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É aqui que a gente se encontra

Acreditamos na educação como
transformadora da sociedade

Para a Rede Salesiana de Escolas, encontrar novas formas de se
comunicar com alunos, pais e educadores é fundamental para
ampliar os conceitos e valores praticados em sala de aula. E a partir
de agora, você está convidado a nos encontrar neste espaço, neste
pátio repleto de informação, aprendizado e diversão. Boas-vindas!
Rede Salesiana de Escolas, Entusiasmo diante da vida.
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Na Educação Salesiana, o pátio é mais do que um espaço físico. O pátio é o lugar onde
a comunidade educativa se reúne para o lazer, a reflexão e a convivência. É onde se dá
a educação do carinho, do respeito e da interação entre educadores e jovens. Pátio, na
Rede, é sinônimo de entusiasmo, aprendizado, entretenimento e evangelização.
A partir de agora, existe uma nova forma de conhecer um pouco o jeito salesiano de
educar: a revista Juntos no Pátio! Aqui, vamos aprender juntos, ler matérias interessantes
sobre educação, tecnologia e cultura, descobrir e aprofundar os valores da Rede
Salesiana Brasil e a história da Família Salesiana.
Para nos ajudar nesta jornada rumo ao conhecimento, teremos a companhia dos
personagens da Nossa Turma RSE, que vão mostrar, com dicas e histórias, como a
salesianidade está relacionada com o nosso cotidiano.
Neste número, Txai declara o seu amor aos animais, João aprende mais sobre a festa
litúrgica dos santos e Rafa traz dicas para a economia de água. Destaque também para a
aluna salesiana Lara Luft, que, apenas aos 16 anos, já é escritora homenageada em feira
literária, e para o projeto Professores sem Fronteiras, que levou educadores de São Paulo
para uma missão solidária no Haiti.
Há também dicas de uso saudável das redes sociais, uma entrevista com a palestrante
Martha Gabriel, curiosidades científicas, tirinhas da Nossa Turma e passatempos que
farão a alegria das crianças.
Então podem chegar: alunos, educadores, pais. O pátio tem espaço para todos.
Juntos no Pátio. É aqui que a gente se encontra.

ENconTRE A Rede Salesiana AQUI TAMBÉm:
Site: rse.org.br
Facebook: facebook.com/rede.salesiana.de.escolas
Twitter: twitter.com/redesalesiana
Youtube: youtube.com/user/redesalesiana
Instagram: instagram.com/redesalesiana/
Google Plus: plus.google.com
Rede Salesiana de Escolas
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Entusiasmo
Entusiasmo

diante da vida
diante da vida
U ma h i stóri a d e fé
e ded i c a ç ão a os jov ens

A
A Proposta
Educativa Salesiana
Sistema Preventivo, educação para a
ciência, a formação de valores e a fé cristã
Máxima eficácia do processo de ensino
e aprendizagem
Aprendizagem por problematização e investigação
Diversificação de experiências de aprendizagem
e sistematização do conhecimento para o
desenvolvimento de altas habilidades cognitivas
Estudos atuais da epistemologia, das neurociências
e da filosofia da educação
Desenvolvimento de habilidades comuns a todas as
áreas importantes para a vida e para os exames de
acesso ao ensino superior
Formação do protagonismo juvenil
Formação continuada de educadores
Avaliação permanente do desenvolvimento de
alunos e educadores
Material didático próprio, elaborado por equipe
altamente especializada
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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. Atuação local e presença nacional:
assim se faz uma verdadeira rede.
No Brasil não é diferente: 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 85 mil
alunos e 5 mil educadores em mais de
100 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.

T ec n o l o gi a a serviço da ed ucação:
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 Educativo 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.

I no v a ç ã o e empreend edorism o:
C on s tr uç ã o d o Proj et o EDUCATIVO
P a s to r al S alesiano
No Projeto Educativo Pastoral da RSE estão previstas 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.

Siste m a Pre ve ntivo:
Form ação hum ana,
e ducacional e e spiritual
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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“Educar é
uma obra
do coração”
Dom Bosco

O m un d o é
um gr an d e l a borat ório
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 e sportivas e culturais:
Inte gração e prom oção
do be m -e star
A educação proposta pela Rede Salesiana de Escolas não está
restrita às salas de aula. O Projeto Educativo Pastoral 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.

Valore s para um a vida
ple na e fe liz
A espiritualidade permeia todos os aspectos do Projeto
Educativo 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.

a t u a li za ç ã o c o nst a n t e

foco no aprendizado integral
edu c açã o infantil

e nsino fundam e nta l II

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.

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.

ensin o fu nd amen tal I

e nsino méd i o

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.

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. Assume sua plenitude a capacidade de enfrentar
desafios, de aproximar da ciência e de compreender a
diversidade frente à qual vivemos. Ensinar nessa fase significa
desafiar o jovem a resolver problemas e propor alternativas
usando o saber e a ética como pontos de apoio.

