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AÇÃO DE GRAÇAS: UMA ARTE DE GRATIDÃO 

Partindo do pressuposto de que a gratidão é uma arte, não podemos esquecer 
que ela é também uma manifestação de reconhecimento. Reconhecimento este 
que precisa de alguma forma ser revelado através de gestos ou palavras que 
exprimam nossa satisfação pelas coisas boas em nossa vida. 

Reconhecer as maravilhas de Deus é uma expressão amorosa que nos faz 
admitir que Deus continua manifestando constantemente o seu amor nas mais 
diversas formas. Uma delas são as ações do ser humano. O Divino no humano, uma 
combinação perfeita da graça e do amor de Deus.

“Sede agradecidos” (Col.1,12). Esta expressão de São Paulo nos faz reconhecer 
as inúmeras ações realizadas no ano de 2011, pelas instituições educacionais e 
socioassistenciais da Província de Curitiba, através do Projeto “Criação e Vocação: 
um chamado à Vida”. Foram gestos, atitudes, projetos e compromissos com o 
cuidado pela vida numa dimensão planetária, isto é, voltada para o meio ambiente, 
o nosso habitat; amar a vida e defendê-la é missão de todos nós.

 Cada Filha da Caridade, em suas diferentes atividades, pais, educadores, educandos, voluntários e simpatizantes do 
Carisma Vicentino têm, com esmero e dedicação, abraçado essa causa a favor da Vida. Disse Jesus: “Eu vim para que todos 
tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10, 10).

“Bom é render graças a Deus” (Sl 92). Diante do carinho com que Ele nos cerca diariamente, não podemos deixar de 
reconhecer todo o trabalho que vem sendo realizado neste Ano Vocacional Vicentino na Província de Curitiba. São 40 anos 
de história da Pastoral Vocacional em nossa Província. Este Serviço de Animação fez florescer muitas vocações vicentinas. 
Segundo Robert Emmons:  “A gratidão é uma sensação percebida de maravilhamento, agradecimento e valorização da vida”.  

Reconhecer as coisas boas que nos aconteceram pode ser um estímulo para vivermos cada vez melhor.

A Deus nossa ação de graças pelo bem realizado, por todos aqueles que, de forma direta ou indireta, colaboraram nos 
projetos das instituições educacionais e socioassistenciais e, portanto, abraçaram esta causa com amor.

Irmã Vilma Geopato, FC
Conselheira Provincial
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Comissão Especializada de Educação da Província de Curitiba - CEEPaC  
Realizações 2011

Com as graças de Deus e a intercessão de nossos Fundadores, São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac, diversas 
ações foram realizadas pela Comissão Especializada de Educação neste ano de 2011:

•	 Composição dos membros da CEEPaC 2011: Irmã Ângela Pan (Coordenação), Irmã Francisca Maria da Silva, Irmã 
Jocelia Chuproski, Irmã Maria de Fátima de Oliveira, Irmã Salete Magagnin, Irmã Satiko Uyeno, Irmã Siena Alflen, 
Irmã Tereza Pereira e Genimara Endres Gonzaga (Assessora Pedagógica).

•	 Encontro de Coordenadoras da Educação Infantil ao Ensino Médio (30 e 31/03) - foram trabalhados os seguintes 
temas: “Inclusão: definições, legislação e implicações”, “Bullying frente à proteção integral” e “Competências e 
habilidades essenciais para promover um ambiente de trabalho”. Realizou-se também estudo de casos, momento 
rico de partilha entre as Coordenadoras.

•	 Encontro de Diretoras das Instituições Educacionais Vicentinas (26/04) - o Psicólogo que desenvolveu o trabalho 
destacou dois itens em específico: 1º) A importância da valorização do capital humano como fonte inesgotável 
de crescimento profissional e 2º) A identificação e o desenvolvimento dos talentos e as competências de forma 
motivadora dentro do ambiente de trabalho.

•	 Encontro de Educadores de Ensino Religioso – 5ª série ao Ensino Médio (12 e 13/05) - o encontro teve como 
objetivos: análise geral sobre o Ensino Religioso – abordagem histórica e legal; elementos do currículo, opções 
metodológicas, conteúdos, matrizes das religiões e religiões comparadas e o convívio interdisciplinar.

•	 Encontros de Ensino Religioso nos Regionais (23/07 e 24/09) - o primeiro aconteceu no Regional Oeste, Colégio 
Vicentino São José e o segundo no Regional Norte, Colégio Vicentino Santa Cruz. Ambos atingiram seus objetivos e 
contaram com a participação de 233 educadores, promovendo assim, momentos ricos de entrosamento e aquisição 
de conhecimentos pelos educadores da Educação Infantil ao 5º ano.

•	 Encontro de Secretárias das Instituições Educacionais (13/09) - diante das novas legislações e da implantação 
simultânea do Ensino Fundamental de 9 anos, este encontro trouxe orientações e informações às Secretárias, 
gerando assim mais segurança no dia a dia das secretarias.

•	 Encontro de Pastoral Escolar (30/09 e 01/10) - Partindo do princípio de que a Pastoral Escolar é a grande “linha 
condutora” de nosso Carisma nas Instituições Educacionais Vicentinas, e com a assessoria do Coordenador da Pastoral 
Escolar da Rede Marista, realizou-se no primeiro dia uma formação mais teórica, analisando o papel da Pastoral Escolar 
Vicentina.  No segundo dia, com a assessoria da Irmã Selita Bruschi, Coordenadora da Pastoral Escolar Vicentina, partiu-
se para avaliação das ações do ano que passou e a organização do Plano de Ação para o ano de 2012.

•	 Assessoria na reformulação do Regimento Escolar - Bullying - tema de alta relevância em nossas realidades e que 
necessitava do respaldo legal através dos Regimentos Escolares.

•	 Revisão dos Contratos de Prestação de Serviços - membros da CEEPaC, departamento financeiro e jurídico da 
Província realizaram os encaminhamentos para a padronização dos Contratos de Prestação de Serviços, dando 
maior unidade às Instituições Educacionais Vicentinas.

•	 Visitas nas Instituições Educacionais - Irmã Ângela, Irmã Jocelia e Genimara, visitaram: Escola Vicentina Santa Ana, 
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças, Centro Vicentino de Educação Infantil São Vicente de Paulo e Centro 
Vicentino de Educação Infantil Santa Luiza. Foram momentos ricos de conhecimento das diferentes realidades, 
levantamento de necessidades e de passarmos algumas orientações às equipes.

•	 Reuniões das Comissões Especializadas (Educação, Inserção, Saúde e Social) - nestas reuniões foram realizados 
momentos de formação, avaliação das ações realizadas e planejamento de encontros e ações para o ano de 2012.

Para 2012 estamos nos preparando com muito empenho e dedicação, pois, queremos continuar cumprindo com nosso 
papel junto ao Conselho Provincial e às Comunidades Educativas. Estamos com treze encontros agendados, sendo que quatro 
acontecerão na Sede da Província (Supervisoras, Diretoras, Serviço de Tesouraria e Pastoral Escolar) e nove nos Regionais 
(Educadores da Educação Infantil ao 5º ano, Colaboradores e Ensino Religioso da Educação Infantil ao 5º ano). 

Agradecemos o apoio recebido de todos os envolvidos com a Educação Vicentina na Província!

Irmã Ângela Pan e Membros da CEEPaC
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Pensar o lixo com a arte contemporânea

Os educandos do 9º ano do Colégio da Providência, da cidade do 
Rio de Janeiro - RJ, assistiram ao filme “Lixo Extraordinário” e desenvolveram 
um trabalho de Artes Visuais que dialoga com o tema da Campanha da 
Fraternidade 2011: “FRATERNIDADE E VIDA NO PLANETA”.

Em pequenos grupos os educandos tiraram o contorno do corpo de 
um dos participantes no chão da quadra, e em seguida trabalharam sobre a 
forma com objetos e elementos de sucata.

