nossa Senhora das Graças (6º ao 9º ano) atende 563 alunos e no último IDEB alcançou a 7ª 
colocação no Estado do Paraná. A comunidade iratiense sente-se muito honrada por contar com o trabalho desta instituição 
administrada pelas Irmãs Filhas da Caridade.

 Para comemorar os 80 anos de implantação, no final de 2010 ocorreu 
um jantar em que alunos e ex-alunos fizeram homenagens à Escola e a 
Fanfarra FAMURSSE - Fanfarra Música, Ritmo e Som no Espaço da Educação, fez 
uma bela apresentação. Pais, professores, funcionários e parte da população 
iratiense puderam desfrutar de uma noite agradável marcada por encontros 
e reencontros. Ainda em comemoração, no dia 27 de novembro de 2010, dia 
de Nossa Senhora das Graças, houve uma missa em ação de graças pelos 80 
anos de trabalho e realizações das pessoas que contribuíram e contribuem 
para que esta escola se destaque e seja referência em qualidade educacional 
no nosso município e também no Estado do Paraná.

Educadoras Juliana Bastos e Patrícia Caos Portela 
Escola Estadual Nossa Senhora das Graças - Irati/PR

Estudantes enviam mensagens ao povo japonês 

Em março, representantes de turmas do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio do Colégio Vicentino Santa Cecília de Porto Alegre levaram mensagens ao 
Consulado do Japão feitas por colegas de sala de aula para o povo japonês, afetado 
pela tragédia do terremoto e do tsunami de 2011. Na visita que fizeram ao Consulado, 
os educandos assinaram o Livro da Solidariedade. Este livro, organizado pelos 
escritórios e consulados japoneses pelo mundo, registrou mensagens solidárias ao 
povo japonês. O grupo levou ao novo Cônsul um encarte com vários textos. Algumas 
mensagens enviadas por educandos foram lidas em português e japonês pelo aluno 

Victor Toshiya Aso, da 8ª série do Ensino Fundamental, que nasceu no Japão e estuda 
aqui há três anos. 

Para o Cônsul Takeshi, manifestações como essa são importantes. "O povo 
japonês sofreu com a tragédia, mas estamos trabalhando muito para recuperar o 
país. Todo o material será enviado ao Ministério de Relações Exteriores do Japão", 
disse Takeshi.

 
Rodrigo Bruscato

Colégio Vicentino Santa Cecília - Porto Alegre/RS
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Mononucleose Infecciosa

A mononucleose infecciosa ou “doença do beijo” é uma doença 
contagiosa, causada por um vírus da família do herpes chamado 
de vírus Epstein-Barr (EBV) e é transmitida através da saliva. É mais 
comum em adolescentes e adultos jovens e se caracteriza pela tríade 
clínica de febre, dor de garganta e aumento dos linfonodos. 

O vírus Epstein-Barr é transmitido de humano para humano, através 
da saliva. Por esse motivo ganhou a alcunha de "doença do beijo". Além do 
beijo, pode-se contrair mononucleose através da tosse, espirro e objetos 
como copos e talheres. Apesar de se transmitir de modo semelhante à 
gripe, o Epstein-Barr é um vírus menos contagioso, o que faz com que seja 
possível haver contato com pessoas infectadas e não se infectar. 

Um indivíduo infectado pelo EBV pode manter-se com o vírus 
na sua orofaringe por até 18 meses após a resolução dos sintomas, 
podendo contaminar pessoas com quem mantenha algum contato íntimo, principalmente se prolongado. Em 2004 um trabalho 
demonstrou que a maioria dos pacientes ainda tinha o vírus na sua orofaringe mesmo 8 meses após o fim dos sintomas.

O quadro clínico típico envolve febre, cansaço, dor de garganta e aumento dos linfonodos do pescoço (ínguas). É um 
quadro muito semelhante às faringites comuns causadas por outros vírus e bactérias. Outros sintomas inespecíficos como dor 
de cabeça, dores musculares, tosse e náuseas também são comuns.