Material didático
próprio e exclusivo

Saiba mais sobre o material didático da RSE em
rse.org.br/webtv/canal/institucional/
material-didatico-digital-2013-2014

O material didático da RSE, embasado em nosso
Projeto Educativo 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; mobilização de
informações, conceitos e procedimentos em situações
diversas. Tais habilidades também são a base do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
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Redes
Redes
P ais e educa ç ão

Sociais
Sociais
c om o usá-las
c om segurança ?

As redes sociais já estão integradas ao dia a dia das
pessoas, principalmente dos jovens. Mas como
orientar seu filho a usá-las de forma saudável?

P

ara quem sabe aproveitar as novas mídias, os pátios
virtuais são oportunidades incríveis de convivência,
aprendizado e diversão. Mas ainda existem muitas dúvidas
entre alunos, educadores e pais sobre como devem ser usados e
quais são os riscos do mau uso.
Cientes da importância do tema, muitas escolas da RSE
convidam especialistas para encontros com pais, alunos e
educadores. Um exemplo recente foi o encontro promovido
pelo Colégio Dom Bosco de Porto Alegre-RS no último semestre.
A escola levou para dialogar com a comunidade educativa a
advogada e palestrante Cláudia Bressler. Reunidos no auditório,
todos tiveram a chance de aprender mais sobre segurança na
internet e tirar suas dúvidas.
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d ica s

fique alerta!
• Acompanhe sempre as atividades do seu filho na
rede. Crianças e adolescentes dominam os recursos
técnicos do mundo digital, mas nem sempre têm
maturidade para saber quais conteúdos podem ter
consequências ruins. Esteja sempre por perto. Se
preciso, crie uma conta de monitoramento.
• Defina horários para o uso das redes. Não deixe
que seu filho fique todo o tempo na internet. É
importante que ele tenha horário de descanso e
pratique atividades físicas.
• Sentar-se corretamente é essencial. Para evitar
dores nas costas e problemas na coluna, verifique
sempre a postura do seu filho no uso do
computador. Ele deve manter-se rente
ao encosto da cadeira. Opte por cadeiras
com suporte para os antebraços.

• Cuidado com as amizades virtuais. Melhor
manter o perfil do seu filho inacessível para
estranhos.
• Procure estar informado sobre o mundo digital
e converse a respeito. Nada como o diálogo
constante sobre o que existe de novo, bom ou ruim
nas redes, sobre o que pode trazer benefícios e o
que deve ser evitado.
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“Quando se e scre ve al g o
na inte rne t, pe rde -s e o
controle do que foi e scr i t o .
e m se gundos, a inform aç ã o
já circulou pe la red e”

Cláudia explicou as diversas
possibilidades de uso das redes sociais.
Como espaço de encontros, produção
de conteúdos, compartilhamento de
interesses, (re)encontro com amigos,
bate-papo, criação de comunidades
virtuais, oportunidade para negócios
inovadores e publicações diversas,
desde comentários e fotos até
postagens sobre assuntos de interesse.
Porém, existem os riscos à segurança.
Por exemplo, a divulgação de
informações pessoais e o acesso ao
perfil por usuários mal-intencionados,
o que pode expor a vida do jovem às
mais diversas situações.
“Com um pouco de paciência,
alguém com habilidades de
engenharia social pode ser
capaz de traçar o seu círculo
de relacionamento, hábitos de
consumo, residência, escola, locais
que frequenta, tendo acesso a
diversas informações importantes do

usuário, o que acaba se tornando
uma armadilha”, alerta Cláudia.
E acrescenta: “Não se deve traçar
‘roteiros’ no Facebook, dizer a todo
o momento o que se está fazendo,
mostrar posses e comentar os locais
onde se está, são ações que fragilizam
a segurança”.
A palestrante também explicou
que se deve pensar sobre o que
se posta, pois, mesmo em relação
a brincadeiras, existem limites
que devem ser considerados, e os
responsáveis podem ser punidos
legalmente. “Quando se escreve
algo na internet, perde-se o controle
do que foi escrito, mesmo que a
mensagem seja retirada em seguida.
Em segundos a informação já circulou
pela rede“, esclarece a palestrante.
Conforme Cláudia, são comuns nas
redes os crimes de calúnia, difamação
e injúria. E uma vez cometidos, esses

crimes não se apagam facilmente.
As ações das pessoas circulam com
grande velocidade pela internet,
muito maior do que teriam fora
do mundo virtual. “A prática desse
tipo de crime pela internet não é
sinônimo de impunidade, muito
pelo contrário, os entes públicos
possuem instrumentos adequados
e profissionais capacitados para
que, por intermédio de investigação
criminal, se comprove a autoria e a
materialidade do crime”, explica a
advogada. A ideia de anonimato não
se confirma na prática.
Sobre a importância das redes sociais
para o jovem, a advogada não
tem dúvidas de que são essenciais
como ferramenta de comunicação,
sociabilidade e entretenimento. E
ressalta: “É possível aproveitar de
todos os benefícios das redes sociais
de forma saudável, tendo apenas
certos cuidados”.

