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No dia 21 de setembro, os estudantes 
do Contraturno tiveram mais uma edição do 
Acampadentro, um evento em que os media-
dos passaram a noite no Colégio, participando 
de atividades lúdicas, brincadeiras e de mo-
mentos de integração. 

Logo no início, enquanto os pais organiza-
vam os pertences no ambiente do Contraturno, 
os estudantes brincavam junto com seus ami-
gos em nosso Ginásio. Na sequência, foram 

direcionados para o Salão, onde puderam se 
divertir com músicas, danças, além de sabore-
ar um delicioso crepe acompanhado de suco. 
Para manter vivo este momento, levaram para 
casa uma lembrança do 5º acampadentro.  

No dia seguinte, o encontro das crianças 
com os pais foi na quadra de esporte. Cantaram 
a canção “Flor do reggae” e, agradeceram atra-
vés de uma oração a boa noite de sono. Em se-
guida, partilharam um delicioso café da manhã.

EDITORIAL

Quando se ouve falar em educação hoje, muitos são 
os questionamentos: Educar para quê? Em qual o contexto 
nossos educandos estarão inseridos daqui a cinco, dez ou 
quinze anos quando saírem de nosso colégio? Qual deve ser 
o principal foco da educação em uma instituição escolar? 
Quais os principais conteúdos devem ser trabalhados?...

Enfim,	diversos	são	os	questionamentos,	porém	à	maio-
ria deles, responde-se com convicção diante de outro ques-
tionamento: O que é efêmero e o que é perene?

Tudo aquilo que for tendência, ou seja, apenas con-
juntural deve ser tratado com a mesma importância, isto é, 
considerando	sua	pouca	influência	e	garantia	de	perpetuar,	
deve-se relativizar e atribuir-lhe o devido valor transitório. No 
entanto, aquilo que for perene, absoluto e que se garante 
através dos tempos, independente das mudanças, é que 
deve ser valorizado em um processo formativo. 

Dessa maneira, a educação que produz bons resultados 
é certamente aquela que prioriza a formação integral dos 
indivíduos, principalmente calcada em valores humanos e 
cristãos, que são fundamentais, independente do contexto 
no qual estejamos vivendo. Só assim, estaremos educando 
para produzir na sociedade os efeitos necessários para que 
se atinja a solidariedade e sustentabilidade.

Pe. Francisco Maria da Cruz Jordan, fundador da Famí-

lia Salvatoriana tinha por con-
vicção algo que se torna tão 
contemporâneo e que nos 
serve de impulsionador para 
nossa ação educativa. Dizia 
ele “Penso que muitas vezes a maior parte das pessoas que 
se perdem, perdem-se por falta de instrução”.  

E, é nesse sentido que a Educação Salvatoriana, fun-
damentada em seus princípios (empenhar-se pela cultura e 
formação humana e cristã centrada na vida; vivenciar nossas 
convicções e método de trabalho; ser lugar e instrumento de 
preparação de líderes cristãos; centrar as atividades educa-
tivas na pessoa em relação, acolhendo-a em sua inteireza e 
identidade; comprometer-se com a vivência fraterna entre as 
pessoas; educar para a cidadania; e seguir a prática meto-
dológica	de	Jesus,	o	discipulado)	tem	se	configurado	como	
um	apoio	às	 famílias	no	processo	formativo	de	seus	filhos	
para que sejam agentes autônomos em uma sociedade que 
tanto necessita de pessoas imbuídas de verdadeiros valores, 
aqueles	que	realmente	permanecem	e	frutificam.

Izaltino Cesar Gamba
Diretor

Educação Salvatoriana
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Acampadentro do Contraturno  
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Conselho de Classe do Ensino Médio
Mediadores e mediados do seg-

mento do Ensino Médio foram con-
vidados para vivenciar uma prática 
pedagógica diferenciada durante o 
Conselho de Classe, realizado no dia 
06 de setembro. 

De maneira colaborativa, foi pos-
sível realizar um resgate do passado, 
bem como uma análise do presente. 
A	 partir	 dessas	 reflexões	 e	 resgates,	
os participantes foram instigados a 
participar de uma construção com um 
olhar no futuro. 

Uma manhã de emoções e reali-
zações de ações práticas em que se 
percebeu que mediadores e mediados 
caminham juntos no processo de en-
sino aprendizagem.

Inauguração do Nicho de Nsª  Srª de Fátima
No dia 26 de setembro, dentro 

das comemorações do Ano Sexa-
genário de nosso Colégio, acon-
teceu a inauguração e bênção do 
novo nicho e das novas imagens 
de Nossa Senhora de Fátima e dos 
três pastorinhos.

Pe. Alceoni Berkembrock presidiu 
a celebração em que nossas crianças 
puderam expressar seu louvor e seu 
carinho	à	“mãezinha	do	Céu”	através	
de lindas canções e preces.

Este espaço sagrado visa aju-
dar nossas crianças, educadores e 
familiares a fazerem um verdadeiro 
encontro com o Senhor, por meio da 
intercessão de Maria, Mãe de Jesus e 
de todos nós.
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Retiro da PJS - Nono Ano e Voluntariado

“De dentro pra fora” este foi o tema do Retiro da 
PJS do 9º ano e Voluntariado que aconteceu nos 
dias 19 e 20 de setembro de 2018, em Santa Isabel, 
Município de Águas Mornas.

Nós necessitamos, constantemente, passar 
pelo encantamento e pelo “reencantamento” em 
nossa relação com Deus, conosco mesmos e com 
o próximo.

Esse recolhimento, a prática do silêncio, o ato de 

se retirar da realidade que nos rodeia por um período 
de tempo, nos permite olhar o nosso interior com 
mais clareza e confiança, fazendo percorrer consis-
tentemente a nossa santidade em construção.

Estes jovens fizeram a experiência de fecundi-
dade no solo do seu coração para que Deus habitas-
se fazendo nascer e crescer os frutos de uma vida 
feliz. Essa felicidade apenas quem se deixa invadir 
por Deus conseguirá perceber.
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Momento Cívico – 07 de Setembro
Em comemoração ao 07 de se-

tembro, nossos estudantes partici-
param do Momento Cívico. Nele, os 
mediados	fizeram	um	resgate	sobre	
a data em que comemoramos e re-
fletimos	sobre	nossa	independência.

O Momento Cívico, no entanto 
não	fica	restrito	somente	a	esta	data.	
Ao menos uma vez por mês, nossos 
estudantes são convidados a fazer o 
resgate	de	algum	tema	em	específi-
co	e,	ao	fim,	cantar	o	Hino	Nacional.

Alguns temas já celebrados: Dia 
da Bandeira, Meio Ambiente, Dia do 
Trabalhador e Dia do Folclore.
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Nova Sala do Terceirão
No dia 03 de setembro, os mediados do Ter-

ceirão vivenciaram um momento único e aco-
lhedor, foram recepcionados pela coordenação e 
educadores com uma novidade: a nova sala de 
aula. 

Após muita expectativa, os estudantes pude-
ram conhecer esse novo espaço aconchegante, 
jovem, inovador que conta com uma estrutura 
que propicia um maior conforto e organização.

O espaço conta com novas cadeiras com 
apoio, quadro panorâmico côncavo, plataformas 
em degraus, telão e data show. 

#terceiraorumoauniversidade
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Bosque Literário
No período de 23 a 29 de 

outubro, aconteceu em nossa 
Biblioteca a 2ª edição do Bos-
que Literário. Foram desenvolvi-
das atividades pedagógicas com 
estudantes da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Ensino 
Médio.

O espaço foi decorado es-
pecialmente para o momento, 
tornando o ambiente mais lúdi-
co e encantador. O evento teve 
como temática “No meio da 
Floresta”. Foi um momento único 
envolvendo jogos, brincadeiras e 
muita história.

Esta é mais uma iniciativa 
que tem o objetivo de dinami-
zar a biblioteca e atrair cada vez 
mais os estudantes para o uni-
verso dos livros e da leitura.
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Confraternização do Ensino Médio
Afim	de	estreitar	ainda	mais	o	vínculo	entre	os	estudan-

tes do Ensino Médio e os educadores deste segmento, nos-
so Colégio propiciou um momento de descontração entre 
os envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem.