Na mononucleose a fadiga costuma ser intensa e persiste por semanas após a resolução do quadro. O aumento dos 
linfonodos também é um pouco diferente da faringite comum, acometendo preferencialmente as cadeias posteriores do 
pescoço e frequentemente se espalhando pelo resto do corpo. Uma dica para o diagnóstico diferencial entre as faringites 
bacterianas e a mononucleose é o aparecimento de uma rash (manchas vermelhas) pelo corpo após o início de antibióticos.

Outro sinal característico da mononucleose é o aumento do baço, chamado de esplenomegalia. Quando este ocorre, é 
necessário manter repouso, devido ao risco de ruptura do mesmo. A ruptura esplênica (ruptura do baço) é rara, mas quando 
acontece leva a risco de morte devido ao intenso sangramento que se sucede. O baço aumenta tanto de tamanho que pode 
ser palpável abaixo do gradil costal esquerdo.

O acometimento do fígado não é incomum, podendo levar a um quadro de hepatite com icterícia e aumento do fígado 
em até 20% dos casos. Outras complicações descritas, porém menos comuns, são a síndrome de Guillain-Barré e a paralisia facial.

REFERÊNCIAS
MD. SAÚDE. Mononucleose. Disponível em: http://www.mdsaude.com/2009/03/mononucleose-doenca-do-beijo.html 
Acessado em: 01/mar/2011

Dinâmica da Caixinha Surpresa

A dinâmica da caixinha surpresa foi realizada com o intuito 
de conscientizar os educandos sobre a problemática causada pela 
Mononucleose. Para isso, foi pedido que formassem um círculo e foram 
trazidas informações sobre "o ficar" com várias pessoas, os riscos que estão 
sujeitos e foram questionados se sabiam o que era mononucleose. Após 
conversarmos sobre o tema foi sugerido que pensassem que estavam 
em uma festa. Foram então, distribuídas algumas caixinhas contendo um 
bilhetinho ou um bombom.  Uma das caixinhas estava com a “surpresa”, ou 
seja, no seu interior foi colocada a indicação da doença MONONUCLEOSE. 

Foi explicado que ninguém sabia o que continham as caixinhas e 
que poderia ser uma coisa boa ou algo que colocasse a vida deles em risco. 

Cada educando foi passando as caixinhas, ao som de palmas. Ao parar o som das palmas as pessoas não poderiam mais passar 
as caixinhas. Os educandos que ficaram com as caixinhas comunicam ao grupo o conteúdo da mesma. Finalmente eles deram 
seus depoimentos sobre o que sentiram e refletimos sobre o tema proposto.

Reflexão - A caixinha que continha a palavra MONONUCLEOSE passou por várias pessoas. Se fosse na vida real, uma 
pessoa poderia, em apenas uma noite, transmitir para várias pessoas essa virose tão grave. Após a dinâmica refletimos sobre o 
"beijar" várias pessoas em apenas um encontro e sobre valores.

Objetivo da dinâmica - Prevenir a transmissão da MONONUCLEOSE INFECCIOSA.
Proposta de Pesquisa - Para aprofundar e melhor conhecer o tema foi proposta uma pesquisa sobre: transmissão, 

sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção da Mononucleose infecciosa.

Clorildes Lessa da Silva - Professora de Biologia
Instituto Santa Luzia - Porto Alegre/RS
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Irmã Lídia Mader em missão na Angola

Irmã Lídia Mader, encontrando-se em nossa Província (sua Província de origem), para um breve 
descanso, deixou-nos um relato da Missão em Angola. Ela afirma:

“Estou em Angola - África, desde 13 de maio de 1998. Minha primeira casa na Missão, foi em 
Lobito na “Casa Virgem Milagrosa”, onde trabalhei com a Pastoral da Criança, até 2007.

Após a guerra, o Sr. Bispo Dom Benedito, constatou a necessidade de Religiosas em sua Diocese 
e solicitou, com urgência, a presença das Filhas da Caridade em Kuanza-Sul, no município de Kibala.

Eu fui designada para fazer parte da comunidade que iria assumir aquela obra. Chegamos 
naquela localidade em 16 de março de 2007, sendo as primeiras Irmãs a trabalhar naquele lugar. O Sr. 
Bispo e toda a população de Kibala, nos receberam com festa, cantos, danças... 