d i cas

segurança on-line:
É bom saber!
• Manter o perfil privado e aceitar apenas pessoas que conhece;
• Não divulgar informações pessoais, posses, locais onde se está;
• Pensar bem sobre o que se posta antes da postagem;
• Manter softwares de segurança atualizados;
• Prestar atenção e ter cuidado ao receber mensagens de bajulação;
• Evitar encontros face a face com pessoas desconhecidas;
• Quando estiver on-line, seja educado, sem fofocas e intrigas via Face;
• Não fazer com os outros o que não gostaria que fizessem com você.
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Índices de exposição
nas redes sociais

46%

d o s u su á rios
ac e i ta m o pedid o
d e a mizade d e
e s tran h os

89%

d i s p õe m a
d ata d o seu
n a s c i m e nt o,
o q u e m o st ra
qu e m é m e nor ou
m a i o r d e i dade
en t re

30 e 40%
d o s u su á rios
l i s t am d ad os
d e familiares
e amigos

qu ase

100%

d i v ul g am o seu
endereço de

e-mail
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e n t revis ta

Tecnologia
Tecnologia
A ed uca ção
n a Era Dig i t al

C

onforme muitos especialistas no assunto, os recursos digitais
já estão modificando a educação. Para eles, tudo está em
transformação. O papel do educador, os materiais didáticos, a
forma como o aluno aprende e a maneira como se dá o aprendizado.
Neste novo contexto, as escolas buscam se atualizar e oferecer uma
educação que corresponda às necessidades destes novos tempos. Por
outro lado, precisam orientar os jovens sobre os benefícios e os riscos
que esse novo mundo oferece.
Para saber mais sobre o assunto, a revista Juntos no Pátio conversou
com Martha Gabriel, consultora e palestrante nas áreas de marketing
digital, inovação e educação. Autora de cinco livros, ela foi apontada
pela On-line Universities como um dos cem educadores mais experts
em tecnologia no mundo. Neste número, ela fala sobre o que chama
de revolução digital na educação, as mudanças na vida de alunos e
educadores, os cuidados e a postura das escolas diante da tecnologia.
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DIVULGAÇÃO

A s p r i n cipais necessidad e s
d os a l un os do séc u lo XXI são
p e n s am e n t o crít ic o, c ria tividade
e i n o v a çã o e con exã o com
p e s s o as e t ec nologias.

s aiba ma is :

martha Gabriel

Martha Gabriel é autora de 5 livros, inclusive o best seller “Marketing na Era Digital“,
palestrante de 4 TEDx, keynote speaker internacional com mais de 50 palestras no exterior e
premiada três vezes como melhor palestrante em congressos nos Estados Unidos.

SitE:
www.martha.com.br/

m ídias socia i s :
Apontada pela On-line Universities entre os Top 100 professores mais experts em
tecnologia no mundo (posição 35a); listada entre os 50 profissionais mais inovadores do
mundo digital brasileiro pela Revista ProXXIma e rankeada entre os Top 50 Marketing
Bloggers mais influentes do mundo pelo KRED.
Engenheira pela Unicamp, pós-graduada em Marketing pela ESPM e Design pela Belas Artes
de São Paulo, mestre e PhD em Artes pela USP. Coordenadora do MBA em Marketing da
HSM Educação. Colunista dos portais IDGNow! Cidade Marketing e Administradores.com.
Premiada como estudante (engenharia), profissional (web), palestrante (tecnologia web),
artista (novas mídias), professora (marketing) e pesquisadora (mestrado - arte e tecnologia).

Twitter:
@MarthaGabriel
LinkedIn:
linkedin.com/in/MarthaGabriel
Facebook:
facebook.com/MarthaGabriel
Google+:
Google.com/+MarthaGabriel
Slideshare:
slideshare.net/MarthaGabriel

LI V R O S
P U B L I C AD O S:
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e n t revis ta
Juntos no Pátio: Em um dos seus livros, você aborda
“a revolução digital na educação”. Por que o mundo
digital está transformando a educação?
Martha Gabriel: Porque as tecnologias digitais modificam
o nosso cérebro e nosso corpo. Toda tecnologia que
criamos e colocamos no mundo sempre nos transforma.
Por exemplo, a eletricidade mudou totalmente o modo
como as pessoas se entretêm, comunicam, relacionam,
consomem, dormem, vivem. O digital traz um impacto
ainda mais profundo na sociedade, pois além de mudar
novamente tudo isso – entretenimento, relacionamento,
consumo, comunicação, vida – ele muda também a
lógica do mundo de mecânica para digital, em que
tudo é fragmentado, acessível 24 horas por dia e 7 dias
por semana (24/7) e múltiplo em todos os sentidos –
multitask, multiplataformas, multimídia, multidisciplinar,
etc. Essa transformação afeta totalmente o modo como
consumimos informação e aprendemos. Assim, se o modo
de consumir e aprender muda, o modo de educar precisa
mudar também, se não fica descompassado e ineficiente.
JP: Como você enxerga o papel do professor nesta
nova Era Digital? O que muda na relação com os
alunos e as novas tecnologias?
MG: Muda tudo. Nos séculos passados, durante a economia
industrial, a informação era escassa, cara, inacessível e
durava décadas sem se modificar. Hoje, a informação
é barata (muitas vezes gratuita), abundante, acessível
24/7 e muda o tempo todo. Assim, o papel do professor
até recentemente era principalmente prover conteúdos
e informações, o que fazia todo sentido em um cenário
em que a informação era um recurso caro, inacessível
e que tinha validade longa. Hoje, em que conteúdo é
abundante, acessível e efêmero, o professor conteudista
não é mais necessário, pois as necessidades dos alunos não
são mais relacionadas com obtenção e memorização de
conteúdos. Com a sobrecarga e efemeridade informacional,
as principais necessidades dos alunos do século XXI são
pensamento crítico (para analisar a informação abundante
e diversificada), criatividade e inovação (para atuar sobre
essas informações extraindo valor e soluções para os
problemas inéditos que se apresentam diariamente) e
conexão com pessoas e tecnologias (para colocar as ideias
em prática). Assim, o papel do professor hoje é auxiliar
no processo de construção dessas habilidades, sendo
muito mais um tutor e catalizador de reflexões do que um
provedor de informações e recursos.
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“Os pátios digitais de ve m s er
um a e xte nsão do pátio fís i co ,
re fle tindo e praticando o s
m e sm os valore s. O fato d e o
aluno se r cada ve z m ais age n t e
ativo no se u proce sso d e
apre ndizage m não signif i ca
que e le de va e star s ó
ou de sacom panha d o ,
m uito pe lo contrár i o .”