“O filme Lixo Extraordinário com a participação de Vik Muniz, 
conseguiu mostrar como existe uma grande divisão de classe social. Alguns 
gozam da riqueza e outros se matam de trabalhar para ganhar tão pouco.” (Juliana Rodrigues)

“Os catadores de lixo trabalham duro e diariamente para ganhar pouco para sua sobrevivência. Eles se arriscam em 
lugares mal higienizados, onde encontram diversas matérias como: corpos de pessoas mortas, comidas, objetos que ainda são 
utilizáveis.” (Letícia Guimarães)  

“Esse filme nos faz refletir muito sobre o que chamamos de “Lixão”. Eu achava que lixo era apenas algo que nós usamos 
e jogamos fora, não serve mais para nada. Não é verdade, esse lixo para muitos significa trabalho, um trabalho digno. Muitas 
coisas podem ser recicladas.” (Matheus Maltoni)

“Vik Muniz nos fez refletir sobre o lixo, nos fez ver que a arte 
está onde a gente menos imagina. O jeito com que ele usa o lixo para 
fazer Arte Contemporânea mexe com a nossa mente, com nossos 
sentimentos e nos faz refletir sobre a vida.” (Taleska)

“O filme me fez pensar que talvez o nosso planeta não esteja 
totalmente perdido. Se na ficção parte do lixo se transformou em 
arte, será que as outras questões que envolvem o planeta também 
não podem ter solução?” (Ana Beatriz)

“Essa arte produzida com o lixo nos mostra que para todo fim 
pode ter um novo começo.” (Roberta)

Mônica Sica - Educadora de Arte
Colégio da Providência - Rio de Janeiro/RJ

Coletar, reciclar e economizar:               
Um ato de Amor

Você é responsável pelo lixo que produz! Faça sua parte! Recicle-o e 
aproveite dele!

Nos dias atuais, o consumo de produtos industrializados tem 
crescido consideravelmente. A praticidade encontrada no manuseio 
desses produtos tem conquistado a população do mundo todo. Mas, 
as consequências desse uso exagerado se apresentam em nosso meio 
ambiente, através de lixões superlotados, ruas sujas, rios e mares poluídos, 
entre tantos outros problemas.

A reciclagem é uma das formas mais eficientes de resolver o problema do lixo, possibilitando a criação de novos 
empregos, a produção de novos materiais, rendas para cooperativas, produzindo novos materiais, prevenindo doenças e 
aumentando a qualidade da vida humana e animal. 

Com a colaboração de suas famílias, o 1º e o 2º ano trabalharam sobre a reciclagem, no ensinar e no realizar. O 1º 
ano apresentou à população, durante a Mostra do Conhecimento, ideias de economia de produtos industrializados e sua 
reutilização. Confeccionou, com sucatas, produtos artesanais e criativos brinquedos que encantaram pequenos e grandes 
que os apreciavam e uma oficina de fabricação de papéis reciclados, que 
demonstravam aos visitantes com encanto, firmeza e sabedoria. 

O 2º ano realizou durante dois meses, o projeto: “Quem Ama Coleta” 
trazendo para a sala de aula toda a realidade da coleta seletiva do lixo e 
o seu destino, tanto no Município de Paraíso do Norte, como em âmbito 
mundial. Durante a apresentação, mostraram-se grandes sábios sobre o 
tema, tentando convencer a todos sobre o valor e a necessidade de coletar 
e reciclar.

Educadoras Virgínia Sousa e Ilda Cristiani Siscouto
Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida - Paraíso do Norte/PR
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Projeto: Nosso Planeta, Minha Casa. É preciso saber cuidar!

A Igreja no Brasil, pela Campanha da Fraternidade 2011, 
contribuiu para a conscientização das comunidades cristãs e 
pessoas de boa vontade sobre a gravidade do aquecimento global 
e das mudanças climáticas, e motivou-as a participar dos debates e 
ações que visam enfrentar este problema e preservar as condições 
de vida no planeta.

O Colégio Vicentino São José, de Curitiba, por meio do 
Projeto NOSSO PLANETA, MINHA CASA! É preciso saber cuidar! 
procurou sensibilizar os educandos por meio de leituras de livros 
paradidáticos, debates, seminários, pesquisas, análise e discussão 
das informações obtidas pelos inúmeros meios de comunicação, 
conscientizando-os a fim de garantir a qualidade de vida no planeta.

A Educação Infantil teve como objetivo reconhecer a importância da utilização racional dos recursos hídricos, evitando 
que todos sofram as consequências da falta desse bem precioso que é a água. Realizou também um estudo em torno da 
Dengue. Conheceu a reprodução, nascimento e desenvolvimento do mosquito e aprendeu sobre a eliminação dos criadouros 
que inclui desde a água parada a pequenos objetos com água depositada. Através disso enfatizou-se os riscos que essa doença 
representa para o ser humano.

O Ensino Fundamental teve como tema central o meio ambiente, abordando questões sobre a destruição das florestas, 
importância da reciclagem, o problema da poluição, ocupação desordenada, pedido de socorro das espécies animais e vegetais. 
Esse trabalho ajudou a formar a consciência dos educandos, preparando-os para defender o meio ambiente e contribuir para 
o tão sonhado desenvolvimento sustentável.

O Ensino Fundamental 2ª fase abordou de maneira lúdica e atraente questões sobre homem e o planeta. Estudos de 
astronomia, anatomia humana, a energia e a alimentação foram os temas abordados. A construção pelas 5as séries A, B e C de 
um planetário e a criação de um blog proporcionaram conhecer e nos encantarmos com o universo. Associando o universo 
ao homem, as 6as séries A e B pesquisaram, refletiram e puseram “as mãos na massa” na Oficina de Culinária. Conhecendo 
os ingredientes, reconheceram a importância de uma alimentação balanceada para a qualidade de vida. Fernando Carraro, 
autor das obras que fundamentaram os trabalhos das 5as e 6as séries, encantado com as oficinas, participou de uma manhã de 
autógrafos no Colégio. 

O Ensino Médio destacou o resíduo da produção humana. A questão era: O que fazer com o lixo? Como aproveitar 
produtos renováveis? Analisando estas questões os 1os e 2os anos realizaram oficinas que contemplaram desde a 
customização e reformas de roupas e objetos até a fabricação de produtos de higiene e limpeza. O Projeto foi realizado 
através da Oficina: Lixo – de onde vem? Para onde vai? - Customização e Reformas. Os trabalhos foram realizados em conjunto 
com o Atelier de Arte. Utilizando-se de técnicas simples, eficazes e criativas, transformaram e reformaram peças velhas, sem 
uso e de forma original customizaram roupas e reformaram objetos, os quais foram vendidos a valores simbólicos, no dia da 
Mostra realizada no dia 1º de outubro de 2011. A renda foi inteiramente repassada ao Centro Vicentino de Educação Infantil 
Santa Luiza, passando das mãos dos educandos às mãos da Irmã Carmem Rugiski, Diretora Administrativa do Centro Vicentino, 
que esteve presente no Colégio para receber a doação. De forma criativa, os educandos buscaram incentivar a comunidade a 
reformar, produzir e até comercializar os produtos. 

Todas as atividades foram acompanhadas e registradas pelas câmeras do 3º ano do Ensino Médio, que documentaram 
em vídeo o esforço e empenho dos Educandos Vicentinos. 

Irmã Satiko Uyeno - Diretora Pedagógica
Colégio Vicentino São José - Curitiba/PR
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Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima finaliza Projeto Social 2011
  

No dia 05 de novembro, a Escola Vicentina Nossa Senhora de 
Fátima encerrou o Projeto Social 2011 que tinha como tema: “Criação e 
Vocação: um chamado à vida” e como lema: “Contemplar, amar e cuidar”.  
O Projeto foi desenvolvido da seguinte forma:

O Nível II trabalhou o subprojeto: “Vida e Flores”. Os educandos 
fizeram um lindo canteiro de flores o qual apresentaram aos pais por 
ocasião da Mostra.

O Nível III trabalhou o subprojeto: “Amados Animais”. Os educandos 
estudaram e explicaram aos visitantes a forma de alimentação e o local 
onde vivem alguns animais.

O Nível IV trabalhou o subprojeto: “Reciclar: uma ideia inteligente”. 
A turma mostrou ao público quanta coisa bonita e inteligente pode ser 
construída por meio do lixo reciclável.

O Nível V construiu uma Banda Ecológica e fez um belo show apresentado aos pais.
O 1º ano trabalhou a Criação do Mundo. Os educandos juntamente com a educadora montaram na sala de aula, sete 

ambientes representando os sete dias da Criação, os quais foram 
explicados aos pais pelos educandos.

O 2º ano desenvolveu o tema: “Cultivando sementinhas que 
curam”. Na ocasião fizeram vários chás que foram degustados pelos 
visitantes e em seguida distribuídas as respectivas receitas.

O 3º ano trabalhou o tema: “Amados Animais: nosso Planeta, 
a casa de todos”. Os educandos reproduziram várias espécies de 
dinossauros e com muita propriedade explicaram aos visitantes um 
pouco da história de cada espécie abordada.

O 4º ano e a 7ª série abrilhantaram a Mostra, ensinando aos pais 
alguns jogos de Raciocínio Lógico, como: Dama, Quoridor e Yahtzee; 
jogos esses que aprenderam no Projeto de Raciocínio Lógico oferecido 
pela Escola no contraturno.

A 4ª série trabalhou o subprojeto: “Água: O Ouro do Novo 
Milênio”. Os educandos explicaram aos visitantes o processo de 
purificação da água, repassando o que haviam aprendido na visita que realizaram à Sanepar em Umuarama.

