Entusiasmo diante da vida
Uma história de fé e dedicação aos jovens

A obra salesiana teve início em Turim, na Itália, onde
Dom Bosco colocou em prática seus ideais de educação
associados ao desenvolvimento humano e espiritual dos
jovens. Para consolidar o carisma salesiano, Dom Bosco
contribuiu com Madre Mazzarello na fundação do Instituto
das Filhas de Maria Auxiliadora, as salesianas irmãs.
O trabalho das Filhas de Maria Auxiliadora e dos Salesianos
de Dom Bosco se expandiu pelo mundo, levando esperança
a milhões de jovens.

4

Atuação local e presença nacional
Assim se faz uma verdadeira rede

Em um país com dimensões continentais, é necessário ter estrutura para
atuar em todas as regiões e compreender suas diferenças e peculiaridades.
É isso que a Rede Salesiana de Escolas faz ao reunir cerca de 90 mil alunos e
5 mil educadores em mais de 110 escolas de 70 cidades brasileiras.
Mesmo se estendendo por todo o território brasileiro, a RSE está próxima
das comunidades que cercam cada escola. Essa relação cria o ambiente
ideal para o pleno desenvolvimento dos jovens e das crianças.

Mais de 110
escolas em
70 cidades
no Brasil.
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Tecnologia a serviço
da educação
A Rede Salesiana de Escolas oferece a alunos e educadores
uma série de objetos educacionais on-line, que estão
conectados ao que há de mais atual no mercado.
O portal rse.org.br é um centro completo e atualizado
de informações relevantes e material educacional,
que segue estritamente os parâmetros do Projeto
Pedagógico Pastoral da Rede Salesiana de Escolas.

O Portal Futurum é um ambiente onde alunos têm acesso
a materiais didáticos e atividades que podem ser avaliadas
pelos educadores. Além disso, funciona também como
uma central na qual se pode acompanhar o desempenho
dos alunos, o cronograma de aulas e avaliações, entre
outras funcionalidades.

www.rse.org.br

www.rse.org.br
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Inovação
e empreendedorismo
Construção do Projeto
Pedagógico Pastoral Salesiano

X
No
Projeto Pedagógico
Pastoral da RSE estão previstas
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ações didáticas que visam a alcançar os
melhores resultados quanto à formação plena
do aluno, explorando a integração entre os diversos
campos do conhecimento em três grandes áreas:
Linguagens e Códigos; Ciências da Natureza e Matemática;
Ciências Humanas (incluindo o Ensino Religioso). A proposta
contempla um ambiente escolar no qual todas as ações
favorecem o processo múltiplo, complexo e relacional de
conhecer e incorporar dados novos ao repertório de
significados daquele que aprende, de modo que ele
possa utilizá-los na compreensão orgânica de
fenômenos da ciência e no entendimento da
prática social responsável.
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Material didático
próprio e exclusivo

O material didático da RSE, embasado em nosso Projeto
Pedagógico Pastoral, está pautado no Sistema Preventivo de
Dom Bosco, na educação para a ciência e para a fé. Elaborado
com base em estudos atuais da epistemologia, da ciência
cognitiva e da filosofia salesiana de educação, busca a melhor
formação científica e pessoal, por meio da integração entre as
disciplinas e do desenvolvimento de habilidades comuns que
são compromissos de todas as áreas: leitura e interpretação
de diferentes linguagens, escrita, expressão oral, análise e
interpretação de fatos e ideias e mobilização de informações,
conceitos e procedimentos em situações diversas. Tais
habilidades são a base, também, do Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM).

10

Sistema Preventivo de
Dom Bosco
Formação humana,
educacional e espiritual

O Sistema Preventivo é uma das principais criações de
Dom Bosco. Formulado com forte inspiração na vocação
religiosa, educacional e humanitária do fundador da
Família Salesiana, une razão, afeto e espiritualidade,
concretizando uma prática pedagógica-pastoral que visa
à formação integral dos alunos.