JP: Quais os benefícios que a tecnologia pode trazer
para o processo de aprendizado do jovem? Como o
aluno pode usar os recursos digitais a seu favor?
MG: A tecnologia traz inúmeros benefícios para a
aprendizagem, pois ela permite que o processo seja
realmente centrado no aluno. Com os sistemas digitais online, o aluno pode escolher o que lhe interessa, quando
lhe interessa, praticar quantas vezes lhe for interessante,
se conectar com grupos de interesses para estudar e
compartilhar, ou seja, atuar no seu próprio ritmo, e não
no ritmo do professor ou do resto da sala. Dessa forma,
quando o aluno passa a ser agente ativo da sua educação,
ele tende a focar no que mais gosta. Quando fazemos o
que gostamos, temos prazer no aprendizado. Além disso, a
tecnologia permite também o estudo adaptativo por meio
de sistemas que modificam os seus conteúdos e avaliações
em função do desempenho dos alunos durante o seu uso.
Isso permite customizar o processo de aprendizagem para
garantir que o aluno alcance a competência desejada,
independente de notas e nivelamentos no processo.
JP: Você também aborda questões de
comportamento, privacidade e ética na Era Digital.
Quais os cuidados que pais, educadores e alunos
devem ter neste novo contexto?
MG: Na realidade, acredito que os mesmos cuidados que
os pais, educadores e alunos têm praticado no mundo
off-line deveriam ser praticados também no mundo
on-line. No entanto, por ser um ambiente tecnológico,
virtual e bastante recente em nossas vidas, as pessoas
tendem a pensar que o ambiente digital é algo separado
e que permite toda a liberdade do mundo e acabam se
comportando de maneira inadequada nesses ambientes.

Aliás, na realidade, o ambiente digital amplifica as ações
da nossa vida off-line e, por isso, todos os cuidados
que aprendemos a ter no mundo físico deveríamos
aplicar de forma amplificada no mundo digital.
Desde que nascemos, somos educados em termos de
comportamento, privacidade e ética no mundo off-line.
Precisamos aplicar essa mesma educação no mundo
digital, que passa a ser cada vez mais parte importante
da nossa vida, complementando, interpenetrando e
expandindo as suas funções.
JP: A pedagogia salesiana, inspirada no Sistema
Preventivo de Dom Bosco, dá lugar de destaque
também à amorevolezza: a importância de estar
presente no dia a dia dos jovens, de ensiná-los com
respeito, atenção e amor. O que os novos pátios
podem oferecer para esse modo de educar?

mais extraordinários para o pensamento divergenteconvergente alternado, possibilitando uma pesquisa
hipermídiatica com um grau de riqueza e velocidade
inimagináveis há alguns anos. No entanto, o uso da
busca digital sem acompanhamento de processos mentais
e raciocínio, passa a ser uma alienação de copy/paste,
ou, até mesmo, se tornar plágio.
Assim, o grande cuidado, na minha opinião, que todos
nós devemos ter quando surgem as novas tecnologias
de educação—incluindo o material didático digital – é a
análise crítica de todos os aspectos positivos e negativos
que possam advir do seu uso, buscando a otimização
consciente do processo, sem polarização de atitudes:
encantamento demasiado e ilusório pela tecnologia ou
rejeição do novo, sem reflexão. Normalmente, a solução
ideal está no meio.