A 5ª série trabalhou o subprojeto: “A Linha do tempo e a transformação da Natureza”. Os educandos explicaram e co-
locaram em exposição: o chuveiro, o fósforo, o vaso sanitário e o ferro 
elétrico, mostrando a evolução que esses objetos sofreram ao longo 
dos séculos.

A 6ª série colocou em exposição obras de Arte que reproduziram 
nos vitrais e em telas.

A 8ª série realizou alguns experimentos no Laboratório de Ciências, 
como: bola de fogo, corrente elétrica em uma solução aquosa, entre outras. 

Avaliamos essa atividade como positiva, pois possibilitou aos 
educandos a interação com o conteúdo e o contato com o público 
que visitou os trabalhos realizados.

Parabéns a todos os educadores e educandos pela criatividade 
na elaboração dos trabalhos.

 
A Direção

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

CURSOS OFERTADOS PELA ESCOLA VICENTINA TÉCNICA DE ENFERMAGEM CATARINA LABOURÉ

•	 Técnico em Enfermagem
•	 Especialização em nível Técnico em Enfermagem do Trabalho

CURSOS LIVRES
•	 Capacitação para Cuidador de Idosos
•	 Capacitação para Cuidador Infantil
•	 Capacitação para Instrumentação Cirúrgica
•	 Capacitação para Home Care (Atendimento domiciliar)
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Visita ao Parque do Jacu

Em 2004, nossa Escola Vicentina iniciou o projeto de recuperação de 
uma nascente, na Fazenda Vista Alegre, fazendo o plantio de árvores nativas, 
fruto do próprio plantio de sementes. 

Agora, em 2011, o 3º ano do Ensino Fundamental, em seu projeto: 
“Água, fonte de Vida” retorna ao Parque do Jacu, encantando-se com o 
resultado daquela ação, descobrindo o valor do cuidado com a natureza, 
para a garantia da existência de água potável, no futuro.

          
Educadora Inês Curioni
Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida - Paraíso do Norte/PR

Educação Ambiental

“Só uma educação ambiental baseada na transformação de valores e na 
mudança de atitudes pode resultar em benefícios para o nosso planeta,

que dá sinais visíveis de que está pedindo socorro.”

O projeto da Feira da Cultura/2011 desenvolvido em nosso Colégio 
foi baseado na Campanha da Fraternidade: Fraternidade e a Vida no 
Planeta. Apesar de ser um tema trabalhado por nossos educandos em 
anos anteriores, é sempre bom estarmos repensando nossas atitudes e 
buscando novos caminhos.

Durante o projeto percebemos que as crianças têm um potencial 
imenso e anseiam por fazer algo pelo planeta, mas precisam, ainda, de informações e encorajamento. Mais importante é 
despertar-lhes a consciência sobre o poder de cada um.

Dentre as atividades da Feira Cultural a que mais chamou a atenção das famílias presentes foi a do 3º ano, tendo como 
tema: Tráfico de Animais. O objetivo era passar para o público a experiência dos animais quando retirados do seu habitat, 
presos e transportados.

Quem desejasse, entrava numa gaiola muito pequena e ouvia um 
texto elaborado e gravado pelos próprios educandos sobre os Galos de 
Campinas com um apelo de liberdade.

Um outro momento que atraiu a atenção, foi a exposição dos objetos 
reaproveitados pelos educandos da Educação Infantil. Nas aulas anteriores à 
Feira, eles puderam observar todo o processo de transformação dos materiais.

Muitas outras atividades enriqueceram o dia: teatro, vídeos e 
apresentação musical. Acreditamos, portanto, que educandos, famílias e 
convidados tiveram a oportunidade de refletir sobre as necessárias atitudes 
de mudança em relação ao nosso Planeta.

       
Mônica Reis
Colégio da Providência - Rio de Janeiro/RJ
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Diversidade Cultural

A interdisciplinaridade está sendo fundamental para a valorização das 
culturas afro e indígena.

Devido à obrigatoriedade da inserção do Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana (Lei 10.639/03) e a necessidade de conscientização e re-
conhecimento da importância do povo africano para a formação do nosso país, 
a Equipe Multidisciplinar da Escola Estadual Nossa Senhora das Graças realizou 
várias atividades no decorrer deste ano letivo. Além deste tema, também foi traba-
lhada a Cultura Indígena, havendo um Seminário com palestra, vídeos e apresen-
tações culturais preparadas pela equipe.

Nossa Escola promoveu a  “Tarde da Diversidade”, onde os educandos tive-
ram momentos de recreação e puderam observar uma Exposição Cultural dos po-
vos afro-brasileiros e indígenas com fotos, objetos, comidas típicas e assistir a tea-
tros, poemas e músicas relacionadas às temáticas.

Através destes trabalhos, poderemos ajudar a reconstruir a identidade do 
povo brasileiro que há muito tempo esqueceu-se de suas raízes.

 
Juliana Bastos - Educadora de História e Coord. da Equipe Multidisciplinar
Escola Estadual Nossa Senhora das Graças - Irati/PR

Passeio Ciclístico em comemoração aos 70 anos   do Instituto Santa Luzia

Na manhã ensolarada do dia 10 de 
setembro (sábado), aconteceu o I Passeio 
Ciclístico do Instituto Santa Luzia em come-
moração aos 70 anos da Instituição.
        Após o “Parabéns a Você”, cantado em 
coro e com emoção, os educadores de 
Educação Física fizeram um aquecimento 
para o início da atividade.
    Acompanhados pela Empresa Pública 
de Transportes e Circulação e Brigada 
Militar, educandos, pais, professores, 

Direção, amigos e funcionários desfilaram 
em bicicletas, skates ou patinetes, ornamentados com criatividade, dando graça ao Evento.

Durante o trajeto percorrido na Avenida Cavalhada, pais pedalando ou mateando, acompanhavam orgulhosos seus 
filhos. Curiosos observavam aplaudindo e incentivando os educandos Deficientes 
Visuais, que orientados por educadores, demonstravam habilidade e alegria na 
condução das bicicletas.

No retorno à Escola, além da música e da água fresquinha distribuída aos 
participantes, o alongamento final e as palavras da Diretora Irmã Carmem de 
Fátima Stradiotti encerraram o momento com grande expectativa de outro passeio 
ciclístico em 2012.

Renata de Souza Gustavo - Orientadora Educacional
Instituto Santa Luzia - Porto Alegre/RS
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Vivenciando os conteúdos trabalhados

Nossa escola, com o objetivo de vivenciar os 
conteúdos trabalhados nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, anualmente possibilita uma viagem 
para os educandos do 5º ano, ao final do ano letivo. 
Complementando os conhecimentos de história e 
geografia, os educandos podem conhecer e explorar 
alguns lugares da região dos Campos Gerais.

Neste ano foi organizado passeio em uma fazenda 
da região: Rota dos Tropeiros. Além de criar animais exóti-
cos para venda, a fazenda também possui fontes de água 
mineral, onde os educandos puderam aprender mais sobre 
a importância da preservação da água para a vida no plane-
ta. Também, num dos momentos de descontração foram ao 
cinema, tornando o dia bastante prazeroso.

Direção e Equipe Pedagógica
Escola Municipal Luiza Almeida Ferreira - Reserva/PR

Viagem ao Mundo Literário

Nos dias 20 e 21 de outubro 
de 2011, deu-se a culminância do 
Projeto Literário, que a Escola Vi-
centina São Vicente de Paulo vinha 
desenvolvendo desde o início do 
ano letivo. Foram momentos ma-

ravilhosos de magia, interação entre a família 
e a escola, onde pais e filhos, motivados, se reuniram para ler 

obras literárias. Desta forma os educandos puderam apropriar-se do mundo 
da imaginação e desfrutar o gosto pela leitura. Os educadores trabalharam 
com intensidade este projeto e os objetivos propostos foram alcançados.

Educadora Karina Fogaça
Escola Vicentina São Vicente de Paulo - Paranavaí/PR

Fantoche de sucata

A Campanha da Fraternidade 2011 levou-nos a uma 
reflexão sobre a poluição ambiental e a importância da reciclagem. 
Concretizando o que foi refletido, a turma do Infantil 5B, do Centro 
Vicentino de Educação Infantil Santa Rita, confeccionou fantoches com 
caixas de leite.

Os educandos usaram a criatividade e criaram um lindo 
brinquedo demonstrando que é possível reutilizar as sucatas, 
transformando-as em novos objetos.

Ao terminar os fantoches, os educandos deram nomes aos 
mesmos e juntos brincaram com muito entusiasmo e alegria.

Cada criança levou seu fantoche para casa, mostrando 
também à família o valor e a importância da reciclagem.