Lá assumimos vários trabalhos: saúde, laboratório, escola, especialmente no setor de alfabetização, 
pois a maioria não sabia ler, escrever ou fazer cálculos.

Atualmente somos 4 Irmãs: duas espanholas, uma angolana e eu brasileira; a língua falada é o 
português. Temos também 2 Postulantes.

O meu trabalho é especialmente no setor de ensino, o qual coordeno, juntamente com o Frei Valdir 
da Ordem dos Frades Menores (Franciscanos) e um jovem que também colabora.

Vendo a grande necessidade de alfabetização, implantamos escolas em 19 comunidades, Aldeias 
e Comunas, locais onde a maioria da população não sabia ler. Algumas dessas aldeias estão numa dis-
tância de até 120 Km, sendo o acesso por estradas difíceis de transitar.

Nossos alfabetizandos têm idade de 12 a 50 anos, mas com muita vontade de aprender. Damos 
formação aos que sabem um pouco para ensinar aos outros e posteriormente assumirem o papel de 
professores. 

Este ano de 2011 temos 1112 alunos alfabetizandos; destes, 739 são mulheres e 373 são homens, 
matriculados em 30 turmas, atendidos por 30 alfabetizadores (professores), os quais chegam à nossa 
casa onde damos formação um dia a cada mês; visitamos os núcleos, para melhor orientá-los, e 
esclarecemos suas dúvidas e dificuldades.

Nosso objetivo para este ano é privilegiar os jovens das zonas rurais mais distantes a fim de 
dar oportunidades àqueles que têm mais dificuldades de se achegarem aos núcleos; treinar novos 
alfabetizadores e acompanhar as turmas com visitas mais frequentes. Este é o meu trabalho, onde 
me sinto feliz e realizada por levar a esta pobre gente um pouco de conhecimento de leitura, escrita e 
cálculos.

Além disso, em Kibala, na nossa casa, eu tenho uma sala de alfabetização com 36 alunos, onde 
dou aulas, de segunda a sexta-feira, pela manhã. Coordeno também a Infância Missionária, com 
formação, após a Missa dos domingos. São 120 pessoas atendidas, entre crianças e adolescentes, de 
6 a 16 anos, onde sou ajudada por um jovem.

Que a Virgem Santíssima acompanhe todas as Comunidades Educativas da Província de Curitiba. 
O meu abraço a cada uma, com a certeza de minhas orações”.

Irmã Lídia Mader, FC
Missionária em Kibala, Angola - África
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PROJETO “CURITIBA E MOÇAMBIQUE                             
DE MÃOS DADAS”

Correspondência recebida pela Irmã Paula Pereira Alves, Visitadora da Província 
de Curitiba, na qual Irmã Lídia Maria Pancera, responsável pela execução 
do Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”, em Manjangue - 
Moçambique, partilha as ações realizadas com a ajuda financeira enviada pela 
nossa Província. Na próxima edição do Reflexo teremos outras informações. 

Moçambique, 01 de julho de 2011.

Querida Irmã Paula

Um abraço saudoso carregadinho de gratidão.

Que o Senhor retribua em graças, saúde, alegria, todo o bem que nos 
fizeste. Hoje com o coração pleno de gratidão escrevo para dar-lhe nossas 
notícias, contar como andam os projetos e ao mesmo tempo aproveitar para manifestar toda a nossa gratidão por 
tudo o que a Província, através das escolas e outros benfeitores puderam fazer para que a nossa alegria aumentasse 
e para que as crianças tenham melhores condições de estudo e aprendizagem.

Graças aos projetos, conseguimos colocar a internet na escola e agora podemos conversar mais vezes, saber 
como estão todas por aí e como vai a nossa querida Província. Obrigada de coração mais uma vez.

O Sr. Padre Eli irá em agosto ao Brasil para o Encontro da Família Vicentina e seguirá para Curitiba em visita à 
Província dos Padres e entregará um CD, com pequenos filmes, fotos, de toda a nossa vida, para abrires no computador 
e vibrar conosco pela alegria a medida que os trabalhos vão desenvolvendo-se e nossa vida melhorando. Assim, 
poderá também enviar o material às escolas como um sinal da aplicação dos valores recebidos.