MG: Os pátios digitais devem ser uma extensão do pátio
físico, refletindo e praticando os mesmos valores. O fato
de o aluno ser cada vez mais agente ativo no seu processo
de aprendizagem não significa que ele deva estar só ou
desacompanhado, muito pelo contrário. Como mencionei
anteriormente, o mundo está cada vez mais complexo
– sobrecarga informacional, velocidade de mudança
vertiginosa, multiplicidades inúmeras – e, nesse contexto,
a necessidade de tutoria é muito maior do que no mundo
de décadas anteriores. Assim, os novos pátios digitais
podem, e devem, ser projetados para estender e ampliar
os valores, que são a base da educação e da formação.
JP: Em nossas escolas, os jovens começam a ter
acesso a um material didático inteiramente digital,
implantado aos poucos pela RSE. Que dica você dá
para alunos e educadores que estão vivendo esta
mudança?
MG: O material digital, como qualquer nova tecnologia,
traz transformações que podem ser boas, por um lado,
e ruins por outro. Por exemplo, existem aplicativos
que, a partir da foto de uma equação matemática,
apresentam a solução da equação passo a passo. Isso
é maravilhoso para auxiliar o aluno na resolução
de exercícios e sanar dúvidas. No entanto,
esse mesmo recurso pode ser utilizado
como cola em provas.
Outro exemplo:
a busca digital é
um dos recursos
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Relembramos o projeto

Professores sem Fronteiras,
uma ação solidária que encantou a
Comunidade Educativa Pastoral da
Rede Salesiana de Escolas.

Programação intensa

Os alunos das escolas e obras
sociais salesianas
do Haiti participaram de ativ
idades lúdicas como
gincanas, jogos esportivos e
oficinas. “Trabalhamos
a iniciação esportiva de manei
ra global, com
atividades que envolveram
o lúdico, o afetivo, o
cognitivo e o espiritual”, exp
lica irmã Adair.
Os professores escolhidos par
a a ação ajudaram
na elaboração do cronogram
a e da escolha das
modalidades esportivas. Com
a finalidade de
arrecadar fundos para o ma
terial esportivo usado
na ação, as escolas do Polo
São Paulo realizaram
gincanas e campanhas com
grande envolvimento
de alunos e educadores sale
sianos.

Mais histórias em
rse.org.br/webtv/canal/s-de-solidariedade
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Experiência inesquecível
Para os professores participantes, o projeto teve um
significado muito mais amplo que ensinar práticas
esportivas. O educador Rogério Batista, professor
do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora de São
Paulo, acredita que a participação no projeto pôde
proporcionar uma forma mais humana de educar
e compreender as necessidades do próximo e de
transformar a realidade vivida pelos jovens.
Para Guilherme Brondi, que há 18 anos trabalha no
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Ribeirão Preto,
participar desse projeto foi uma forma de doar seus
conhecimentos para o próximo e de conhecer a cultura
de um país diferente. Mas a proposta motivou também
educadores recém-chegados aos pátios salesianos, como
Renato de Castro, que trabalha há quatro meses no
Liceu Nossa Senhora Auxiliadora, em Campinas, e viu na
proposta uma maneira de fazer algo por um povo que
precisa de muita solidariedade.
Corjesus de Jesus Costa, o quarto professor participante
do projeto, enviou um belo relato à RSE sobre suas
experiências no Haiti. Para ele, um dos momentos
inesquecíveis foi uma partida de futebol disputada em
clima de entusiasmo.
Matéria produzida com informações do Boletim Salesiano
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Educador é técnico da Seleção
Brasileira de Futebol Unificado

er o esporte
A Copa teve o objetivo de promov
equipes
unificado, mais justo e inclusivo, com
deficiência
compostas por atletas com e sem
exemplo,
intelectual. A Seleção Brasileira, por
eiros (sem
integra 9 atletas regulares e 8 parc
unificado é uma
orte
deficiência). Para Tiago, o esp
brar preconceitos
tendência no mundo e ajuda a que
ipes. “O nível
em relação à diversidade das equ
mo. Na Copa,
de habilidade dos atletas é o mes
”, conta.
tivemos um nível técnico muito alto
Entre as aulas no Instituto Laura
istra
Vicunha, Tiago viaja bastante, min
na
a
palestra, capacitações e ajud
preparação da sua equipe para a
disputa de campeonatos nacionais
e internacionais. Nas palestras,
ele relata experiências pessoais e
profissionais. Por exemplo, casos
de atletas que tiveram sua vida
transformada pelo esporte: “Conto
so,
um fato verídico de um atleta nos
RB, que hoje tem 17 anos. A sua
mãe teve complicações no parto e,
a
assim que nasceu, ele teve uma baix
ico
méd
oxigenação no cérebro. O
chegou para a mãe e disse: ‘Mãe,
infelizmente o seu filho não vai
poder andar e nem falar’. Imagine
sa
como deve ter ficado a cabeça des
mãe? E, com o passar dos anos, ela
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Brasil) e colocou
conheceu a SOB (Special Olympics
de 2010, ele
o RB para treinar atletismo. No ano
ao lado do nosso
correu a maratona Pão de Açúcar
Rio de Janeiro,
embaixador, o Robson Caetano, no
Record. Então eu
e deu uma entrevista para a Rede
ar a vida não só
digo que o esporte pode sim mud
am”, ressalta.
do atleta, mas de todos que o cerc
o, Tiago fez
Antes de se tornar professor salesian
com passagens
carreira como jogador de futebol,
es como Vasco
pela Seleção Brasileira Sub 17 e club
co, entre
da Gama, Remo, Paysandu, Rio Bran
para treinar
outros. Não só por isso, a convocação
recebida com
a Seleção de Futebol Unificado foi
o evento tem um
muito entusiasmo. Ele destaca que
sua vida, como exsignificado em todas as esferas da
digo que nada
atleta, educador salesiano e pai. “Eu
propósito. Tive
é por acaso. Tudo na vida tem um
tenho o Lucas,
uma filha, Lara, que era especial. E
alhar e ajudar os
que também é especial. Poder trab
avilhoso”, conclui.
especiais na parte desportiva é mar
RSE INFORMA