Educadora Ana Lúcia Dias
Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita - Londrina/PR
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Colégio Vicentino São José - Maratona Bíblica Vicentina
O mês de setembro é sempre uma ótima oportunidade para 

o aperfeiçoamento cultural e religioso de todos os colaboradores 
de nosso Colégio, quando professores, educandos e funcionários 
atuam com a mesma finalidade: o aprofundamento bíblico e o 
estudo mais aguçado da vida e obras de São Vicente de Paulo. 
O objetivo é buscarmos novos conhecimentos e assumirmos 
a missão de forma partilhada, o que possibilita ações e atitudes 
semelhantes às do nosso fundador e que contribuem para o 
aperfeiçoamento de um verdadeiro educador vicentino.

Assim realizamos a II Maratona Bíblica Vicentina! Durante todo 
o mês de setembro os educandos dos diversos níveis desempenharam 
inúmeros trabalhos, pesquisas, jogos diversos, slides, murais, rimas e 
dramatizações. Os resultados foram maravilhosos!

A participação de professores e funcionários não foi diferente. A ansiedade de muitos para demonstrar seus 
conhecimentos bíblicos e vicentinos foi constatada no dia 1º de outubro de 2011, durante a realização da gincana, preparada 

com muito esmero e carinho pelas Irmãs e Equipe da Pastoral Escolar. 
A manhã teve início com os “atores vicentinos”, professores e funcionários que 

com grande entusiasmo apresentaram a peça elaborada pela Pastoral Escolar: “O Ho-
mem da Capa Preta”. A dramatização revelou as principais etapas da vida e obra do 
grande mestre Vicente de Paulo. Em seguida, testamos nossos conhecimentos no jogo 
do passa e repassa, o qual foi preparado e apresentado com muita criatividade por nos-
sa Diretora, Irmã Leonides Selhorst. A manhã continuou com jogos e animações diver-
sas, envolvendo questões bí-
blicas, o Evangelho de São 
Mateus e a vida de São Vicente 
de Paulo.

O encerramento aconteceu com um delicioso almoço italiano 
oferecido pelas Irmãs, verdadeiras Filhas da Caridade que continuam 
com a dedicação e a preocupação de formar pessoas, a exemplo de 
seu grande fundador, São Vicente de Paulo.

Valeu! Foi maravilhoso! A todos, nossos parabéns!  

Ivanete Savaris - Coordenadora da Pastoral Escolar
Colégio Vicentino São José - Foz do Iguaçu/PR

Projeto “De Mãos Dadas com a Cultura da Segurança”

No início do 2º Semestre de 2011, a Escola em Regime de Convênio de Ensino 
Fundamental Nossa Senhora da Conceição - Tucuruí/PA, deu início ao projeto “De 
Mãos Dadas com a Cultura da Segurança”, que teve como objetivo fomentar uma 
cultura de paz, através de encontros de formação, debates, trabalhos educativos, 
buscando sensibilizar sobre os problemas gerados pela prática da violência e os 
grandes benefícios advindos do cultivo da paz. 

Através dos agentes multiplicadores da Escola (educandos, educadores, pais 
e comunidade), que devem primar pelo fortalecimento de atitudes que expressem 
valores como o respeito e a ética, na busca de relações mais pacíficas, o projeto 
aconteceu.

Dentre as diversas atividades desenvolvidas realizamos, no dia 18 de agosto, 
uma discussão com autoridades do município sobre a importância da paz. Contamos 
com a presença do Juiz da Comarca de Tucuruí, Dr. Cláudio Hernandes; da advogada, 
Sra. Idalene Barroso; da representação da Polícia Militar e de um membro da Pastoral 
da Criança. 

Foi um momento muito proveitoso em que os pais e educadores da Escola 
receberam esclarecimentos relevantes sobre a cultura da segurança, bem como para 
expor suas ideias e dúvidas em relação à temática.

Irmã Maria Rejiane da Mata Dias, FC
Escola R.C.E.F. Nossa Senhora da Conceição - Tucuruí/PA
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Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês

Neste trimestre, várias atividades e Projetos foram desenvolvidos na escola. Optamos em destacar os que seguem abaixo: 

•	Comemoração do Dia dos Professores – Viagem a 
Treze Tílias
Nos dias 17 e 18 de setembro, Irmãs, professores e cola-
boradores viajaram à cidade de Treze Tílias/SC. A escolha 
do local foi pela beleza da cidade e também uma forma 
de homenagem à nossa Diretora que trabalhou muitos 
anos lá. Foi maravilhoso! Ampliando ainda mais os laços 
de união e amizade do grupo de educadores vicentinos!

•		Jogos da Primavera – 01 e 08 de outubro
Foram realizados os jogos nas modalidades: Badminton, 
Futsal, Judô, Voleibol e Xadrez. “Os Jogos da Primavera 
caracterizam-se pela reunião de educandos, pais, 
educadores e ex-alunos em uma confraternização sem 
cunho competitivo, em um clima de amizade, integração 
e exaltação aos benefícios que a prática dos esportes 
oferece”. Professor de Educação Física – Vladimir

•	 Viagem pedagógica a Museus e Parque de Ciências na cidade de São Paulo – 01 e 02 de outubro 
Os educandos de 7ª e 8ª séries e seus educadores de Português, História, Geografia e Ciências, desenvolveram um 
Projeto Interdisciplinar, que teve seu fechamento com a visita ao Museu do Ipiranga, Parque de Ciências Catavento e 
Aquário na cidade de São Paulo. Foram momentos riquíssimos, onde os educandos puderam vivenciar na prática os 
conteúdos trabalhados na teoria.

•	 Dia dos animais na escola e Bênção do Frei Capuchinho – 04 de outubro
Já virou tradição em nossa escola, os educandos da Educação Infantil ao 5º ano, trazerem seus bichinhos de estimação 
para os colegas conhecerem e para receber a Bênção do Frei. A cada ano aumenta o número e as espécies de animais 
que são trazidos!

•	 Feira do Conhecimento 2011 – 22 de outubro
Aconteceu no dia 22 de outubro, no período das 14h às 17h, utilizando-se de vários espaços da escola: ginásio de 
esportes, pátio da Educação Infantil e salas de aula. Teve como Tema Gerador “Vida no planeta”. Os educadores 
e educandos montaram bancas, exposições, apresentações em multimídia, experiências científicas, teatros e 
máquinas malucas para apresentação dos temas. A Feira foi um grande sucesso, com participação ativa dos 
educadores, pais, educandos e comunidade em geral, cumprindo seu objetivo de despertar a atenção, informar 
e refletir sobre o tema proposto.

Foi difícil escolher entre os Projetos quais apresentar, viagens pedagógicas e apresentações de trabalhos, pois muitos 
foram feitos!

Optamos então em contar um pouquinho daqueles que com certeza demonstram a nossa Identidade Vicentina!

Genimara Endres Gonzaga - Coordenadora Pedagógica
Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês - Curitiba/PR
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VIII JIV’s - Jogos Intercolegiais Vicentinos 
2011

     Nos dias 11 a 15 de novembro de 
2011, aconteceu o evento JIV’s (Jogos 
Intercolegiais Vicentinos), sediado 
pelo Colégio Vicentino Santa Cruz de 
Campo Mourão - PR.

Este é um projeto que visa buscar a 
integração entre as Instituições Educa-

cionais Vicentinas, bem como promover 
a união e a boa convivência entre os edu-

candos vicentinos, através do esporte.
Além do fortalecimento dos laços de amizade e da confraterni-

zação, que é importante para a vida de qualquer pessoa, buscamos 
que os jovens percebam durante o evento, que o esporte é essencial 
para a saúde do corpo e da mente.

O que se pretendeu com esse evento, foi oferecer momentos de 
lazer, disputa educativa e ampla integração entre os participantes.

Aqui todos saíram vencedores!
O importante não foi ganhar, mas 

sim, saber competir.
O Colégio Vicentino Santa Cruz, na 

pessoa de sua Diretora Irmã Maria Ge-
ralda Coelho, sentiu-se honrada em 
sediar a 8ª Edição dos Jogos Intercole-
giais Vicentinos.

Participaram dos JIV’s 2011 as seguintes Instituições:
•	 Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria - Toledo 
•	 Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco 
•	 Colégio Vicentino Santa Cruz - Campo Mourão
•	 Colégio Vicentino São José - Curitiba
•	 Colégio Vicentino São José - Foz do Iguaçu
•	 Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida - Paraíso do Norte
•	 Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês - Curitiba
•	 Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima - Cruzeiro do Oeste
•	 Escola Vicentina São Vicente de Paulo - Paranavaí

Colégio Vicentino Santa Cruz - Um Projeto de Vida
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Trabalho de Conclusão do                               
Curso Técnico em Enfermagem

Os estudantes da Escola Vicentina Técnica de Enfermagem Catarina Labou-
ré apresentaram seus trabalhos de Conclusão de Curso, no dia 20 de outubro de 
2011, inserido no eixo temático – Projetos: Pesquisa em Enfermagem.

