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Editorial

Os pátios salesianos estão em festa. Começamos este mês em plena Semana Santa,
às vésperas da maior festa do cristianismo: a Páscoa. Neste número, a alegria da
ressurreição de Cristo enfeita as nossas páginas. A começar pela matéria de capa, na
qual vamos reﬂetir sobre a origem e o significado dessa festa litúrgica e sobre como
inseri-la no nosso cotidiano.
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Os personagens da Nossa Turma estão muito animados com este tempo de alegria e
renovação. João anota em seu diário o sentido de vários símbolos pascais, enquanto
Izumi ensina nossos alunos a como fazer um coelhinho saltador em origami. E tem
mais: a turma inteira preparou uma ação divertida e solidária para celebrar a Páscoa.
Este número também se inspira em outras importantes comemorações do trimestre: o Dia
de Santa Maria Mazzarello, 13 de maio, e de Nossa Senhora Auxiliadora, 24 de maio,
momentos estes sempre vivenciados com muita fé e entusiasmo pela Família Salesiana.
Não faltam exemplos de virtude e cidadania. Txai fala sobre a importância de
conseguirmos um compromisso dos líderes mundiais para salvarmos o planeta. Rafa
ensina como funcionam os Três Poderes e um governo democrático, trazendo ótimas
sugestões aos representantes de turma. Matheus aprende sobre humildade e respeito
na história do Leão e do Ratinho. A seção Bons Cristãos e Honestos Cidadãos mostra
atividades pedagógicas em sintonia com o jeito salesiano de educar.
Para nossos educadores, sugerimos um plano de aula moderno e instigante. A
Campanha da Fraternidade, com o tema “Igreja e Sociedade”, também não podia ficar
de fora. Este número traz ainda tirinhas, uma receita saborosa da Duda, a seção S de
Sucesso, passatempos e cruzadinhas sobre o mundo salesiano.
Esperamos que você esteja pronto para se divertir e aprender.
Para isso serve o nosso pátio.
Juntos no Pátio. É aqui que a gente se encontra.

Esta publicação segue o Novo Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa.
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V IDA CR ISTÃ

Páscoa
T EMP O DE
ALEGRIA E
REN O V A Ç Ã O

N

o domingo de Páscoa, milhões de pessoas
vão trocar abraços e ovos de chocolate. Mas
de onde vem a tradição pascal? O que ela
significa na visão cristã? Por que se trata do evento
mais importante do calendário litúrgico? Como
trazer o sentido da Páscoa para o nosso cotidiano?
A Páscoa cristã tem suas raízes na páscoa judaica.
Todo ano, os hebreus celebravam uma festa para
comemorar a libertação de seu povo da escravidão
no Egito. Essa história tem seu registro também no
livro de Êxodo do Antigo Testamento. Deus se revela
ao povo hebreu através de Moisés. A ele aponta
os caminhos para a libertação. Entre os quais, a
preparação dos hebreus para a passagem do Senhor
pelo Egito, quando o faraó, impressionado com
o castigo divino, permitiu a saída de Moisés e seu
povo do Egito. Aí está a raiz etimológica da palavra.
Páscoa vem do hebraico pessach, que significa
passagem. Passagem, esta, que remete à passagem
de Deus pelo Egito e também à passagem da
escravidão para a liberdade.
Mas como os hebreus comemoravam a pessach?
“A celebração era muito simples: em família e até
com mais alguns amigos, fazia-se uma ceia com um
cordeirinho assado, ervas amargas (pra lembrar o
“amargor” da escravidão), pão ázimo, sem fermento,
porque, saindo do Egito, não tiveram tempo pra
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Uma grande vela, o círio pascal, queima
junto aos altares das igrejas. A chama
intensa representa Jesus Cristo, a luz do
mundo, e brilha para lembrar a todos a
sua ressurreição.