Educação Física
Tiago Siqueira Rangel, professor de
nha, em Campos
do Instituto Profissional Laura Vicu
nto marcante
dos Goytacazes-RJ, viveu um eve
bro e 10 de
em sua vida entre os dias 29 de outu
da Copa de
novembro de 2014. Ele participou
cs, na Malásia,
Futebol Unificado da Special Olympi
ileira. O
como auxiliar técnico da Seleção Bras
países.
torneio reuniu participantes de 20

Ultrapassar fronteiras, ir a um país dist
ante para
solidarizar-se com quem precisa de
ajuda humanitária.
Muitas vezes isso não passa de uma
ideia vaga
no coração das pessoas que admiram
o trabalho
missionário. Esse era também o idea
l do educador
Glauco de Souza Santos, de 28 ano
s, professor de
História no Instituto São José (ISJ) de
São José dos
Campos-SP. Era, ao menos até o fina
l do primeiro
semestre de 2014, quando Glauco
decidiu realizar o seu
antigo sonho e embarcou para Moç
ambique, no Continente
Africano, onde ficou um mês dando
formações a crianças,
adolescentes e educadores em esco
las salesianas.
A vontade de ser um missionário se
instalou em Glauco
há muito tempo, quando estava aind
a no ensino médio,
durante a aula de Geografia. “Na aula
, a gente teve
contato com o Médicos Sem Fronteira
s. O trabalho deles
me marcou muito. E eu fiquei com
aquilo na cabeça,
queria fazer um trabalho como aqu
ele”, revela.
Antes de embarcar rumo a Moçam
bique, Glauco chegou
a avaliar outras possibilidades: parc
erias do governo
brasileiro com o Timor Leste, program
as da ONU para
voluntários, até que percebeu: a opo
rtunidade estava
diante de seus olhos. Afinal, ele trab
alhava em uma
escola salesiana, fazia parte de uma
Congregação com
trabalhos sociais espalhados por tod
o o mundo. Animado
com as possibilidades, decidiu con
versar a respeito com
a diretora do colégio, Irmã Lúcia Mai
stro. “Ela adorou
a ideia e me colocou em contato
com a inspetora das
Salesianas em Moçambique. Assi
m, pude usar minhas
férias para realizar esse sonho”, reco
rda.
Durante sua estadia em Moçambique
, as atividades foram
intensas. Para os estudantes, deu aula
s de reforço de
Matemática, Português e Inglês. Tam
bém trabalhou valores
e princípios, orientando os alunos a
pensar questões de
amizade, respeito aos pais, professo
res e colegas. Com os

RSE INFORMA

Professor
realiza trabalho
voluntário
na África

professores, foi uma capacitação de
duas semanas. Falou
sobre método de ensino, as caracter
ísticas da educação
salesiana e do professor que aplica,
no dia a dia, o Sistema
Preventivo de Dom Bosco: “Tratamos
sobre como ter uma
relação de bondade e de proximidade
com o aluno, saber
ouvir e estar entre os jovens, evitand
o um pouco a postura
autoritária”, relata.
O professor Glauco trouxe para o Bras
il muitas lembranças
de uma situação econômica, social
e política complicada
vivida pelos moçambicanos. Na prim
eira semana, teve
dificuldade em se adaptar àquele mun
do bastante diferente
de seu cotidiano em São José dos Cam
pos. “Vi muita
situação de pobreza, talvez compará
vel ao que a gente tem
no sertão do Nordeste. Falta tudo.”
Para exemplificar, ele
cita a condição precária das vestime
ntas de muitas crianças,
a falta de água encanada e energia
elétrica, a exploração
do povo por empresas e as poucas
ONGs e obras sociais
engajadas no enfrentamento da situa
ção.
Ao mesmo tempo, Glauco destaca
as boas impressões que
lhe causou o espírito de entusiasmo
e luta das pessoas:
“Mesmo vivendo uma situação de
dificuldade, é um
povo que luta, que batalha, e que
vence. E é um povo
muito feliz, que sempre está cantand
o e dançando, até
como uma forma de espantar a trist
eza. Um povo muito
batalhador e que está indo atrás de
construir o seu país”.
Matéria produzida em colabora
ção com o Boletim Salesiano
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Receitas
da