A Pesquisa em Enfermagem preconiza um ensino científico contextua-
lizado na Educação Profissional Técnica em Enfermagem, que abrange as com-
petências, habilidades e atitudes requeridas para o exercício profissional. 

O TCC consistiu em pesquisa de revisão bibliográfica na área da saúde 
sob a orientação dos educadores Juliano Cesar Chaves, Marcos Alfredo A. Bach 
e Elsa Santos Lima. 

A apresentação dos estudantes foi dirigida à Equipe Pedagógica, colegas e pessoas interessadas.
Os trabalhos desenvolvidos foram:

•		Transtornos	Mentais	nos	Profissionais	e	Enfermagem
•		HPV:	Que	Bicho	é	esse?
•		Atividades	Físicas	na	Terceira	Idade
•		Erros	de	Enfermagem
•		Protocolo	de	Transplantes
•		Intoxicação	Exógena	Infantil
•		Cuidados	Paliativos	com	paciente	oncológico
•		A	Enfermagem	de	mãos	dadas	com	o	voluntariado	–	“Anjos	da	Enfermagem”
•		Trancar	não	é	tratar	–	CAPS	(Centro	de	Atenção	Psicossocial)
•		Hemorroidas	–	A	doença	tabu
•		A	Importância	dos	pais	nos	cuidados	com	a	criança	hospitalizada
•		Instituto	Médico	Legal	–	A	busca	real	dos	fatos.

Parabenizamos os educadores orientadores e aos estudantes pela excelência dos trabalhos de pesquisa apresentados.

Equipe Pedagógica
Escola Vicentina Técnica de Enfermagem Catarina Labouré - Curitiba/PR

Mostra do Conhecimento

Passamos o ano letivo adquirindo conhecimentos, então nada melhor do que, antes de finalizá-lo, apresentar nosso 
aprendizado à comunidade educativa. 

No dia 21 de outubro de 2011, no período matutino, foi realizada a Mostra do Conhecimento do Colégio Vicentino 
Nossa Senhora das Graças, envolvendo as disciplinas de Ciências pelo Ensino Fundamental II e de Biologia, Física e Química 
pelo Ensino Médio. 

Durante o evento notou-se o grande empenho dos grupos em desenvolver o assunto escolhido dentro do tema central 
da mostra: Meio Ambiente. Os trabalhos foram muito bem feitos e explicados e não faltaram ideias criativas de como podemos 
ajudar a recuperar nosso planeta, resgatando-o de erros causados pela nossa espécie com anos e anos de exploração e destruição. 

Todo esse trabalho fez parte do grande projeto desenvolvido durante todo o ano letivo no Colégio o qual foi baseado 
na Campanha da Fraternidade desse ano, vinculado também aos problemas ambientais.

Educadora Marieli Galvan Bocchese
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco/PR
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Atividades no Centro de Educação Infantil                  
Cantinho da Amizade

O Centro de Educação Infantil Cantinho da Amizade desenvolveu o projeto 
“Valorizando a Vida” com todos os educandos do Centro. Cada turma realizou atividades 
de acordo com a sua faixa etária:
•	 a Páscoa foi celebrada através de muito teatro e aprendizagem;
•	 o Dia das Mães contou com homenagens, muita dança e música;
•	 a festa junina chegou com muita alegria e entusiasmo;
•	 o Dia dos Pais foi festejado com muita alegria e participação maciça dos pais, com 
uma grande festa em homenagem aos mesmos.

Nossa gratidão a todos que colaboraram em cada evento.

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

Educandos vão às ruas de Porto Alegre alertar motoristas sobre acidentes
 

Em vista do número de acidentes e mortes no trânsito, os educandos do Colégio Vicentino Santa Cecília, de Porto Alegre, 
fizeram uma ação de conscientização no trânsito no mês de novembro. Educandos do Ensino Médio e do Ensino Fundamental dis-
tribuíram folders sobre cuidados no trânsito, nas esquinas das ruas Felipe de Oliveira e Vicente da Fontoura, próximos ao Colégio, no 
bairro Petrópolis. A ação, coordenada pelo professor Jair Alberto Nogueira, fez parte do Projeto “Sua vida por um fio”. O Colégio todo 
foi envolvido na campanha de trânsito, desde o Berçário até o Ensino Médio, durante o ano letivo. “Tivemos palestras com Centro de 
Formação de Condutores, teatro, exposição de um carro acidentado no pátio, distribuição de adesivos para os pais, confeccionamos 
jogo da memória e trabalhamos em sala de aula gráficos que demonstravam a realidade do trânsito”, declarou o professor.

Para o educando do 1º ano do Ensino Médio Fernando Schmitt Pardi, de 16 anos, a ação foi proveitosa. “É necessário 
aprendermos a trafegar de forma correta nas estradas, pois as mortes provenientes de acidentes só aumentam e precisamos 
diminuir esta estatística”, declarou. A educanda Marina Dias, de 13 anos, da 8ª série enfatizou que o projeto se torna importante 
para a sociedade pelo fato de conscientizar a população sobre os cuidados e boas maneiras no trânsito. “Temos que pensar 
nas próximas gerações e educá-las para um futuro melhor”. Para o educando Henrique Jaeger Nunes, de 15 anos, do 1º ano do 
Ensino Médio, a realidade do trânsito está muito dura, necessitando de uma mudança. “O número de mortes precisa diminuir”, 
disse Jade Sinhorelli, da 8ª série, de 14 anos. Ela acredita que é importante pensarmos no amanhã. “Por meio de cartazes e 
pesquisas estamos conseguindo conscientizar parte da população”, ressalta.

Recentemente, o veículo acidentado exposto no pátio da escola, com vídeos de acidentes exibidos dentro dele desper-
taram a curiosidade no ambiente escolar, principalmente dos jovens. A Diretora do Colégio, Irmã Maria José de Souza, acredita 
que o projeto interdisciplinar idealizado pelos educadores do Colégio motivou os educandos a refletirem sobre o tema, que faz 
parte da realidade. “Estamos participando de diversas ações sobre o trânsito como forma de divulgarmos cada vez mais nossa 
ação pedagógica e educativa”, declarou.

Rodrigo Bruscato
Colégio Vicentino Santa Cecília - Porto Alegre/RS
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1º Cimearte Vicentino

A Escola Vicentina Santa Ana realizou, no dia 01 de novembro de 2011, 
o 1º CIMEARTE VICENTINO. 

Este trabalho foi desenvolvido por professores, educandos, Coordenação 
Pedagógica, Pastoral Escolar e Direção, com o intuito de fazer o fechamento das 
atividades relativas à Campanha da Fraternidade 2011. As atividades giraram 
em torno da exposição de trabalhos realizados durante todo o ano letivo. Entre 

eles, destacamos o 2º Concurso de 
Fotografias, Realidade e Arte, onde 
os educandos foram premiados pela 
participação e desempenho. 

Tivemos ainda a exposição dos 
trabalhos realizados em parceria com a 
empresa O Boticário, através do proje-
to: “Cuidar da vida no planeta com ação 
consciente”.

Agradecemos à comunidade educativa pela execução dos projetos e 
dedicação na efetivação dos mesmos. Contamos com o empenho de todos na 
execução de futuros projetos da Escola.

Irmã Geovani de Fátima Domingues, FC 
Escola Vicentina Santa Ana - Laranjeiras do Sul/PR

Show de Talentos Vicentinos em Pato Branco 

“Quem faz por amor faz melhor!”

Valorizar o potencial que existe em cada pessoa sempre marcou a missão 
da Educação Vicentina, a qual acredita na humanização como elemento essencial 
para um mundo melhor, onde todos possam viver em fraternidade, partilha e 
comunhão, usando o conhecimento e os talentos como instrumentos divinos de 
transformação para a sociedade.

Foi com este ideal que se 
realizou no dia 28 de setembro 

de 2011, no Teatro Municipal Naura Rigon, de Pato Branco - PR, o Show de 
Talentos Vicentinos. Por meio da sinfonia criativa da música, do sentimento e 
do movimento da dança, da ação e da emoção do teatro, muitos educandos 
mostraram seu potencial artístico.

O Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças sente-se honrado 
por compartilhar com seus educandos deste impactante momento de 
confraternização, interação, emoção e superação do desafio de apresentar-se 

em público. Acreditamos que este 
momento marcará para sempre a 
vida de todos que desfrutaram deste grande evento.