Em nossas quadras e ginásio, os estudantes participa-
ram	de	um	momento	de	reflexão,	ouvidoria,	jogos	e	brinca-
deiras. E, para deixar o dia ainda mais especial, foi oferecido 
um churrasco aos participantes.
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Confraternização pelo Dia do Educador
No dia 09 de outubro celebramos 

o Dia do Educador e confraternizamos 
com	todo	o	nosso	corpo	profissional.

Foi um momento de integração, 
diversão, celebração e reconhecimen-
to, pois nessa noite aproveitamos para 
homenagear nossos jubilados, que são: 
Dóris Fagundes, professora do Funda-
mental I, por completar 30 anos nesta 
instituição; Izaltino Gamba, diretor; Tâ-
nia Senem, coordenadora pedagógica; 
Fabiana Coelho, professora do Funda-
mental II; estes últimos com 20 anos de 
missão educativa.

Diverte Criança

O mês de outubro é sempre muito aguardado entre 
nossos estudantes da Educação Infantil e Fundamental 
I, pois é nele em que acontece o Diverte Criança.

A 10ª edição, que aconteceu em 2018, contou com 
muitas atrações. Entre os destaques está o Parque de 
Diversões, em que as crianças da Educação Infantil 
ao 5º ano tiveram a alegria de brincar nos diferentes 
brinquedos	infláveis,	cama	elástica,	piscina	de	bolinha,	
basquete eletrônico e muitos outros. 

Foi uma semana cheia de emoções e muita 
diversão!
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Mostra Do Conhecimento
“Pelos caminhos do conhecimento, 

em Cristo somos todos irmãos”: esse foi o 
tema central da Mostra do Conhecimento 
de 2018.

Motivados pelas saídas de estudos que 
ocorreram nesse ano letivo, os mediados 
empenharam-se em mostrar um pouco de 
cada cidade catarinense visitada.

Da Educação Infantil ao Ensino Médio, 
os estudantes expuseram seus trabalhos 
nas salas de aula, onde puderam apresen-
tar um pouco do conhecimento adquirido e 
mostrar algumas curiosidades dos municí-
pios visitados.

A Mostra contou com uma banca, 
composta por estudantes do Terceirão e 
educadores, que passaram nas salas para 
avaliar a qualidade dos trabalhos. As famí-
lias	e	convidados	ficaram	encantados	com	
a organização de cada espaço e a qualida-
de das informações recebidas dos estudan-
tes. Foi sem dúvidas um momento de muito 
aprendizado, integração e conhecimento.
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Pastoral Juvenil Salvatoriana 2018

A Palavra de Deus nos ensina que “a felicidade está 
mais em dar do que em receber”. Sabemos que o Senhor 
nos amou primeiro, mas só seremos verdadeiramente bem-
-aventurados, felizes, se entrarmos na lógica divina do dom, 
do amor gratuito, se descobrirmos que Deus nos amou infi-
nitamente para nos tornar capazes de amar como Ele, sem 
medida.

“É preciso amor para poder lutar, é preciso paz para po-
der sorrir, é preciso a chuva para florir”: este é o sentimento e 
desejo que nos move. Em 2018/2019 somamos 120 jovens 
do 6º ano ao 9º ano, mais 30 jovens do grupo de Volunta-
riado. Jovens que fizeram a escolha de seguir os ensina-
mentos de nosso modelo inspirador, Jesus Cristo, e seguem 
edificando as suas vidas e das pessoas que os cercam. 
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Teatro – Sítio Do Picapau Amarelo
A semana do Diverte 

Criança começou muito espe-
cial para os mediados da Edu-
cação Infantil ao Fundamental I 
ao assistirem as apresentações 
do Grupo de Teatro. Desta vez, 
a peça foi ambientada no Sítio 
do Picapau Amarelo.

Trazendo os principais per-
sonagens deste clássico literá-
rio, a peça conta a aventura do 
grupo ao receberem uma visita 
inesperada: Padre Jordan.

Além dos estudantes, a 
peça contou com uma ses-
são extra para os familiares e 
amigos na noite do dia 08 de 
outubro.
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Aulões do Terceirão
Os finais de tarde das terças-feiras das tur-

mas do Ensino Médio, e principalmente do Ter-
ceirão, estão com um movimento a mais. 

A cada terça-feira, os estudantes estão vi-
venciando	o	“Aulão	Rumo	à	Universidade”	para	
os principais vestibulares da região (UFSC, 
UDESC e ENEM). Para o ENEM, aconteceram 
aulões no Colégio e no Teatro Pedro Ivo. Nes-
tes momentos, foi possível rever as principais 
dicas para cada componente curricular. O Au-
lão	também	deu	uma	atenção	especial	às	ques-
tões discursivas e demais aspectos da UFSC e 
UDESC. 

#rumoauniversidade

O Banquete de Platão

Com o objetivo de comemorar a Semana Interna-
cional	da	Filosofia,	os	estudantes	do	nono	ano	realiza-
ram	um	dos	maiores	momentos	filosóficos	que	já	acon-
teceu no mundo: O Banquete de Platão.

Foram	 três	 noites	 de	muita	 reflexão	 filosófica,	 em	
que cada turma do nono ano apresentou uma releitura 
do Banquete de Platão de acordo com o tempo histó-
rico estudado. A turma 91 abordou os diálogos de uma 
forma bem peculiar: Os manezinhos e a rica cultura de 
Florianópolis em que cultura, raízes e religiosidade to-
maram conta do bosque do Colégio. A turma 92 trouxe 

para o pátio grandes personagens dos contos clássicos 
mundiais: Flor, Drácula, Malévola, Chapeuzinho Verme-
lho, Chapeleiro Maluco e tantos outros debateram sobre 
Padrões de beleza, moda, mau x bom e felicidade. Já 
a turma 93 manteve o tradicional banquete através de 
Sócrates,	Platão,	Aristóteles	e	outros	filósofos	da	Grécia	
Antiga	trazendo	para	a	mesa	reflexões	sobre	ética,	va-
lores e política.

Durante	a	comemoração	Internacional	da	Filosofia	
também foram feitos outros trabalhos contendo pensa-
mento crítico, imaginação e criatividade.
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Carreteiro Solidário – PJS
“A forma como nós fomos amados influencia 

diretamente na forma como devemos amar.”
E, nessa inspiração do amor primeiro, Amor 

de Deus que acolhe, que se compadece, que 
transforma, que os estudantes da PJS dos oitavos 
e nonos anos da PJS promoveram o “Carreteiro 
Solidário” em prol da Creche Monte Moriat, no dia 
09 de novembro, no pátio do Colégio.

Da	venda	dos	convites	à	organização	total	do	
evento… só GRATIDÃO aos estudantes e aos pais 
que participaram fazendo com que o objetivo de 
partilha fosse alcançado com tanto êxito.

Aos jovens, sinal do amor de Deus no meio 
de nós: “Continuem sendo o amor que vai chegar 
para alguém!”

Despedida da PJS
“O bem começa em Deus, mas continua nos co-

rações dispostos a perpetuar o amor!”
O ano de 2018 da PJS foi marcado por muitos 

momentos	de	reflexão,	doação	e	partilha.	Tornamos	
Jesus Cristo um exemplo vivo entre nós e através 
de seus ensinamentos construímos uma relação de 
fraternidade e união.
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Despedida do Terceirão
Muita emoção na despedida 

dos estudantes do Terceirão, re-
alizada no dia 23 de novembro 
foram recebidos em sua sala de 
aula com um vídeo que trouxe fa-
tos significativos e marcantes de 
suas trajetórias no Colégio e em 
seguida, seguiram para o Pátio, 
onde foram acolhidos pelos edu-
cadores, estudantes do Ensino 
Fundamental II e Médio e familia-

res, com grande salva de palmas.
Para marcar ainda mais esta 

despedida, todos participaram 
de um momento de espirituali-
dade, em que os estudantes do 
Terceirão puderam receber da 
sua família uma benção especial. 
Em seguida, foram presenteados 
com um Kit para o dia do vesti-
bular.