Duda

Imagine que delícia:

espeto de frutas,

uma ótima pedida para os dias quentes!
s
Ingredientea, em pedaços

scad
1 laranja desca
ta em rodelas
2 bananas-pra
delas
2 kiwis em ro
em pedaços
1 maçã verde
fatias
2 morangos em
nja
de suco de lara
á)
h
(c
ra
ca
xí
1
r
s para decora
Geleia de fruta

Mais dicas saudáveis em
rse.org.br/webtv/canal/s-de-saude
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Modo de preparo

Monte os espetinho
s de madeira alterna
ndo as frutas e
coloque todos eles em
um refratário. Regu
e os espetos
com metade do suco
. Cubra com filme pl
ástico deixando
uma pequena abertu
ra apenas, e leve ao
fo
rno de
microondas em potê
ncia alta por dois m
in
ut
os. Coloque
na geladeira por 2 ho
ras e sirva bem gelad
inho regado
com o suco restante
e decorado com a ge
leia.
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Santidade 24
Salesiana
janeiro

No dia 24 janeiro, a Igreja celebra
a festividade de São Francisco de
Sales, patrono da obra salesiana!
São Francisco de Sales se destacava
pela grande sabedoria. Com seus belos
discursos, livros, cartas e grande obra
escrita, ganhou o título de Doutor da Igreja.
Por isso mesmo, é padroeiro dos escritores,
dos jornalistas e educadores.
Para os fiéis, recomendava a caridade acima
da penitência como modo de progredir na
vida espiritual. Era famoso pelo seu carisma
e grande poder de comunicação com o povo.
Segundo o Reitor-mor Emérito dos
Salesianos, Padre Pascual Chávez,
Dom Bosco escolheu São Francisco de
Sales como patrono de sua obra porque
reconheceu nele uma espiritualidade
simples e essencial, popular, aberta a
todos, simpática e repleta de valores
humanos. Ou seja, uma espiritualidade
muito rica para a ação educativa.
O Bispo de Genebra, como também era
conhecido, deixou belas lições aos cristãos.
Falava muito sobre a importância de viver
com entusiasmo pela vida. Escreveu,
certa vez: “A fé é o raio celeste que nos
faz contemplar a Deus em todas as coisas
e todas as coisas em Deus”. Em outro
22

momento iluminado, refletiu: “A fé é a
grande amiga do nosso espírito”.
Não por acaso, ao falarmos sobre esse
santo tão querido, lembramos na hora
do jeito de ser de vários salesianos e
salesianas dessa vasta Família. Em São
Francisco de Sales, encontramos a grande
fonte do carisma salesiano.

Pequenas

histórias,

s
e
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a
ggrrandes

lliiçõ
õeess
Hoje Matheus voltou para
casa pensando na história que a
Irmã Rosa contou durante a acolhida. A
fábula de La Fontaine, “A cigarra e a formiga”.
Na história, a formiga trabalha bastante, levando
alimento para o formigueiro, enquanto a cigarra só
quer saber de tocar e cantar. A cigarra zomba da
situação, e a formiga chega a se perguntar se está
fazendo a coisa certa, mas continua a trabalhar.
Precisava se preparar para o inverno.
Quando chega o inverno, a cigarra não tem nada
pronto: nem abrigo, nem comida. Fica com frio e
fome, quase se congela. Mas a formiga
perdoa a amiga, mostra solidariedade e
a recebe em sua casa, onde a cigarra
fica protegida e bem alimentada.

Refletindo sobre a
história, Matheus pensa
que a formiga foi a mais correta
em suas atitudes e valores. Ela
sabia, afinal, a importância de
se prevenir. A vida não pode
girar apenas em torno do
presente. Nunca podemos perder o futuro de vista.
Depois todos concordaram, durante a acolhida na
escola, que tudo isso tem a ver com a importância
de se dedicar aos estudos. Aproveitar o verão para
aprender coisas importantes pode fazer toda a
diferença no inverno.
Mas Matheus tem outra certeza: dedicação no
trabalho ou na escola não tem nada a ver com
sofrimento. A formiga parecia fazer seu trabalho
apenas por obrigação, como se fosse um castigo.
Na escola, todo trabalho pedagógico é uma
oportunidade para se divertir e conhecer, fazer tudo
com a alegria do jovem salesiano, pois conhecimento
é sinônimo de entusiasmo!
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Diário do JOÃo
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Com
Agora é oficial!

Começa a
iva
contagem regress
io
para o Bicentenár
de Dom Bosco!

Neste ano de 2015, a Família Salesiana vive a expectativa
do Bicentenário do Nascimento de Dom Bosco, a ser
completado no dia 16 de agosto. Várias atividades e
celebrações acontecem nas comunidades salesianas de todo
o mundo, durante todo o ano, para comemorar a data.
Em vida, Dom Bosco colocou a juventude no centro de
sua missão. Fundou oratórios, a Congregação Salesiana, o
instituto das FMA e deixou a todos um sonho educativo que
levamos em frente até hoje.
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Curiosidades sobre a água
com quem entende muito do
assunto: com a palavra,
a Professora Lourdes!