Nossos sinceros agradecimentos aos nossos educandos, pais, professores, 
funcionários e Irmãs que participaram e colaboraram para o sucesso deste evento, 
e de um modo muito especial aos nossos queridos organizadores e apresentadores 
deste Show de Talentos Vicentinos, os educandos Bruno Ciello Cazella e Geison 
Meler da Silva - 2º ano do Ensino Médio - e sua Equipe Técnica. 

Irmã Simone V. de Almeida Lídio, FC - Coordenadora da Pastoral Escolar
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco/PR
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Projeto Junino - Sagrado Coração de Jesus

No mês de junho as educadoras Tânia e Aline trabalharam o Projeto: Um 
olhar sobre a Vida dos Santos, abordando temas sobre Santo Antônio, São João, 
São Pedro e São Paulo. O principal objetivo do projeto foi o de levar as crianças 
do Berçário 2, e por conseguinte as famílias, a um breve conhecimento sobre os 
santos, os símbolos, as danças e as músicas do mês de junho.

Foram realizadas diversas atividades de artes, piquenique com comidas 
típicas, danças, ornamentações, cartazes, desenhos, além da confecção de 
imagens dos santos com papel crepom e bolinhas de isopor. 

Foi um projeto instigante e de grande integração. Como culminância 
tivemos uma linda apresentação de quadrilha com as crianças do Berçário 2, contando ainda com a participação dos voluntários 
do Colégio Anchieta que, uma vez por semana, nos visitam e ajudam nas atividades 
das turmas. O grupo apresentou uma dança do Sagrado Coração de Jesus e foi 
bastante aplaudido pelos educadores e educandos.

Ao final do projeto a educadora Aline comentou: “Este Projeto foi também 
de conhecimento espiritual para todos, em especial para minha família, pois meu 
marido voltava do trabalho e também participava do Projeto através da pesquisa 
sobre os trechos bíblicos e comentários sobre suas descobertas”. 

Educadoras: Tânia Ferreira e Aline Gravim
Obra Social Santa Luiza – Porto Alegre/RS

II Festival Cultural do Colégio Vicentino Santa Cruz

O Colégio Vicentino Santa Cruz, em seu II Festival Cultural, 
apresentou no dia 14/09/2011 – Tarzan, e no dia 15/09/2011 – O 
Pequeno Príncipe.

As diferentes culturas são produzidas pelos grupos sociais ao 
longo de sua história, na construção de suas formas de subsistência, 
nas relações com o meio e com os outros grupos, na produção 
de conhecimentos, nas atitudes a serem tomadas; enfim, na vida 
cotidiana como um todo.

Uma das principais tarefas do educador, enquanto influenciador 
social e mediador do conhecimento, é possibilitar que seus educandos 
compreendam a não existência de uma cultura superior ou inferior, cer-
ta ou errada, e sim culturas diferentes, que devem ser respeitadas.

Sabemos que as pessoas não nascem prontas. É o meio em 
que vivem que educa naturalmente seus membros.

A família, os meios de comunicação e o convívio com outras pessoas têm influência marcante no comportamento da 
criança. E, naturalmente, a escola também tem participado da formação moral de seus educandos.

Com este espírito e através do exemplo de nosso fundador São Vicente de Paulo, que enfatiza “O amor é inventivo 
ao infinito”, é que o Colégio Vicentino Santa Cruz, procura desenvolver durante o ano letivo, através de Festivais Artísticos 
Culturais, o conhecimento e a sensibilidade que leve a valorizar o meio em que vivem, bem como o respeito às diferenças.

Coordenação Pedagógica Fundamental I e Coordenação de Eventos
Colégio Vicentino Santa Cruz - Campo Mourão/PR
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Dia das Crianças                                         
Um Presente Especial!

A Semana da Criança no Centro Vicentino de Educação Infantil Santa 
Rita foi uma festa! Toda a equipe do Centro realizou as atividades com 
muito amor e carinho.

Visando promo-
ver a alegria e ins-
tigar a imaginação 
das crianças, as edu-
cadoras dramatiza-

ram a história: Chapeuzinho Vermelho, com uma versão criativa e diverti-
da. O foco desta atividade foi levar às crianças a importância de valores, tais 
como: respeito, amor, amizade, além de ressaltar que no Dia das Crianças 
não é necessário somente brinquedos comprados em lojas, por exemplo, 
mas algo também muito importante pode ser um momento especial com 
a mamãe ou uma contação de história!

             
Centro Vicentino de Educação Santa Rita - Londrina/PR

Mês das Crianças

Outubro sempre foi um mês muito especial, pois lembramos Nossa Senhora 
Aparecida e o Dia das Crianças, tornando assim o mês inteiro de muita festa e 
integração, com atividades diversificadas e proporcionando momentos felizes aos 
nossos pequenos. Assim, neste mês realizamos piqueniques, preparo de lanches 
especiais e diferenciados. 

Para finalizar tivemos um baile a fantasia, com a participação de todos, onde 
as crianças puderam explorar seus sentimentos e emoções, caracterizando-se com 
personagens que se identificam, desenvolvendo sua imaginação.

Coordenadora Janete Medeiros
Obra Social Santa Luiza - Porto Alegre/RS 

Projeto “De Mãos Dadas com as Crianças”

No mês de outubro comemoramos o Dia das Crianças, e a Escola em 
Regime de Convênio de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Conceição, 
localizada em Tucuruí - PA, para festejar com alegria e criatividade essa data 
especial, realizou a Semana da Criança, que contou com muitas brincadeiras, 
jogos, danças, etc.

Além disso, no dia 13 de outubro elas foram homenageadas com um 
delicioso café da manhã, que teve a presença do Prefeito de Tucuruí, Sr. Sancler 
Ferreira que, como ex-aluno, expressou sua alegria em ter estudado na Escola 
e aprendido não somente o conhecimento científico, mas também valores 
humanos e cristãos importantes para sua vida. 

Foi uma manhã bastante descontraída e cheia de surpresas para nossas 
lindas crianças, que merecem todo o carinho e ‘parabenizações’ de nossa 
Família Vicentina.

Irmã Maria Rejiane da Mata Dias, FC
Escola R.C.E.F. Nossa Senhora da Conceição - Tucuruí/PA
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Os primeiros registros da criança

No mês de outubro foi realizado, no Centro Vicentino de Educação 
Infantil São Vicente de Paulo, o projeto “Fazendo Arte”, com as crianças do 
Berçário, mostrando a importância do desenho, em que os primeiros regis-
tros da criança são linhas, rabiscos, resultado da experiência do riscante. 

Com relação à pintura, a 
mancha é o primeiro regis-
tro que a criança realiza. A 
experimentação com tinta 
foi realizada pela educa-
dora Viviane Regina Pe-
reira da Costa.

Claudia Dias 
Centro Vicentino de 
Educ. Inf. São Vicente de 
Paulo - Curitiba/PR

III Congresso dos Educadores Vicentinos da Província da Amazônia

Nos dias 04 a 07 de agosto de 2011 aconteceu, no Instituto Catarina 
Labouré, em Belém - PA, o III Congresso dos Educadores Vicentinos da Província 
da Amazônia, que teve como tema “Mística Vicentina e Educação Planetária” 
e lema: “Rede Vicentina na construção da sustentabilidade do planeta e de 
uma educação inclusiva”. O evento contou com a presença de todas as Escolas 
Vicentinas presentes no Estado do Pará e também com a representatividade do 
Estado do Amazonas, por meio de duas educadoras do Colégio Nossa Senhora 
do Carmo, de Parintins - AM, totalizando mais de 160 participantes.

O encontro incluiu palestras com temas específicos: mística do educador 
vicentino, sustentabilidade, educação inclusiva e competências do educador. 
Além disso, tivemos ricos espaços celebrativos, dinamizados pelas escolas, 

partilhas de experiência sobre projetos ambientais, momento cultural e passeio turístico.
Agradecemos à Trindade Santa que precedeu e acompanhou este encontro fraterno e formativo para nossos educadores 

vicentinos que, com certeza, voltaram revigorados para a missão de educar para a vida, recordando sempre que “só com amor 
se move a vida” e “de mãos dadas somos mais fortes como o sol”.

Os maravilhosos tempos de graça vivenciados no Catarina Labouré já sinalizam para intensificar o trabalho em rede, 
bem como a preparação para os encontros regionais e para o próximo Congresso, que será em Igarapé-Miri, em 2014.

Nossa gratidão se estende a todos que nos ajudaram para a realização e bom êxito desse encontro e que, sem dúvida, 
não colocaram dificuldades para empreender a jornada de formação vicentina com espírito de amor e serviço. Como nos diz 
o beato João Paulo II: “O ser humano não pode viver sem amor. Sem amor, se torna um ser incompreensível para si mesmo”. 