Os pais dos estudantes tam-

bém preparam surpresas para 
este dia de despedida, confec-
cionaram e entregaram aos filhos 
uma caixa com seus pertences 
pessoais desde a infância (rou-
pas, álbuns de fotografias, brin-
quedos, cartas e bilhetinhos cari-
nhosos). Ao final, todos puderam 
se confraternizar com um delicio-
so lanche compartilhado pelas 
famílias.

Dia D – Terceirão
Os estudantes do Terceirão, 

durante o ano de 2018, conta-
ram com um momento destina-
do somente a eles: o Dia D.

Uma vez por mês, com 
datas	e	 temas	predefinidos	em	
comum acordo entre estudan-
tes e Colégio, os mediados vêm 
vestidos com fantasias e ade-
reços para tornar o processo 
de aprendizagem ainda mais 
divertido.

Esse momento já contou 
com os seguintes temas: in-
fantil, artistas, hippie e esportes, 
que foi uma divertida homena-
gem ao Professor Rodrigo, de 
Educação Física.
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Se a vida é um curso intensivo, a família é a primeira 
e mais importante escola preparatória.

Por isso, nada mais justo que, um Colégio Católico, 
ajudar as famílias neste belo e sagrado processo de cui-
dado,	proteção	e	educação	dos	filhos.

Pelo terceiro ano consecutivo nosso Colégio vem 
desenvolvendo a Escola de Pais Sagrada Família que é 
este espaço privilegiado, oferecido aos familiares, para 
a	reflexão	e	trocas	de	experiência	sobre	a	vida	familiar.

Uma vez por mês, sempre com a presença de um 
convidado especial, os participantes da Escola se en-
contram e aprofundam uma temática especialmente 
escolhida.

Escola de Pais Sagrada Família

N
O

V
EM

B
R

O
 | 

20
18

Last Night – Terceirão
O ano letivo do Terceirão foi repleto de aulões, revisões, estudos e 

muitos	desafios.	Como	uma	forma	de	eternizar	a	união	entre	a	turma	
e os momentos que foram vivenciados no colégio, os alunos da turma 
301 tiveram uma “última noite”, em que puderam dormir na escola. 
Através de atividades, brincadeiras e dinâmicas variadas relembraram 
histórias da infância e momentos vividos dentro do ambiente escolar. 
Tudo isso regado a muita espiritualidade. A chegada de uma nova fase 
e a despedida não são momentos fáceis, mas temos a certeza de que 
as memórias criadas dentro do Colégio serão carregadas no coração 
de cada um.
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Mãos Solidárias 2018
O Projeto Mãos Solidárias 

faz parte da formação huma-
na e cristã do nosso colégio 
e permite que os estudantes 
possam conviver com diversas 
realidades sociais. Possibili-
tar esse olhar mais humano e 
cristão faz com que os jovens 
possam desenvolver empatia e 
assim pensar e encontrar so-
luções para problemas como 
violência, pobreza extrema, 
fome, abusos dos direitos hu-
manos tornando-se assim, 
protagonista de uma socieda-
de em que todos possam ter 
sua dignidade respeitada. Esta 
experiência é proporcionada 
aos estudantes do 6º ano ao 
Terceirão. Com esta ação são 
atendidas 11 instituições entre 
creches, lar de idosos, centros 
de recuperação de dependen-
tes químicos e casas de aco-
lhimento.

Noite Cultural - 2018
A noite cultural é um 

momento para integra-
ção entre os estudan-
tes de uma série. Com 
o objetivo de ampliar o 
conhecimento cultural 
e social dos alunos, bem 
como a integração entre 
todos os participantes, 
são realizadas ativida-
des no período noturno 
nos espaços do Colé-
gio. Os estudantes são 
convidados a participar 
de atividades artísticas, 
cooperativas e um es-
petáculo cultural. 

Seus conhecimen-
tos, habilidades e sen-
tidos são explorados e 
vivenciados, promoven-
do a integração com os 
colegas e professores 
das outras turmas.
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A Santa Missa é o momento mais 
importante da fé cristã-católica.

Nela celebramos o memorial da 
paixão, morte e ressurreição do Senhor.

Em nosso Colégio temos a oportu-
nidade de, uma vez por mês, poder ce-
lebrar a Eucaristia, colocando no coração 
de Deus todos os estudantes, educado-
res e familiares de nosso Colégio.

Santa Missa no Colégio

O Grupo de Voluntariado é o último seguimento 
da PJS, exclusivo para o Ensino Médio. Tem como 
objetivo o verbo ANUNCIAR, ou seja, ação. São Tiago 
diz: “A fé sem obra é morta”, por isso nosso volunta-
riado torna-se um testemunho daquilo que profes-
samos e celebramos como comunidade. Participar 
do Grupo de Voluntariado é ser um missionário do 
Reino. Não é ação pela ação, mas a construção de 

um mundo mais justo e solidário guiado e ilumina-
do pelos passos de Jesus. É tomar a consciência de 
que estamos fazendo parte de um projeto que Jesus 
iniciou.

As ações do Voluntariado de 2018 foram reali-
zadas na Creche Casa do Povo, Centro Educacional 
Padre Jordan e Casa das Irmãs Salvatorianas. Todas 
pertencentes a nossa comunidade.
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Aprovados no Vestibular

Amanda Luiza Petri
UDESC - Moda

UFSC -  Engª Sanitária e Ambiental

Ana Julia Fazio De Sousa
Estácio 

Publicidade e Propaganda

Augusto Medeiros Da Costa
ACAFE - USJ 

Tecnologia de análise 
e desenvolvimento de sistemas

Beatriz Hoffmann Pereira
ACAFE - UNIVALI - Direito 1º lugar

Estácio - Direito 
UDESC - História

Brayan Teles Leon Alves
IES - Educação Física

Bruna Sartori Russi
Estácio - Estética e Cosmética

Estácio - Biomedicina

Daniel Hack Dos Santos 
ACAFE - UNISUL Sist. de Informação 

UDESC - Engenharia de Petróleo

Eduarda de Oliveira Cardoso
ACAFE - UNISUL - Direito 

ACAFE - UNIVALI Comércio Exterior

Fadia Fabiana de Moraes Mufarrej 
UDESC - Medicina Veterinária 

UFAC - Ciências Biológicas

Giovana V. C. da Silva da Silveira 
Estácio  - Direito

Isadora Barbosa Kinczikowski 
ACAFE – UNISUL - Odontologia

João Pedro Nunes Rachadel 
UFSC - Ciências Contábeis

João Vitor Antunes Camargo  
UDESC- Design Gráfico 

UFSC - Cinema 

João Vitor Bittencourt Bérto 
UDESC - Educação Física

UDESC - Ciências Contábeis 
ACAFE - USJ Ciências Contábeis 

UFSC - Ciências Contábeis

Larissa Sarturi Porto 
ACAFE - UNISUL Fisioterapia 
IFC - Engenharia de Alimentos 

ACAFE - UNISUL - Nutrição

Letícia Ehrat 
ACAFE - UNISUL  - Gastronomia

Letícia Vitória Silva
IES - Fisioterapia

Liana Fernandes da Silva  
ACAFE-UNISUL - Design

Luiza Andrade Laux 
ACAFE-UNISUL - Jornalismo  
ACAFE-UNISUL - Psicologia  

UFSC - Jornalismo

Manuella Martins Silva 
ACAFE -UNISUL 

Arquitetura e Urbanismo

Marcelo Dutra Alves
UDESC - Educação Física

Marcelo Marques Nunes Jr 
UFSC  - Matemática

Marco Antonio Polli 
ACAFE-UNIVALI 

Design - Jogos e  entretenimento digital 
UDESC - Ciência da Computação 

ACAFE-UNISUL - Sistema de Informação

Maria Fernanda Scarduelli Cechinel 
UDESC - Eng. Sanitária e Ambiental

 1º LUGAR 
UFSC - Enfermagem 

ACAFE - UNISUL Medicina

Maria Luiza Soares
ACAFE-UNISUL - Psicologia 

Estácio - Psicologia
UNISOCIESC - Psicologia

Mariana Klauck Beirith
UDESC  - Educação Física

1º LUGAR
UFSC  - Quimica

Nathália Nunes Loureiro 
ACAFE-USJ - Ciências Contábeis

UDESC - Fisioterapia
UFSC  - Farmácia

Sara Arrieche Scarduelli 
UFSC - Farmácia 
UFPR - Farmácia 

UFPEL - Ciências Biológicas

Sofia Biscaro Coser
UDESC - Enfermagem

Yasmin Nuernberg Ferreira
UDESC - Administração Pública  

ACAFE-UNISUL - Nutrição
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Celebração Eucarística -  Concluintes 
do Fundamental e Médio 2018

Num clima de gratidão e dever cumprido, 
no dia 12 de dezembro, no Santuário Nossa 
Senhora de Fátima, toda a Comunidade Edu-
cativa do nosso Colégio reuniu-se para ce-
lebrar a Eucaristia pela conclusão do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio.