De
cada
10 litros

3
4

da superfície do
planeta Terra

são
água

de água utilizada
no mundo...

um litro é para
consumo humano,

2 litros vão para
uso da indústria

e7

litros são usados

na agricultura!

Chove

16 bilhões
de litros
de água por segundo
ao redor do mundo.

Se todo o gelo das calotas
polares derretesse,

1 da Terra
4 ficaria alagada!
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O corpo
humano
demora de

30 a 60
minutos
para ab

sorver
um copo d’águ
a.

E já que o assunto é a água,
sempre é tempo de usar
com sabedoria esse recurso
tão importante! O Rafa tem
cê
algumas superdicas para vo
fazer sempre

o melhor uso da água!

Dicas!

Ao tomar banho, não deixe a água cair o tempo
inteiro. Feche o chuveiro para ensaboar-se.
Para limpar o quintal e as calçadas,

use sempre uma vassoura.

Quando usar a descarga, verifique se a válvula não está
com defeito. Aperte-a uma única vez.
Feche bem as torneiras. Uma torneira aberta gasta
de 12 a 20 litros por minuto. Isso corresponde a
1380 litros por mês.

Lavar louças com a torneira aberta,
o tempo todo, desperdiça até 105 litros.
Ensaboe a louça com a torneira fechada e depois
enxague tudo de uma vez.
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Izumi apresenta...

Se você não quiser
recortar sua
revista, também
pode baixar os
papertoys para
montar!
Dom Bosco:

http://bit.ly/papertoydombosco

Madre Mazzarello:
http://bit.ly/papertoymadre
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Hoje, presenteio vocês, amiguinhos da Rede, com os
papertoys de Dom Bosco e Madre Mazzarello!
Para montá-los, basta recortar e colar uma parte na
outra, seguindo a numeração indicada nas peças.

Monte seus papertoys
e faça a sua
homenagem aos
nossos fundadores!
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Para

colorir

Solte a imaginação e as cores para dar vida a estas ilustrações!
Gostou do resultado? Então compartilhe com a gente! mande seu
desenho supercolorido para mkt@rse.org.br
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31

32

nossa turma em quadrinhos

A Nossa Turma é cheia de histórias! Você pode conhecer todas elas,
saber tudo sobre cada um dos personagens e dar ideias pra novas
aventuras no nosso site: rse.org.br/nossa-turma/
A Nossa Turma espera por você!
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S

de Sucesso

Uma escritora em
contato com os leitores

para toda
Ela tem apenas 16 anos e um sonho
Lara Luft
a vida: seguir carreira na literatura.
Colégio Dom
cursa o 3º ano do ensino médio no
primeiro
seu
a
Bosco de Santa Rosa-RS e prepar
. A jovem
livro. Experiência na área ela já tem
tos e forma
participou de dez antologias de con
leitores por onde passa.

DIVULGAÇÃO

No ano passado, ela
teve participação de
destaque na 10ª Feira
do Livro de Santa
Rosa, sendo escolhida
a patronesse do
evento. A aluna
aproveitou a

e conversar
oportunidade para autografar livros
sea
com milhares de jovens sobre os livro
que passou
importância da leitura. “O público
rgia ótima.
ene
a
pela Praça da Bandeira tinha um
Segundo a
Isso cativa qualquer um”, ela conta.
m cinco mil
organização da feira, ao todo passara
ns.
pessoas pelo evento, a maioria jove
gio salesiano,
Desde 2009 estudando em um colé
cobriu a sua
Lara conta que foi na escola que des
ou a gente
vocação. “O salesiano sempre incentiv
as. Os
a praticar a leitura em diferentes form
o o período
livros nos acompanham durante tod
começando a
escolar.” Lara Luft sabe que está só
já tem muito
sua caminhada como escritora, mas
escritora!
claro na mente a sua missão como

“Minha intenção é mostrar
caminhos que possam levar as
pessoas à leitura. Se o livro é
bom ou não, são elas mesmas
que vão descobrir.”
Conheça mais histórias de sucesso em
http://rse.org.br/webtv/canal/s-de-sucesso
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Espaço

do leitor
Chegamos ao fim da pr
imeira edição da revista
Juntos no Pátio, mas a
festa continua em
escolas de todo o Bras
il. Para o próximo númer
o,
você também pode en
viar a sua colaboração!
Mande para a nossa re
dação seus comentário
s
e sugestões. Você també
m pode enviar desenhos
,
poemas e seus trabalho
s artísticos que tiverem
tudo a ver com o dia a
dia da sua escola.
A cada número, vamos
selecionar textos e
desenhos para esta se
ção.!

Participe! Vam
os continuar
assim, com en
tusiasmo
diante da vida
, sempre
Juntos no Pátio
!

Envie seu material para

mkt@rse.org.br

Acreditamos na educação como
transformadora da sociedade

O Projeto Pedagógico da RSE prioriza o protagonismo dos alunos
e os valores cristãos. Somos uma rede com mais de 100 escolas,
85 mil alunos e 5 mil educadores unidos em uma
comunidade educativa que valoriza a tradição e a inovação.
Rede Salesiana de Escolas, Entusiasmo diante da vida.