Irmã Maria Rejiane da Mata Dias, FC
Comissão de Educação da Província da Amazônia
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Mês da Bíblia e do Terço Missionário

“Desconhecer as Escrituras é desconhecer o Cristo”. Com essa frase, 
de São Jerônimo, a Igreja celebra no mês de setembro, o Mês da Bíblia; e os 
nossos educandos não poderiam ficar de fora dessa celebração.

Durante todo o mês foram realizados momentos de oração, tendo 
um dia da semana para que cada turma se responsabilizasse. Ao final do mês 
houve o encerramento com lindas apresentações de todos os educandos.

Em outubro foi a vez de enfatizar o Terço Missionário, oração simples 
e popular em que saudamos e louvamos Nossa Senhora, Mãe de Deus e 
nossa, de forma carinhosa e confiante. É pela oração do Terço Missionário 
que podemos nos encontrar com todos os povos, raças e culturas da terra. 
Atingimos desta forma, os imensos horizontes da missão; romperam-se os 
egoísmos e as intenções particulares, em nossas orações, para rezar pelas 
necessidades de todos os povos da terra. 

O Terço é formado de cinco dezenas. Cinco são também os conti-
nentes do mundo. Cada cor recorda um continente e suas características. 
A originalidade do Terço Missionário é o encontro, na oração, com todos os 
povos, raças e culturas do nosso planeta.

No Terço Missionário da Escola Vicentina Santa Luiza, cada mistério foi 
encenado e rezado pelos educandos de cada turma, junto com suas famílias, 
fortalecendo assim 
os laços de uma 
união maior. Todos 
puderam participar, 
finalizando com a 
Coroação de Nossa 
Senhora.

Tatiana Nardotto
Escola Vicentina Santa Luiza - Porecatu/PR

São Vicente de Paulo e a vivência do Carisma Vicentino

No mês de setembro intensificamos a vivência do Carisma Vicentino, em especial do nosso padroeiro São Vicente de Paulo, 
tendo como inspiração a Palavra de Deus. 

A Pastoral Escolar fortalece a existência da Educação Vicentina quando busca incutir nos educandos, atitudes e valores, 
conhecimentos bíblicos e dos fundadores das Filhas da Caridade. Pensando nesse fortalecimento da identidade cristã-
vicentina, a nossa Escola, no mês de setembro, realizou várias atividades com os educandos e educadores: abertura do mês, 
encenações bíblicas, leituras, questionamentos bíblicos e vicentinos.

Que o verdadeiro significado de servir Jesus Cristo na pessoa do irmão menos favorecido, seja a nossa maior lição deste 
mês. Acredito que isso foi vivenciado durante a Gincana Bíblica nas apresentações das parábolas, na doação de alimentos e na 
Missa celebrada na escola com educandos, pais, educadores e funcionários.  

Daniela Giraldes - Serviço de Coordenação
Escola Vicentina São Vicente de Paulo - Paranavaí/PR
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Amizade e Solidariedade

Sabemos que a sala de aula deve ser um espaço de construção do 
conhecimento, de liberdade de expressão, onde as crianças estabelecem relações 
com a cultura e diferentes formas de aquisição do conhecimento e valores humanos.

Dentre os valores humanos que destacamos nesta faixa etária, a AMIZADE e a 
SOLIDARIEDADE, são fundamentais. Surgiu, então, a ideia de invadirmos a vida de cada 
educando com um boneco simples, mas mágico; um boneco que convivesse com as 
crianças no dia a dia, entrando em suas casas, contagiando, inclusive seus familiares.

Com auxílio dos educandos, confeccionamos um pouco a cada dia, um 
boneco e uma boneca. Quando pronto, realizamos uma votação secreta, utilizando 
uma urna para a escolha dos nomes. Esses bonecos acompanham a turma em todas 
as atividades escolares e extraescolares, criando assim um vínculo muito forte. Por 
isso que os bonecos “Davi” e “Gabriela” interessaram-se em conhecer as casas dos 
educandos. Combinamos com a turma como deveriam acontecer as visitas. As crianças 
registraram a visita com desenhos e escrita e, os pais, por sua vez, com um texto, que 
no dia seguinte era lido pela professora para que todos tivessem conhecimento da 
visita na casa do amigo. O mais importante de tudo, é que, ao retornarem para a 
escola, os bonecos vinham acompanhados de roupas, calçados e brinquedos, para 
doação, que seria realizada em uma instituição com crianças carentes.

Esse ano, visitamos a creche “Primeiros Passos”, onde cada educando pode 
fazer a sua doação, como nos ensinou São Vicente de Paulo. Foi um grande gesto de 
carinho e atenção que nossos educandos tiveram para com os educandos da outra 
escola. Com certeza o Natal deles será mais alegre.

Com esta atividade, que é realizada em nossa escola há 10 anos consecutivos 
com a turma, que agora é 1º ano, tentamos aproximar cada vez mais os pais da escola, 
trazendo informações que sejam interessantes, e com isso, estamos construindo 
um currículo mais significativo, desenvolvendo também a valorização da amizade 
dos novos amigos, a solidariedade e a criatividade com que cada família recebeu e 
conviveu com o novo amigo de seu filho.

Educadora Silvana Gurtat 
Escola Vicentina Santa Ana - Laranjeiras do Sul/PR

Peça Teatral:                           
O Pequeno Príncipe

Como ilustração do Projeto “Criação e 
Vocação: um chamado à Vida” – CONTEMPLAR, 
AMAR E CUIDAR, a turma do 3º ano do Turno 
Integral do Colégio Vicentino Santa Cecília, 
realizou a peça teatral: O Pequeno Príncipe. 

Após a turma ter se inteirado da 
obra através da leitura do livro e assistido o 
filme, a peça foi montada em clima de muita 

expectativa, entusiasmo e vibração. Para a turma, o clássico foi uma descoberta e grande 
foi o encantamento da mesma pelo personagem, que continua cativando gerações, 
principalmente o público infantil.

A ternura, a inocência, res-
ponsabilidade e compromisso do 

principezinho com o seu planeta, sua flor e o cuidado com o cultivo da ami-
zade, aprendendo a cativar e deixar-se cativar, tocou o coração dos peque-
nos artistas que assumiram a tarefa de levar para todo o Colégio esta mensa-
gem de amor, cuidado e respeito pela vida.

Irmã Maria Luiza Ribeiro, FC
Colégio Vicentino Santa Cecília - Porto Alegre/RS
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Os pais e professores nossos de cada dia

Os pais e os professores são os grandes res-
ponsáveis pela construção de uma educação de 
qualidade que garante uma sociedade melhor. A 
educação somente se efetiva se os pais e professo-
res atuarem juntos, porque é com eles que os filhos/
estudantes têm maior contato.

Não por acaso a palavra pais significa, quem ga-
rante a vida, e professores vem de professar que tem por 
definição declarar um compromisso de conduta, uma 
convicção, um ensinar pelo exemplo, espelho de suas 
palavras. Pais e professores se encontram e se unem 
quando se trata de educar. Os pais de maneira informal, 
familiar, sustentam os valores e os professores com um 
trabalho formal, no exercício de sua função tratam das 
relações com o conhecimento e as relações sociais.

Esse trabalho professoral coloca pais e professores em um nível 
de importância social sem o qual não se imagina a educação. Os seus 
conhecimentos e os seus procedimentos movem a inteligência de seus filhos/
estudantes e lhes oferecem condições para que desenvolvam a sabedoria.

O Colégio Vicentino Incomar tem uma Proposta Pedagógica que 
contempla uma prática guiada pelo Carisma Vicentino e pela inspiração 
em Jesus como mestre da sabedoria, que colabora com os pais e 
professores no exercício da educação. 

Neste ano foram desenvolvidos vários projetos com a finalidade 
de concretizar a proposta:
•	 Viagens de estudo;
•	 Torneios e amistosos em handebol, vôlei, futsal, basquete e xadrez;
•	 Encontro de amigos;
•	 Noite do pijama;
•	 Rally dos pais;
•	 Feira do livro;
•	 Campanhas de arrecadação de roupas, brinquedos e alimentos;
•	 Visita em asilo e hospital;
•	 Passeios;
•	 Celebrações;
•	 Encontros de formação;
•	 Feira de profissões;
•	 Dia do desafio;
•	 Acompanhamento profissional e palestras;
•	 Musicais.

Acontecem também os projetos e atividades 
dirigidos pelos professores de áreas com a finalidade 
de ampliar os conhecimentos dos estudantes. Tudo 
em função de oferecer as melhores condições de 
trabalho para os professores e o melhor apoio aos pais, 
que juntos e com a sustentação das Irmãs, ajuda dos 
coordenadores, da equipe administrativa e setores de 
apoio, fazem a Família Vicentina ser a cada dia melhor.