Um momento de gratidão a Deus por to-
das as maravilhas operadas por Ele na vida 
de nossos jovens e ao longo de toda a etapa 
de formação acadêmica que realizaram.

Celebrações Natalinas
A celebração do nas-

cimento de Jesus, nosso 
Salvador é sempre um 
momento muito especial 
em nosso Colégio.

Celebramos com to-
dos os estudantes e fa-
miliares o imenso amor 
de Deus que resolveu as-
sumir e divinizar a nossa 
humanidade.

Em 2018, o tema da 
celebração de Natal do 
Ensino Fundamental I, II e 
Ensino Médio foi: “Natal – o milagre do 
amor se renova” e da Educação Infantil 
foi: “Natal – Tempo de costurar o amor”.

Apresentações das turmas, grupo 
de teatro dos estudantes do Ensino Mé-
dio, banda, grande coro e participações 

especiais constituíram 
as noites celebrativas que contaram 
com um grande número de participan-
tes.

Foram	momentos	 de	 reflexão	 e	 fé	
que marcaram a vida de nossos estu-
dantes e seus familiares.
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Retorno das Coordenações
No dia 29 de fevereiro de 2019 

aconteceu o retorno das Coordena-
ções dos Setores para o início do 
novo ano letivo.

No primeiro momento, ainda 
pela	 manhã,	 uma	 breve	 reflexão	
em nosso Oratório. Após, sem que 

soubessem, a equipe fora convida-
da para pegar a estrada.

Primeiro destino: a Comunida-
de Bethânia, em São João Batista. 
Ali a equipe participou de mais um 
momento	 de	 reflexão	 conduzido	
pelo Psicólogo Pierre Patrick Pires.

Em	seguida,	a	equipe	rumou	à	
Nova Trento para participar da Ce-
lebração Eucarística no Santuário 
de Santa Paulina.

O recomeço desta equipe foi 
marcado pela força da fé. É ela que 
nos sustenta na missão de educar.
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Semana Pedagógica

Volta às Aulas

Após o retorno das Coordena-
ções, no dia 01 de fevereiro, tive-
mos o início de mais um capítulo da 
nossa história com a acolhida dos 
educadores. No primeiro momen-
to, pela manhã, houve a formação 
das estagiárias e auxiliares de sala. 
No período seguinte, foi realizada a 
acolhida dos novos educadores, com 
um delicioso lanche, muitos abraços, 
sorrisos e bate-papo. Ao terminarem 
esses	momentos,	 o	 corpo	profissio-
nal foi levado ao Salão Nobre, onde 
puderam assistir a uma palestra da 
jornalista Laine Valgas, nossa ex-
-estudante. Com o tema “Seja a 

sua melhor versão”, contagiou os 
educadores com sua simpatia e dis-
posição. No segundo dia, os media-
dos puderam conhecer melhor suas 
equipes de segmento, coordenações 
e demais informações sobre o ano 
letivo. No dia seguinte, nossos edu-
cadores	puderem	aprofundar	a	refle-
xão sobre o Currículo Evangelizador, 
com a assessoria do Prof. Antônio 
Boing e na palestra de Fábio Otuzi 
Brotto, foi abordada a Pedagogia da 
Cooperação. No dia 08 de fevereiro 
encerramos a Semana Pedagógica 
2019 tendo a participação da Polícia 
Militar	Ambiental	que	fez	uma	refle-

xão sobre a Sustentabilidade, valor 
salvatoriano a ser assumido neste 
ano. Na sequência, o Serviço de Pas-
toral Escolar conduziu as orientações 
pastorais para o novo ano letivo bem 
como o estudo da Campanha da Fra-
ternidade 2019 que tem como tema: 
“Fraternidade e Políticas Públicas” e 
como lema “Serás libertado pelo di-
reito e pela justiça” (Is.1,27). Neste dia 
em especial rendemos graças em 
comemoração aos 61 anos de fun-
dação do nosso Colégio. Com isso, 
encerramos nossa Semana Pedagó-
gica e iniciamos com muito entusias-
mo o ano letivo de 2019!

Nos dias 11 e 13 de fevereiro, tivemos, respectivamente, o iní-
cio das aulas do Fundamental ao Médio e da Educação Infantil.

Para os maiores, a acolhida se deu em nosso ginásio de es-
portes, onde os estudantes foram recepcionados com sorvetes e 
apresentados	à	direção,	coordenações	e	seus	professores.

Os	pequenos	da	Educação	 Infantil	voltaram	às	aulas	com	
um	misto	de	sentimentos,	em	que	alguns	ficaram	com	saudade	
de seus familiares e outros estavam muito felizes com o retorno e 
pelo encontro com seus amigos.



22           Colégio Salvatoriano N S Fátima  |  Ano 15  |  2019  |  Número 23

M
A

R
Ç

O
 | 

20
19

Abertura da Quaresma e da Campanha 
da Fraternidade 2019

O dia 08 de março foi escolhido 
para a Celebração de Abertura da Qua-
resma e da Campanha da Fraternidade 
2019 em nosso Colégio.

A Quaresma é tempo especial de 
conversão pessoal e comunitária em 
preparação	à	Páscoa	do	Salvador.

A Campanha da Fraternidade, 
na Igreja do Brasil, é sempre uma 
oportunidade especial para que os 
cristãos-católicos possam viver um 
gesto concreto de conversão neste 
itinerário de conversão pessoal e 
comunitária.

Curso De Brigadista
Foi realizado, no dia 20 de março, o curso de Briga-

dista em nosso Colégio, onde tivemos a participação de 
36 funcionários dos mais diversos setores. Nele, os edu-
cadores puderam obter maiores esclarecimentos sobre as 
classes de incêndio, equipamentos corretos a serem utili-
zados em cada situação e noções de primeiros socorros.

Além disso, foram feitas algumas demonstrações 
práticas com o uso de mangueiras e extintores.
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Mostra Cultural da Língua Inglesa
Aprender um novo idioma requer mais do que 

apenas o estudo da gramática, leitura e conversação; 
pesquisar e assimilar a cultura do país do idioma alvo é 
fundamental	para	atingir	a	fluência.

A Mostra Cultural da Língua Inglesa, realizada pelos 
estudantes	do	Ensino	Médio,	 tem	a	 finalidade	de	 tra-
zer a cultura de países como EUA, Inglaterra, Canadá 

e Austrália, dando ao estudante a oportunidade de co-
nhecer sobre culinária, esporte, política, arte, música e 
muitos outros temas. Conhecer a cultura de um país é 
abrir as portas para o entendimento da língua. Momento 
de muita integração, informação, curiosidade troca en-
tre as turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Projeto Reciclando Conhecimentos
No dia 26 de março, começamos 

um grande e inovador passo para a  
formação continuada dos nossos 
Mediadores, o “Projeto Reciclando 
Conhecimentos”.

Encontros mensais, com três te-
máticas diferentes, de março a ou-
tubro, tendo como público-alvo os 
educadores da Educação InfantiI ao 
Ensino Médio e Coordenações do 
Colégios Salvatorianos Padre  Jor-
dan e Nossa Senhora de Fátima.