Tudo está em andamento. Foram compradas a fotocopiadora, a duplicadora, as máquinas de costura, o 
congelador e um projetor.

As crianças já iniciaram o bananal, estão fazendo blocos (tijolos), conservas, jam (compotas) e a culinária 
pouco a pouco avança, preparando para a padaria.

A biblioteca está pronta, com prateleiras, mesas e bancos. Lançamos a campanha do livro, que enviei a 
Portugal, Instituto Camões e aos Jovens Amigos de Maputo. “Um livro, um amigo”, é o título da campanha, com 
fotos das prateleiras quase vazias. Devagar começam a chegar, pois podem ser livros de literatura infantil já usados, 
digo, já lidos pelos doadores e que não sabem mais o que fazer com eles. Temos em Portugal uma ONG chamada 
UM PEQUENO GESTO, UMA GRANDE AJUDA que apadrinhou 50 órfãos da nossa escola e que estão empenhando-
se na coleta de livros. Minha esperança é que em pouco tempo nossas prateleiras estejam cheias e nossos alunos 
melhorem sua leitura, pois com o Changana, língua local, tudo fica mais difícil, pois falam em casa e em qualquer 
lugar a sua língua e o Português, como língua oficial, fica em segundo plano. 

Já estamos com os computadores comprados, mas estamos aguardando terminar o gradeamento da sala, para 
maior segurança. O professor já temos, e trabalha conosco aqui na escola com os órfãos e a fabricação de sabão e blocos.

O que preciso agora é de verdade, ampliar os braços, tendo outras pessoas que envolvam-se e ajudem; 
voluntários que queiram dar um bocadinho de si para o bem das crianças. Empenho-me, nesse sentido, preparando 
também Irmãs moçambicanas para que possam assumir trabalhos no futuro, pois nossa Escola pretende ser um 
CENTRO DE ECONOMIA DOMÉSTICA, onde o saber fazer seja prioritário. A finalidade é que aprendam pequenos 
ofícios que gerem rendimentos e os ajudem na manutenção, visto ser uma porcentagem de quase 80% órfãos ou 
abandonados e um grande número de crianças cujos pais têm AIDS, o que preocupa mais ainda.

Vocês não podem imaginar a nossa alegria, mesmo que seja uma alegria diferente do brasileiro, que vibra, 
canta, pula, etc. Aqui, mais fria, se pudesse dizer, mas são felizes.

Espero que gostem de ver o que mandamos e espero também que os pequenos filmes e fotos possam ser 
abertos no Brasil. Padre Eli levou a documentação com muita alegria e vai contar a nossa vida, embora já esteja em 
Roma há quase um ano, mas partilho tudo o que se vai vivendo mesmo em questões da pastoral.

E nossa Província como vai? Conte-me um bocadinho. Ficarei feliz.               
De coração mais uma vez agradeço, khanimambo swinene, como dizemos aqui, e quer dizer muito obrigado. 

Peço que passes a nossa gratidão a todos que colaboraram e deram as mãos para que o amor se tornasse concreto e 
o Jubileu fosse de verdade vivido em plenitude.

Com votos de carinho e desejo de saúde, alegria, realizações e a certeza de minhas orações hoje e sempre.
Continuemos unidas. De sua Irmã que muito a quer.

Irmã Lídia Maria Pancera, FC
Escola Santa Luísa de Marillac - Vila de Manjangue, Moçambique
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VII Serenata às Mães

A 7ª edição da Serenata às Mães, realizada no dia 07 de maio deste ano, foi um sucesso. A equipe do Ensino Médio 
organizou e realizou o evento de maior emoção do ano. Após a inscrição, feita com antecedência, estudantes e funcionários 
dirigiram-se à residência das mães fazendo a apresentação musical. Fomos recebidos com festa, sorrisos e animação. As mães 
homenageadas sentiram-se únicas. As canções foram escolhidas para que elas nunca se esqueçam do amor que o mundo 
dedica-lhes.

Emoção...gratidão...alegria, foram os sentimentos vistos, 
acompanhados de lágrimas. O Colégio Vicentino Incomar dedica 
todo o seu esforço para que o evento seja estendido a todas as 
mães vicentinas.  