Todas as ações e projetos são norteados pelo 
ideal vicentino, vivido pelas Irmãs e adotado pelos 
leigos que se inspiram no legado das Filhas da Caridade 
dedicadas à educação de crianças, jovens e adultos.

Cirlei Rossi dos Santos
Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria 

Toledo/PR
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“Um novo olhar: Contando a História do 
Instituto Santa Luzia através de pontos, 
retas e ângulos”

Comemorando os 70 anos do Instituto Santa Luzia, ocorreu no mês de outubro de 2011, na re-
cepção da escola, a exposição “Um novo olhar: contando a história do ISL através de pontos, retas e ân-
gulos”, organizada pelos educandos do Ensino Médio, orientados pela Educadora Rosângela Centuário, 
da disciplina de Matemática.

Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de matemática no 
ensino porque, por meio deles, o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe per-
mite compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive (BRASIL, 
1997. p. 39). Com base na construção de maquetes, percebem-se diferentes formas geométricas 
presentes no cotidiano das pessoas, facilitando o entendimento de muitos conteúdos. A proposta dessa atividade foi de con-
tar a evolução dos 70 anos de nossa querida escola através de um novo olhar, que focaliza as perspectivas geométricas antigas, 
atuais e futurísticas na concepção de nossos educandos com visão normal e deficientes visuais.

A atividade iniciou-se no segundo trimestre e cada turma foi dividida em grupos e assuntos. O primeiro ano ficou 
responsável por contar a história do passado de nossa Escola. Os educandos pesquisaram assuntos relacionados à estrutura do 
terreno, medida do prédio, construções e curiosidades de 1941, incluindo salas específicas para atendimentos aos deficientes 
visuais e internos daquela época. Coube ao segundo ano contar a história atual na perspectiva da evolução arquitetônica e 
geométrica da escola e suas salas e do bairro em 2011, incluindo a construção da maquete atual da escola, baseada na planta 
original da mesma, confeccionada em proporções e escalas adequadas para a apresentação. Para o terceiro ano ficou a proposta 
das perspectivas futuras, daqui a 70 anos, sob os olhares dos alunos para 2081, confeccionando maquetes da estrutura interna da 
escola como biblioteca, sala de aula, auditório e laboratórios, incluindo o bairro e o prédio.

A atividade foi realizada com muita alegria, envolvi-
mento e prazer pelos educandos, além de ter gerado muitas 
curiosidades a respeito da evolução nestes 70 anos de nossa 
escola. Quanto ao conhecimento matemático os educandos 
situaram-se no espaço e desenvolveram habilidades de ra-
ciocinar logicamente, com autonomia e imaginação.

 
Educadora Rosângela Centuário

Instituto Santa Luzia - Porto Alegre/RS
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Educandos escrevem ao                                
primeiro astronauta brasileiro

 Pelo terceiro ano consecutivo os educandos da Escola Municipal Irmã 
Helena Olek foram presenteados com fotos autografadas e adesivos do primeiro 
astronauta brasileiro, Marcos Cesar Pontes.

Ao desenvolver um trabalho de produção de textos com o intuito de explo-
rar a escrita em sua função social e tipologia textual, em julho os educandos das 
terceiras séries foram à Agência dos Correios para enviarem suas cartas ao astro-
nauta. Este, gentilmente 
retribuiu enviando fotos 
onde aparece lendo as 

cartinhas. Também mandou uma mensagem a qual gostaríamos de 
compartilhar com a Rede Vicentina.

“A função de educador é a mais nobre das funções e a profissão 
de professor é a mais importante de qualquer país sério; sem 
professores não existe nenhuma outra carreira”.

Claudete Schimanski e Olívia R. Joffe - Educadoras da 3ª série
Escola Municipal Irmã Helena Olek – Irati/PR
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Comemorando 50 Anos de atuação das Filhas da Caridade
 
O Centro de Educação Infantil Vicentina Santa Helena e a Escola Luiza Almeida 

Ferreira, localizados em Reserva, realizam em conjunto diversas atividades no decorrer do 
ano. Neste ano, de modo especial, houve a comemoração dos 50 anos de presença das 
Irmãs Filhas da Caridade atuando na educação desta cidade.

As Escolas possuem espaço privilegiado para as 
atividades recreativas e lazer, destacando aqui a quadra 
coberta, o bosque e o parque infantil, exibindo no 
momento um belo ipê amarelo.

Direção e Equipe Pedagógica
Centro de Educ. Infantil Vicentina Santa Helena - Reserva/PR

Centro de Educação Infantil Cantinho da Amizade – Ribeirão do Pinhal/PR
Centro de Educação Infantil N. Sra. das Graças – Laranjeiras do Sul/PR 
Centro de Educação Infantil Vicentina Santa Helena – Reserva/PR
Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Luiza – Curitiba/PR                          
Centro Vicentino de Educação Infantil São Vicente de Paulo – Curitiba/PR
Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita – Londrina/PR
Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria – Toledo/PR
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças – Pato Branco/PR
Colégio Vicentino Santa Cruz – Campo Mourão/PR   
Colégio Vicentino São José – Curitiba/PR
Colégio Vicentino São José – Foz do Iguaçu/PR
Colégio Vicentino Santa Cecília – Porto Alegre/RS
Creche Nossa Senhora da Conceição – Foz do Iguaçu/PR  
Escola Estadual Imaculada Conceição – Jacarezinho/PR
Escola Estadual Medalha Milagrosa – Ponta Grossa/PR 

Escola Estadual Nossa Senhora das Graças – Irati/PR   
Escola Municipal Irmã Helena Olek – Irati/PR                                   
Escola Municipal Luiza Almeida Ferreira – Reserva/PR                
Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida – Paraíso do Norte/PR
Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês – Curitiba/PR
Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima – Cruzeiro do Oeste/PR
Escola Vicentina Sagrado Coração de Jesus – Araucária/PR  
Escola Vicentina Santa Ana – Laranjeiras do Sul/PR
Escola Vicentina Santa Luiza – Porecatu/PR
Escola Vicentina São Vicente de Paulo – Paranavaí/PR
Escola Vicentina Técnica de Enf. Catarina Labouré – Curitiba/PR
Instituto Santa Luzia – Porto Alegre/RS
Obra Social Santa Luiza – Porto Alegre/RS

O Papel da Assessora Pedagógica na CEEPaC

Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces.
Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas,

 estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. 
Melhor é errar por tentar do que errar por omitir!  Augusto Cury

 Desde que recebi o convite para assumir a Assessoria Pedagógica da Comissão Especializada de Educação da Província, 
tive como meta atuar de forma mais efetiva junto às Diretoras, Coordenações e Educadores.

Neste ano comecei de maneira gradual esta aproximação, até por ser início de trabalho e ter muito que conhecer e 
aprender da sistemática da Comissão e das Instituições.

A equipe também se reestruturou com a entrada de outros membros, formando com a Coordenação da Irmã Ângela 
Pan, um grupo coeso e com muitas metas e até posso dizer sonhos!

Para 2011 já tínhamos um Cronograma de Eventos previamente traçados em 2010, que foram todos realizados. A 
cada novo encontro fomos colocando uma nova visão do trabalho da Comissão, seja nos temas desenvolvidos e assessores 
escolhidos, bem como na maneira de conduzir os encontros.

Um desafio foi reavivar e realizar os Encontros de Ensino Religioso nos Regionais, desafio devido ao tema e também 
a expectativa de como seriam estes momentos, esta aproximação da Comissão mais diretamente com as instituições e seus 
educadores. Foi maravilhoso! Pois além de atingirmos o objetivo de trabalhar com a disciplina de Ensino Religioso, aconteceu 
um grande envolvimento e entusiasmo dos educadores, transparecendo o sentido de pertença, de ser Educador Vicentino e 
acreditar em uma Educação Vicentina que vai além dos muros de sua instituição.

Para 2012 os planos e metas estão a todo vapor! A equipe já previu novos desafios e novas metas já foram traçadas. 
Continuaremos firmes com o objetivo de estarmos mais próximos das Instituições e realmente cumprir com nosso propósito.

Agradeço a todos pela confiança depositada! Tenham certeza que eu e todos os membros que compõem a CEEPaC, 
pedimos sempre as luzes do Espírito Santo ao planejar nossas ações, pois além de nós, está algo muito maior que é, orientados 
pelo  Carisma de São Vicente e Santa Luísa, concretizar cada vez mais o sonho de uma Educação Vicentina forte, ampla e que 
faça a diferença na sociedade.
      Genimara Endres Gonzaga

Assessora Pedagógica - CEEPaC

   
                           

Escola Municipal Luiza Almeida Ferreira – Reserva/PR                
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