Os objetivos principais deste projeto 
são	profundar	a	Teoria	da	Modificabilida-

de Cognitiva Estrutural e a Experiência 
de Aprendizagem Mediada de Reuven 
Feuerstein, que fundamenta nossa prá-
tica pedagógica; conhecer e buscar no-
vas propostas em relação a tecnologia 
da educação, que efetivamente possa 
serem utilizadas nos processos de sala 
de aula; conhecer, entender  e pensar 
em	alternativas	mais	eficientes	para	de-
senvolver e potencializar habilidades nos 
estudantes	com	dificuldades	de	aprendi-
zagem. A cada encontro a certeza de que 
saímos	renovados	e	confiantes	do	nosso	
trabalho e da nossa proposta educativa.

Visita de uma Sobrevivente do Holocausto
Os estudantes do 9º ano participaram de  um 

momento especial. Foi um encontro  com  uma gran-
de	 mulher	 que	 sobreviveu	 ao	 Holocausto	 ocorrido	
durante a Segunda Guerra Mundial.

A senhora Guita, com 90 anos, que é judia e 
húngara, reside atualmente na cidade de São José 
e veio contar como era a sua vida antes e durante a 
perseguição nazista. Foram momentos de tirar o fôle-
go ao tentar imaginar pelo menos um pouco do que 
ela passou durante o tempo em que esteve em Aus-
chwitz, um dos maiores campos de concentração.

Uma fonte histórica que, com certeza, marcará a 
quem esteve presente.
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Cine PJS

O Cine PJS foi pensado para que o jovem tenha a 
oportunidade	de	refletir	sobre	temas	que	atingem	suas	
vidas. Sempre com o intuito de “despertar” o desejo de 
conhecer a verdade e de querer abraçá-la. Uma ativi-
dade	que	dá	espaço	à	juventude	que,	desejosa	de	co-
nhecer	e	abrir-se	à	 realidade,	busca	modelos	de	vida	
diferentes aos modelos que o mundo apresenta.  No 

dia 04 de abril, aconteceu a primeira sessão do Cine 
PJS.	O	filme	escolhido	foi	“	O	menino	que	descobriu	o	
vento”. Os jovens querem dividir, conhecer a verdade, e 
este	filme	apresenta	uma	realidade	em	que	a	 família,	
a educação e o amor incondicional de um menino por 
sua	terra	nos	leva	a	refletir	sobre	a	valorização	da	vida	
e das pessoas que estão diante de nós.

Manhãs de Formação
Os estudantes do Ensino Médio de nosso Colégio 

têm a oportunidade de participar ao longo do ano de al-
gumas Manhãs de Formação coordenadas pelo Serviço 
de Pastoral Escolar de nosso Colégio.

A primeira manhã de formação de 2019 contou com 
a presença do psicólogo Pierre Patrick Pires, responsável 
técnico pela Comunidade Betânia em São João Batista, 
que	refletiu	com	os	estudantes	a	importância	do	núcleo	
familiar ser, verdadeiramente, o principal espaço do diá-
logo, da escuta, do acolhimento e do verdadeiro amor.

Estudantes	se	emocionaram	ao	refletir	sobre	o	quão	
sagrada e ao mesmo tempo quão efêmera é nossa vida, 
renovando o compromisso com seu cuidado.

Maquetes
No decorrer do primeiro trimestre, os estu-

dantes do 6º ano estudaram sobre espaço geo-
gráfico	na	disciplina	de	Geografia.	Para	dar	maior	
significado	 a	 esse	 conhecimento,	 os	mediados	
tiveram a oportunidade de construir maquetes.

Essa atividade promoveu a interpretação do 
espaço	 geográfico	 e	 das	 paisagens	 naturais	 e	
culturais. Tendo também como relevância a im-
portância dos patrimônios mundiais e o trabalho 
histórico desenvolvido.
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Páscoa
“Ressuscita-me!”
Como preparação para a Páscoa do Senhor, nos dias 16 e 17 de abril, 

os estudantes do Ensino Fundamental II e Médio, pais e convidados vi-
venciaram	um	momento	de	reflexão	proporcionado	pelo	grupo	de	teatro	
do Colégio.

O clamor de tantas vidas que desejam sair das sombras, que preci-
sam de auxílio para carregar suas cruzes, que anseiam pela luz, foi o viés 
desta	reflexão,	que	teve	como	objetivo	RESSUSCITAR	O	AMOR	DE	DEUS	
em nós e assim compreender que todos temos a força, o poder e o dom 
de ressuscitar o amor, a paz, a união, a justiça, a bondade e a compaixão, a 
caridade, a esperança e o perdão, fazendo renascer o bem e nos tornando 
parte do sonho de Deus.

As turmas da Ed. Infantil e do Ensino Fundamental I também puderam 
celebrar a Páscoa do Salvador com momentos especiais , realizados no 
pátio do Colégio, além do estudo e exposição dos símbolos pascais.

Saída de Estudos dos Educadores

No dia 27 de abril, aconteceu a tão esperada Saída 
de Estudos dos Mediadores do Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio. #RUMOCURITIBA

A nossa Saída de Estudos teve como objetivo prin-
cipal vivenciar toda a organização do antes, durante e 
depois de uma saída de estudos para, então, aproveitar 
e explorar ainda mais com os estudantes. Cada profes-
sor tinha uma tarefa para realizar ao longo da viagem. E, 
todos tinham um “Diário de Bordo” para coletar informa-
ções antes e durante a atividade, para fazer as relações 

com a sala de aula. Em Curitiba, seguimos um roteiro que 
iniciou	no	Centro	Histórico,	passou	no	museu	Oscar	Nie-
meyer, Bosque do Papa, Museu Egípcio, Parque Tanguá, 
Ópera	de	Arame	e	finalizamos	com	um	piquenique	no	
Jardim Botânico. A alegria, o olhar curioso, a troca de co-
nhecimentos, a integração com as pessoas dos locais, a 
observação atenta de cada detalhe, os registros e o espi-
rito de equipe foram, sem dúvidas, as marcas desta ativi-
dade. Agora, é esperar o roteiro de cada turma e  explorar 
o máximo as Saídas de Estudos com os estudantes.
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Semana do Colégio

A Semana do Colégio é um evento no qual 
celebramos, junto aos nossos estudantes, o ani-
versário da instituição. Nesse período, realizamos 
diversas atividades com nossos mediados, mas 
algumas delas são destaque: o lanche partilhado 
e a corrida de rolimã.

Na manhã do dia 16 de maio, os estudan-
tes do Ensino Fundamental II e Médio renderam 
graças ao aniversário do Colégio com o lanche 
partilhado. Em seguida, após se alimentarem, 
partiram para a corrida de rolimã, o momento 
mais aguardado.

Como parte integrante da gincana, a corrida 
contou com a participação de todas as turmas 
dos dois segmentos. Cada turma contava com 
um carrinho e um piloto, que competia com ou-
tras equipes do mesmo ano/série e, caso ven-
cessem, avançavam para as próximas etapas.

A corrida contou ainda com a participação de 
pais, responsáveis e educadores. Foi uma manhã 
muito divertida e especial!
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Dia das Mães
No dia 08 de maio, nossa comunidade educativa esteve na Igreja Paro-

quial de Nossa Senhora da Glória para louvar e agradecer a Deus pela vida 
e pela vocação de nossas mães.

Em sua homilia, Pe. Gilson (que presidiu a celebração) recordou que 
“os	filhos,	antes	de	serem	filhos	de	suas	mães,	são	filhos	do	próprio	Deus,	
portanto, cada mãe colabora com Deus no cuidado, amor e zelo de seus 
amados	filhos.”

Os pequenos da Educação Infantil tiveram uma programação exclusiva 
para homenagear suas mamães. Através do tema “Colo de mãe… abraço 
de Deus”, prepararam diversas surpresas: espaço beleza com maquiagens, 
massagem e relaxamento; apresentação de dança; culinárias e artesanato.