“Foi o melhor presente que já recebi na minha vida” 
(Josefa Vieira da Silva Razo - mãe vicentina).

Foram momentos que jamais esqueceremos e ficarão 
guardados em nossa mente.

Somos gratos a toda a equipe que colaborou.

Claucir e Garcia - Coordenação do Ensino Médio
Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria - Toledo/PR

Ensino Médio uma lição para a vida

Um resultado de excelência não se alcança de maneira imediata ou sem constância de propósito. As lições, em nosso 
Colégio, são vividas plenamente pelos professores, estudantes e equipe técnico-pedagógica, adequando-se a um padrão de 
qualidade, que culminou com as últimas conquistas.

Nosso trabalho que inicia-se na Educação 
Infantil, passa pelo Ensino Fundamental e atinge o 
ápice no Ensino Médio. E é nesse momento que o 
educando, recebendo apoio e orientação, ao mesmo 
tempo em que é estimulado a consolidar aprimorar e 
aprofundar seus conhecimentos aplica-os à realidade 
econômica, social, política e cultural, com autonomia, 
responsabilidade, expressividade e ética, alcançando 
o pleno êxito.

Ano a ano estamos conquistando uma posição 
respeitável, por conta dos resultados alcançados por 
nossos educandos nos vestibulares. No último ano, 
de 22 educandos que prestaram vestibular, 20 foram 
aprovados em cursos de nível superior. Só na Univer-
sidade Federal do Paraná - UFPR foram aprovados na 
1ª fase nove educandos e na 2ª fase quatro, sendo a 
colocação de uma educanda, o 1º lugar geral na UFPR 
em Pedagogia. Também a média no ENEN, vem gradativamente apresentando melhor performance; além de aprovações na 
UTPR e no CEFET/PR.

Desde a implantação do Ensino Médio, vem se percebendo o crescimento de matrícula e diminuição da evasão no final 
do Ensino Fundamental para o Ensino Médio.

Isto se constata quanto ao expressivo aumento do número de educandos matriculados no Ensino Médio, que hoje 
soma 156, sendo 36 no terceirão. 

Vale afirmar que a nossa missão faz-se a cada dia pela afirmação de nossos princípios, nosso carisma e seriedade com 
que entendemos e fazemos educação.

É preciso ir além de um bom planejamento, de ótimos livros e recursos tecnológicos; é preciso entender o educando 
como um ser humano, que tem sonhos, que busca um diferencial e que deseja ser feliz.

Simone R. Pucovski Gianesini - Coordenadora Pedagógica
Colégio Vicentino São José - Curitiba/PR
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Ensino Médio na Província de Curitiba

Além do Colégio Vicentino São José - Curitiba/PR, Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco/PR e 
Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria - Toledo/PR, outros Colégios Vicentinos oferecem o Ensino Médio na Província 
de Curitiba, tais como: Colégio Vicentino Santa Cruz - Campo Mourão/PR, Colégio Vicentino São José - Foz do Iguaçu/PR, Colégio 
Vicentino Santa Cecília - Porto Alegre/RS e Instituto Santa Luzia - Porto Alegre/RS. A Escola Vicentina Técnica de Enfermagem 
Catarina Labouré oferece cursos profissionalizantes na área da saúde.

Aprovações Vestibulares de educandos do Incomar...

O Colégio Incomar de Toledo já é tradição em aprovações em vestibulares. 
Neste ano, alcançamos o número recorde de aprovações. Tivemos 55 aprovações 
em universidades públicas e 68 aprovações em instituições privadas. Este sucesso 
é comemorado, pois é com a seriedade da equipe de professores, coordenação 
e direção que os educandos vicentinos contam todos os dias. Aulas e material 
de qualidade, estrutura física adequada são aliados ao excelente desempenho 
nos resultados. 

No Colégio Incomar 
os educandos não são 
tratados como números 
a mais e sim como seres 

humanos, os quais são preparados para 
o vestibular não esquecendo a formação humana.

As melhores universidades estão recebendo os melhores 
alunos, alunos do Colégio Incomar. 

Claucir Dupont - Orientador do Ensino Médio
Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria - Toledo/PR