A estruturação da RSE, fundamentada pelo Sistema
Preventivo, não impede que suas práticas pedagógicas
sejam atualizadas. A própria ideia de Dom Bosco sobre
trabalho incansável em prol dos jovens exige que se
busque sempre o que há de melhor e mais adequado ao
ensino.
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O mundo é um grande
laboratório

Entre os pilares do Sistema Preventivo de Dom Bosco, a razão
surge como elemento que também direciona os programas
educativos às necessidades de cada aluno, levando em
consideração sua faixa etária, nível de aprendizado e outros
aspectos. Na pedagogia salesiana, a razão aproxima os jovens
da realidade do mundo onde vivem e abre as portas para
que o conhecimento obtido na escola seja usado de forma
analítica, em equilíbrio com valores e atitudes.
Os alunos da Rede Salesiana de Escolas têm à disposição, além
das estruturas dos colégios, um universo de informações para
enriquecer o aprendizado e promover a formação integral.
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Práticas esportivas
e culturais
Integração e promoção do bem-estar

A educação proposta pela Rede Salesiana de Escolas
não está restrita às salas de aula. O Projeto
Pedagógico inclui esportes, gincanas, formação
de grupos teatrais, oficinas de música e outras
atividades que têm como objetivo, além de
promover o hábito saudável do exercício físico,
despertar dons e talentos que possam contribuir
para a formação dos jovens e das crianças.
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Atualização constante
Foco no aprendizado integral

Na educação infantil
Na RSE, os direitos da criança à infância, a brincar, a ser cuidada e ao conhecimento
são priorizados e respeitados. Por isso, na proposta da RSE, o ensino tem como
objetivo estimular a criança a desenvolver sua curiosidade e expressar seus
sentimentos. Buscamos oferecer e mediar uma multiplicidade de interações
entre o conhecimento do mundo e as novas possibilidades de desenvolvimento e
aprendizagem trazidas pela escola.

No ensino fundamental I
Consideramos que os alunos aprendem pela experiência, testando hipóteses, fazendo
observações e descobertas. Ler e escrever ganham contornos especiais, uma vez que
a alfabetização é meta essencial em todas as áreas do conhecimento. Estão previstas
situações desafiadoras de aprendizagem que exigem a mobilização de conhecimento,
o enfrentamento e a resolução de problemas. Aprender a ser, aprender a conviver e
aprender a fazer são metas essenciais nessa fase.
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No ensino fundamental II
A entrada na adolescência traz um estilo de aprendizagem pela negação do
estabelecido, pelo confronto com o mundo, com os sentimentos e com os medos
e anseios. Nessa fase, ensinar e aprender envolvem a análise de diferentes
versões de um mesmo fato, o debate de ideias e a exigência de posicionamento
frente a problemas científicos e humanos. Ganha-se em aprofundamento dos
saberes e na vivência de valores.

No ensino médio
O jovem é um ser de possibilidades
que aprende confrontando sua realidade,
testando as próprias forças, buscando as escolhas
mais adequadas para sua vida presente e futura. A
capacidade de enfrentar desafios, de aproximar da
ciência e de compreender a diversidade frente a qual
vivemos assume sua plenitude. Ensinar nessa fase
significa desafiar o jovem a resolver problemas e
propor alternativas usando o saber e a ética como
pontos de apoio.

OH
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Valores para uma vida
plena e feliz

A espiritualidade permeia todos os aspectos do Projeto
Pedagógico da Rede Salesiana de Escolas. É o fio condutor
das atividades e apresenta constantemente bons exemplos
para os alunos. O que se pretende é formar jovens de forma
integral, dando especial atenção aos aspectos humanitários e
comportamentais.
Tendo sua origem na atuação de Dom Bosco e Madre Mazzarello,
a RSE cumpre o objetivo de educar evangelizando e evangelizar
educando.
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