Com esses momentos, os estudantes puderam demonstrar seu amor 
às	suas	mamães.

Sarau da PJS
Em comemoração aos 20 

anos da Pastoral Juvenil Sal-
vatoriana, aconteceu, no dia 17 
de maio, o Sarau da PJS com 
o tema “Razões para Acreditar”.

Vários jovens emprestaram 
seus dons para anunciar o bem 
através da música, do teatro, 
literatura, enfim, das diferentes 
manifestações artístico-cultu-
rais. Para aqueles que acredi-
tam que o melhor de cada um 
está na essência do coração, 
foi, com certeza, mais um mo-
tivo que nos deu razões para 
acreditar.
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Barraca de Empreendedorismo
O empreendedorismo tem crescido cada vez mais 

dentro das instituições escolares. A prática empresarial 
que traz para os mediados assuntos como: Liderança, 
oratória, planejamento e inovação. E, acreditando nessa 
tendência	que	veio	para	ficar	e	modificar	as	relações	so-
ciais no mundo, os estudantes do 8º ano, pelo segundo 
ano consecutivo, juntaram teoria e prática nas aulas de 
Filosofia	com	os	conceitos	do	empreendedorismo.	

O trabalho Barracas de Empreendimentos teve nes-

se	ano	de	2019,	o	desafio	empreendedor	de	criar	produ-
tos com frutas e legumes da estação do inverno. Milho-
-verde, maçã e o queijo foram alguns dos produtos que 
transformaram verdadeiras iniciativas para um protago-
nismo juvenil.

  Com isso, foram criadas verdadeiras simulações de 
empreendimentos, recriando situações reais no pátio da 
colégio,	que	desafiaram	e	estimularam	as	potencialida-
des dos estudantes  em articular conhecimentos diversos.

Ciências e Suas Tecnologias
Com o objetivo de despertar 

a	 curiosidade	 científica	 em	 nos-
sos mediados, os estudantes da 
1ª série do Ensino Médio apresen-
taram	temas	relacionados	à	área	
de Ciência da Natureza (Biologia, 
Física e Química) para seus cole-
gas de segmento e também para 
os do Ensino Fundamental II.

Os estudantes participaram 
de grupos mistos, em que, no es-
paço das salas de aula, puderam 
expor seus trabalhos relacionados 
a vários assuntos, dentre eles: 
ETA (Estação de Tratamento de 
Água), ligações químicas e suas 
geometrias, materiais de labora-
tório e experiências, modelos atô-
micos e tabela periódica (quími-
ca); Leis de Newton, poluição do 
planeta, eletrodinâmica e pressão 
(física); análise de músculos, de 
ossos e coração, de células vege-
tais e animais, fungos e alimentos 
e drogas (biologia). Este momento 
foi	significativo	e	cheio	de	desco-
bertas, tanto para quem organi-
zou os trabalhos, como para os 
estudantes que foram conhecer e 
prestigiar os resultados das pes-
quisas dos colegas.

28           Colégio Salvatoriano N S Fátima  |  Ano 15  |  2019  |  Número 23



29           Colégio Salvatoriano N S Fátima  |  Ano 15  |  2019  |  Número 23

JU
N
H
O
		|
	2
0
19

Festa Junina
Nossa comunidade educativa reuniu-

-se no dia 15 de junho, na Arena Petry, para 
aplaudir e se divertir com as apresentações 
dos estudantes da Educação Infantil ao Ter-
ceirão em nossa tão aguardada Festa Junina.

Além das tradicionais guloseimas de 
quermesse, tivemos também opções de brin-
cadeiras, como: cama elástica, touro mecâni-
co, boca do palhaço, derrubada de latas e a 
tradicional pescaria.

Os convidados puderam assistir a um 
verdadeiro show de danças, pois algumas 

turmas trouxeram as 
músicas típicas, já outras 
misturaram a tradição 
com hits atuais.

O evento, que con-
tou com a participação de 
cinco mil pessoas, teve 
como ingresso a troca 
de produtos de higiene e 
limpeza que serão des-
tinados	 às	 obras	 sociais	
atendidas pela PJS e 
grupo de voluntariado.

Jogos Educativos 
As turmas do 9º ano realizaram uma atividade in-

terativa e dinâmica na disciplina de matemática, que foi 
prestigiada por toda a comunidade escolar.

O objetivo era estabelecer regras e ampliá-las por 
meio de jogos que os próprios estudantes trouxeram. As-

sim, jogos atuais e antigos, com graus de complexidade 
variados, tomaram conta do espaço escolar.

A alegria, diversão e aprendizado foram garantidos, 
tanto pelos estudantes que apresentaram, como por 
aqueles que visitaram e participaram.
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No dia 8 de junho, foi a vez dos educadores do Co-
légio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima viverem a 
experiência do Projeto Mãos Solidárias. A ação acon-
teceu na Casalar AMAR II, no Kobrasol. Além de uma 
manhã	com	as	crianças,	o	grupo	ficou	responsável	pela	

pintura externa da casa, restauração do jardim e arte nas 
paredes. Cuidamos das “sementes”, mas como educa-
dores cristãos, também precisamos cuidar dos “jardi-
neiros”. Essa ação, mais uma vez, colocou o amor em 
movimento!

Mês da Biblioteca Interativa
Em Junho tivemos o IV 

Mês da Biblioteca Interati-
va com o tema “Fundo do 
Mar”. Foram oferecidos aos 
estudantes da Educação In-
fantil ao Ensino Médio mo-
mentos de aprendizagem, 
diversão e reflexão sobre a 
importância da preservação 
marinha. Dentre as ativida-
des oferecidas, destacam-
-se: cinema no Salão, pa-
lestra, mutirão de limpeza 
na praia, contação de his-
tória, exposição de livros 
e dinâmicas. A Biblioteca 
transbordou a magia do 
seu acervo em uma deco-
ração especial para que os 
estudantes pudessem mer-
gulhar no mundo da imagi-
nação. Personagens mari-
nhos se fizeram presentes 
para conduzir as atividades. 
Esperamos que tenham 
gostado e compartilhado 
os aprendizados com as fa-
mílias para que possamos 
colaborar com o meio am-
biente e viver em um mun-
do mais sustentável!
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Missa Jovem
“Pelos seus frutos os conhecereis” (Mt 7,20)
No dia 26 de junho de 2019 foi realizada a 

primeira Missa Jovem em nosso Colégio.
Celebrada pelos Padres Jair Pereira e Edu-

ardo Senna (ex-estudante de nosso Colégio), a 
Santa Missa foi um momento especial da graça 
de Deus na vida de cada jovem.

Ajudar a juventude a cultivar seu encontro 
pessoal com o Senhor é também um dos com-
promissos da educação-evangelizadora que de-
senvolvemos em nosso Colégio.

Projeto Mediação Profissional
Durante o mês de junho, os estudantes do Ensino 

Médio	 participaram	 do	 Projeto	 Mediação	 Profissional.	
Esse projeto tem o intuito de orientar os jovens em seu 
planejamento de carreira, nas escolhas do curso supe-
rior	e	profissional.

Nos ciclos de palestras, os jovens puderam enten-
der melhor sobre planejamento estratégico de estudos 

e carreira. Para isso, participaram também de um bate-
-papo	 sobre	 profissões	 e	 cursos	 universitários,	 com	
professores e alunos de instituições de Ensino Superior 
apresentando as diversas alternativas do mundo acadê-
mico.	Por	fim,	os	estudantes	do	Terceirão	participam	do	
módulo de Orientação Vocacional, aplicado por nossa 
psicóloga organizacional.
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Colônia de Férias

Durante o recesso 
de julho, tivemos nos-
sa Colônia de Férias. A 
partir do tema “Brincan-
do com a Ciência”, as 
professoras elaboraram 
um rico planejamento 
que tinha como objeti-
vo estimular os sentidos 
de nossos mediados e 
surpreendê-los.

A	decoração	do	ambiente	ficou	
belíssima e a organização impecá-
vel! Os mediados foram convidados 
a participar de atividades diferen-
ciadas, através de ações divertidas 
e brincadeiras bem organizadas, 
que possibilitaram a participação 
espontânea, alegre e criativa de 
cada um. Em algumas atividades, 
de maneira bem literal, colocaram 
a “mão na massa” ao desenvolver 
algumas das experiências propos-
tas, por exemplos: Mão na farinha 
cremosa e colorida para pintar com 

os dedos, mãos no amido de 
milho seco e depois molhado, 
balões com vinagre e bicar-
bonado de sódio, preparação 
de um vulcão entrando em 
erupção, leite psicodélico com 
corante e detergente, entre 
outras... A experiência com 

imãs, em especial, despertou neles 
expressões de espanto e admiração. 
Também aconteceram atividades re-
creativas orientadas. 

O planejamento foi colocado em 
prática com muita leveza e tranquili-
dade,	pois,	afinal,	era	uma	colônia	de	
férias! Na avaliação da equipe envolvi-

da, professoras e auxiliares, o sucesso 
da colônia de férias está relacionada 
a elaboração do planejamento com 
ideias inovadoras, organização, com-
prometimento e a  união da equipe. 

Este é um serviço que o Colégio 
oferece	às	famílias	nos	períodos	de	re-
cesso de fevereiro, julho e dezembro.
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Cerimônia de Abertura da Miniolimpíada
Com o tema “Filmes e Séries”, 

os estudantes do 6º ano ao Terceirão 
realizaram suas apresentações na 
tão aguardada cerimônia de abertura 
da XXXVI Miniolimpíada.

O evento aconteceu no dia 08 
de julho, na Arena Petry e contou 
com a participação de estudantes, 

familiares, educadores e demais con-
vidados. 

Durante a cerimônia, destaca-
mos a participação dos representan-
tes das obras sociais que receberam, 
de modo simbólico, um dos itens 
que foram trocados como forma de 
ingresso. As instituições vinculadas 

ao Colégio que receberam os produ-
tos foram: obras sociais da Paróquia 
dos Sagrados Corações, de Barreiros, 
São José; Projeto Juju Fios de Amor, 
que produz toucas para crianças em 
tratamento do câncer; e Naninhas do 
Bem da Grande Florianópolis para 
crianças hospitalizadas.
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Retiro dos Educadores
O primeiro dia do segundo semestre 

letivo foi dedicado para a revitalização e for-
tificação	da	espiritualidade	dos	Educadores	
Salvatorianos.

O CEAR (Centro de Evangelização An-
gelino Rosa), em Governador Celso Ramos,  
sediou o Retiro dos Educadores Salvatoria-
nos 2019 que teve como tema: “Educado-
res Salvatorianos: batizados e enviados”.

Para abrir este dia especial de espiri-
tualidade, Pe. Márcio Vignoli – fundador 
da Comunidade Divino Oleiro – presidiu a 
Celebração da Eucaristia e, depois, ao lon-
go do dia, os educadores participaram de 
momentos formativos com os assessores 
convidados.

É a espiritualidade que sustenta a vida 
e a missão de cada educador, por isso reco-
meçamos nossos trabalhos oportunizando 
aos educadores este dia de encontro consi-
go mesmo, com o outro e com Deus.
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Volta às Aulas

A alegria e a diversão se fizeram presentes na 
volta	 às	 aulas	 desse	 segundo	 semestre.	 Estava	
aberta a sessão de abraços, sorrisos e muita história 
para contar.

Para celebrar esse momento, nossos educadores 

se fantasiaram e animaram o retorno dos estudantes 
da Educação Infantil ao Ensino Médio. Esse dia foi de 
reencontro e de muitas expectativas para o restante 
do ano letivo. O tempo de férias é bom, mas voltar e 
reencontrar os amigos e professores é melhor ainda!
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Teatro - Para Julieta, Um Romeu
No dia 4 de julho, a Companhia de Teatro Salvato-

riano, juntamente com a Banda Salvatoris, apresentou 
a peça julina “Para Julieta, um Romeu”. Uma releitura 
açoriana do clássico de Shakespeare foi situada na Ilha 
de Florianópolis. Repleta de humor, a peça apresenta 

uma alegoria que fez a tragédia se transformar em uma 
deliciosa comédia com sotaques e badulaques. Foram 
nove apresentações para o público do 3º ano do Ensino 
Fundamental ao Terceirão com uma sessão extra aos 
pais e convidados. É a nossa cultura fazendo história!
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Banda Salvatoris
A Banda Salvatoris é compos-

ta por sete estudantes do 8º ano ao 
Ensino Médio do Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de Fátima. A banda 
está diretamente ligada ao Setor de 
Pastoral Escolar e atende a todas as 
atividades musicais da instituição tais 
como: missas, momento de oração, 
festa da família, gincanas, sarau, tea-
tro,... Os ensaios são semanais sem-

pre iniciados com um momento de 
espiritualidade. Neste ano de 2019, 
a banda participou de um concurso 
de composição musical com o tema 
“Combate a violência contra a mu-
lher”, proposto pela NSCTV. O concur-
so teve aproximadamente 30 inscri-
ções e com a música autoral “Nossa 
Voz	Por	Elas”	chegamos	à	final	entre	
as três melhores. A escolha da música 

campeã se deu por meio de votação 
em plataforma digital. No decorrer da 
semana de votação, os estudantes 
foram entrevistados pela equipe de 
televisão e deram seu testemunho a 
respeito dos valores empregados na 
letra, importância do tema e processo 
de composição. Após uma semana de 
votação	em	plataforma	digital	ficamos	
em 2º lugar com mais de 27 mil votos.

Dia dos Pais
O melhor sinônimo para a palavra “brincar” é divertir-se. 

Brincar é uma importante forma de comunicação. É por meio 
deste ato que a criança pode reproduzir o seu cotidiano num 
mundo de fantasia e imaginação. O ato de brincar possibilita 
o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a cons-
trução	da	reflexão,	autonomia	e	criatividade.	

Neste sentido, sabendo da importância do brincar e o 
quanto	a	brincadeira	proporciona	conexões	entre	pais	e	filhos,		
as crianças da Educação Infantil vivenciaram nos dias 08 e 
09	de	agosto,		um	momento	especial	de	desafio,	recreação,	
interatividade e afetividade com os seus papais.
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Festa da Família 
No dia 31 de 

agosto, nossa co-
munidade educativa 
estava em clima de 
alegria comemorando 
mais uma edição da 
Festa da Família. 

O evento, que é 
realizado nas depen-
dências do Colégio e está em sua 13ª edi-
ção, contou muitas oficinas e brincadeiras 
para as famílias. Através do tema “Colégio 
e família conscientes: sustento da vida”, 
essas atividades foram ao encontro com o 
valor adotado este ano pela instituição, o da 
sustentabilidade. 

Além das diversas atividades oferecidas, 
a Festa contou com as apresentações das 
turmas da Educação Infantil ao 5º ano. Os 
pequenos levaram ao palco muitas mensa-
gens de alegria, amor e esperança. 

A Festa contou ainda com a apresenta-
ção cultural do Boi de Mamão, do Coral Sal-
vatoriano e da Banda Salvatoris, que animou 
o piquenique dos familiares.

Noite da Pizza
Nos dias 09 e 10 de agos-

to, aconteceu mais uma edi-
ção da Noite da Pizza. Este 
evento é comemorativo ao Dia 
do Estudante (11 de agosto).

Na primeira noite, a festa 
ficou	por	conta	das	turmas	do	
6º ao 8º ano. Além das deli-
ciosas pizzas, os estudantes 
puderam se divertir com as 
fantasias, seus colegas e ao 
som do DJ.

Na sexta-feira, foi a vez 
dos estudantes do 9º ano ao 
Terceirão se divertirem. Des-
sa vez, além de pizza, os jo-
vens puderam se deliciar com 
outras guloseimas: pipoca, 
algodão doce, crepes e ham-
búrguer. Além de muita músi-
ca e animação, a noite foi um 
verdadeiro	 desfile	 de	 criativas	
fantasias.

Nestes dois momentos 
foram entregues os troféus co-
memorativos aos vencedores 
da Gincana Recreativa 2019.
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Saída de Estudos / Formação dos Educadores
Com o objetivo de capacitar a função de mediador na realização de 

uma saída de estudo, bem como experimentar situações inusitadas, tive-
mos como desafio inicial,  “Ser um guia turístico por um dia”. 

As etapas da saída de estudos contemplaram a contextualização his-
tórica da Cidade de Palhoça, o Bairro da Pinheira, as praias, o Comércio, 
a Igreja e a Vila dos pescadores. 

Os grupos foram divididos em seis equipes, que foram formadas pe-
los segmentos da Educação Infantil, Contraturno e Fundamental I  dos 
Colégios Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima e Padre Jordan e na vila, 
tinham como tarefa a entrevista a um pescador.

Na sequência, os lideres convidaram sua equipe para a realização da 
trilha. Os membros deveriam preencher as questões de observação do 
trecho realizado para uma posterior socialização. Durante a trilha, todas 
as equipes fizeram pausa para um lanche partilhado.

Após conclusão dos primeiros objetivos, passamos para a 2ª eta-
pa,  “SER SALVATORIANO É DAR SABOR” - MASTER EDUCADORES 
NA COZINHA. Essa dinâmica proporcionou uma rica oportunidade aos 
educadores de testarem suas habilidades de gestão e liderança de forma 
prática em situações reais, muito próximas do dia-a-dia nas instituições. 

As equipes inicialmente divididas por cores, receberam envelopes 
contendo a tarefa a ser realizada. Precisaram planejar, organizar o es-
paço, preparar, servir uma refeição completa  e limpeza do espaço. Tudo 
isso foi preparado para cerca de cinquenta pessoas. 

Fomentar a liderança de equipe, administrar conflitos internos e ex-
ternos bem como exercitar a sustentabilidade das relações (entreajuda e 
a cooperação) foi o ponto auge da formação.
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Turmas Olímpicas do Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de Fátima

As Olimpíadas tiveram seu início ainda no contexto 
histórico das cidades-estados da Grécia Antiga, por volta do 
século VIII a.C.. A celebração dos jogos ocorria na cidade de 
Olímpia, por isso o nome “Olimpíada”. E, durante as datas 
das disputas olímpicas, paravam-se as guerras e os cida-
dãos das outras cidades iam participar das competições, 
transformando superação, foco, determinação e disciplina 
em verdadeiras bagagens para o conhecimento do corpo 
e intelecto.

	 Os	 filósofos	 da	 Grécia	 Antiga	 já	 apresentavam	 um	
olhar diferenciado a respeito do que é ser um olímpico, ou 
melhor, para eles uma educação de qualidade era aquela 
que valorizava o equilíbrio entre a mente e o corpo. Esse 
método	ficou	conhecido	como	Paideia.

“Mas, se até então o objetivo fundamental da educação 
era a formação do homem individual como kaloskagathos, 
a partir do século V a.C., exige-se algo mais da educação. 
Para além de formar o homem, a educação deve ainda for-
mar o cidadão. A antiga educação, baseada na ginástica, na 
música	e	na	gramática	deixa	de	ser	suficiente.

É então que o ideal educativo grego aparece como Pai-
deia, formação geral que tem por tarefa construir o homem 
como	homem	e	 como	cidadão.	Platão	define	Paideia	 da	
seguinte forma “(...) a essência de toda a verdadeira edu-
cação ou Paidéia é a que dá ao homem o desejo e a ânsia 
de se tornar um cidadão perfeito e o ensina a mandar e a 
obedecer, tendo a justiça como fundamento” (cit. in Jaeger, 
1995: 147)’’ 

Acreditando nessa educação de excelência para os 
mediados,	 por	meio	 de	 pesquisa,	 reflexão	 crítica,	 análise	
de	mapas	e	gráficos	e	resoluções	de	problemas,	o	Colégio	
Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima investiu nas Turmas 

Olímpicas.	História,	Geo-
grafia,	Física,	Matemática	
e Ciências foram as disci-
plinas que abrilhantaram 
esse enriquecimento das 
aprendizagens por meio 
das olimpíadas espa-
lhadas por todo Brasil: 
Olimpíada Nacional de 
História	do	Brasil,	Olimpí-
ada GeoBrasil, Olimpíada 
Nacional de Física, Olim-
píada de Atualidades, 
Olimpíada Nacional de 
Ciências, Olimpíada Bra-
sileira de Astronomia e 
Astronáutica , Olimpíada 
Brasileira de Matemática 
e Olimpíada Nacional de 
Ciências enriqueceram 
tanto as aprendizagens 
dos mediados quanto 
dos nossos mediadores. 

Em muitas delas recebemos medalhas de prata e de bron-
ze e em todas fomos aprovados para fases importantes de 
classificações.	Temos	a	certeza	que	com	esses	resultados,	
onde a educação integral, que valoriza o raciocínio lógico, 
histórico, social e ambiental o Colégio Salvatoriano Nos-
sa Senhora de Fátima está cada vez mais pronto para os 
próximos	desafios	das	olímpiadas	educacionais	em	2020	
fazendo dos seus mediados verdadeiros protagonistas de 
uma educação de excelência.

Abaixo o desempenho de nossos estudantes nessas 
Olimpíadas:

• Olimpíada Nacional de Ciências: 2 aprovados 
para a segunda fase;

• Olimpíada de História: 24 aprovados até a semi-
-final;

• Olimpíada do Futuro: 1 medalha de prata e 5 
medalhas de bronze; 

• Olimpíada de Geografia: 12 medalhas de bron-
ze;

• Olimpíada Brasileira de Matemática: 24 aprova-
dos do Ensino Fundamental II e 12 aprovados do 
Ensino Médio (ambos para a segunda fase);

• Olimpíada Brasileira de Física: 44 aprovados 
para a segunda fase;

• Olimpíada Catarinense de Química: 45 aprova-
dos para a segunda fase.
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Padre Francisco Jordan, homem movido pelo zelo 
apostólico e pela salvação das pessoas, onde a instrução 
do ser humano é um meio. Fundou a Congregação Sal-
vatoriana, da qual hoje Religiosos trabalham pela mesma 
causa da missão.

Essa causa gerou em Florianópolis, um espaço de 
aprendizagem chamado CEPAJO – Centro Educacional 
Padre Jordan. Em 2005 as Irmãs Salvatorianas, dando 
continuidade a projetos anteriores, passam a atender 
crianças da 1ª série a 4ª série do ensino fundamental, 
com bolsas de estudo vindas do Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de Fátima, uma vitória! 

Mas com a reforma do ensino, passou a atender do 
1º  ao 4º ano, por falta de espaço não conseguia concluir 
o ensino fundamental.

Porém, gratidão é que não faltava!
Muitos projetos pedagógico-pastorais desenvolvi-

dos garantindo uma formação humana e cristã a tantas 
crianças advindas de famílias que ali vinham em busca 
de uma educação humanizadora. 

O tempo passou ... o sonho aumentou... e em de-
zembro de 2018 o sonho se concretiza. Eis que surge o 
Colégio Salvatoriano Padre Jordan, em homenagem ao 
fundador da Família Salvatoriana Pe. Francisco Maria da 
Cruz Jordan. 

Famílias e Educadores são muito gratos por todo o 
investimento, e, somos nós que continuaremos investin-
do em uma educação humanizadora, pois é nesse tipo 
de educação que acreditamos.

Quantas famílias vão em busca de uma escola que 
tenha valores, qualidade de aprendizagem, acolhimento 
e principalmente que possibilite conhecer o amor de Je-
sus para com o seu próximo?

Esse anseio, nos compromete ainda mais, em levar o 
legado de Pe. Jordan a todos que acreditam que possa-
mos mudar o mundo, ser  pessoas do bem que queiram 
fazer o bem.

O amor e a generosidade são propulsores desta 
Missão, que além de oferecer um ensino de qualidade, 
também torna Jesus Cristo Salvador, conhecido e ama-
do (Pe. Jordan).

Olga Amissi Morales
Coordenadora Pedagógica

Colégio Salvatoriano Padre Jordan
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Uma história de gratidão!
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