prepará-lo direito”, explica o padre salesiano Osmar Bezutte,
da inspetoria de Campo Grande-MS.
Padre Osmar conta que essa celebração atravessou os séculos e
teve acréscimos de outros ritos e novas ideias. “Jesus também
celebrou com seus familiares e amigos essa festa, como bom
judeu que era. Mas deu uma nova interpretação para ela”,
afirma Padre Osmar.
Na última ceia com os apóstolos, Jesus falou-lhes sobre o que
estava por vir. Identificou o pão como seu corpo. O vinho, como
seu sangue. O cordeiro também ganhou outro significado: agora
seria ele mesmo, Jesus, o Cordeiro de Deus, que daria a própria
vida para a remissão dos pecados da humanidade.
No entanto, esse não seria o fim, Jesus profetizou. No terceiro
dia, ele ressuscitaria, vencendo a morte. Aqui reside um dos
principais fundamentos do cristianismo. Na Páscoa, os cristãos
renascem através da fé, ressuscitam espiritualmente com Jesus
para seguirem uma vida nova.
Como Jesus preparou os apóstolos para a Páscoa, também a
Igreja o faz com as comunidades. O domingo de Páscoa sucede
o período de Quaresma. Esses quarenta dias relembram o
período em que Jesus esteve no deserto, após seu batismo,
fortalecendo-se para cumprir seu destino. Os cristãos evocam a
memória da preparação de Cristo aprimorando, também eles,
o espírito. Penitência, perdão, caridade, reﬂexão são algumas
das formas de estar pronto para receber a boa-nova.
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A mensagem da ressurreição
O domingo de Páscoa abre um período de cinquenta dias, a “Época de Páscoa”.
Um tempo de transformação e aprendizado. Assim se refere a este tempo
litúrgico o Papa Francisco, na mensagem Urbi et Orbi (quando ele concede, na
praça Sé, a benção de Páscoa à Roma e ao mundo):
“Este é o ponto culminante do Evangelho, é a boa-nova por excelência: Jesus,
o crucificado, ressuscitou! Este acontecimento está na base da nossa fé e da
nossa esperança: se Cristo não tivesse ressuscitado, o cristianismo perderia o seu
valor; toda a missão da Igreja via esgotar-se o seu ímpeto, porque dali partiu
e sempre parte de novo. A mensagem que os cristãos levam ao mundo é esta:
Jesus, o Amor encarnado, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Deus Pai
ressuscitou-o e fê-lo Senhor da Vida e da morte. Em Jesus, o Amor triunfou sobre
o ódio, a misericórdia sobre o pecado, o bem sobre o mal, a verdade sobre a
mentira, a vida sobre a morte”.
Lembra-nos o Santo Padre: “a boa-nova não é apenas uma palavra”. Ela tem
a ver com a missão dos cristãos no mundo. Levar a mensagem da ressurreição
significa colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Renová-los na alma e
multiplicá-los na sociedade.

RAFAELLO FUR LANI DESTÉFANI

“A Boa-nova é um testemunho de amor gratuito e fiel: é sair de si mesmo para ir
ao encontro do outro, é permanecer junto de quem a vida feriu, é partilhar com
quem não tem o necessário, é ficar ao lado de quem está doente, dos idosos ou
dos excluídos”, recomenda o Papa Francisco.

Alunos encenam a via-sacra no Colégio São Paulo, em Ascurra
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COLÉGIO SALESIANO ITAJAÍ

A Páscoa na educação salesiana
Durante a Semana Santa, as escolas da RSE realizam uma
programação especial de atividades. Dinâmicas, peças
teatrais, ações solidárias e momentos de espiritualidade
são organizados pelas equipes de pastoral a fim de colocar
os jovens em sintonia com a importância do momento
vivido pela Igreja.
O assessor de pastoral da Rede Salesiana de Escolas,
Antonio Boeing, comenta o significado da Páscoa
no contexto das escolas salesianas. Para Boeing,
a pedagogia salesiana tem seus fundamentos no
Evangelho, que é, por si mesmo, a Boa-nova da
Ressurreição. Por isso, o educador salesiano é chamado
a ser Boa Notícia para toda a comunidade educativa,
testemunhando o Cristo Ressuscitado.
“É importante ressaltar que a Ressurreição resulta do
compromisso radical de Jesus com o Projeto do Reino. A
sua fidelidade incondicional com a vida, especialmente
dos mais pobres, incomodou os que ocupavam postos nas
estruturas excludentes. Daí sua paixão e morte, mas Deus
o ‘exaltou acima de todas as criaturas’. Para ser fiel ao
Carisma Salesiano, concretizando no cotidiano a missão de
‘evangelizar educando e educar evangelizando’, cada
educador é chamado a encontrar-se com Jesus Cristo e

fazer a experiência de Ressurreição, pois assim será sempre
Boa Notícia”, afirma Boeing.
Mas como se daria, na prática educativa, a experiência
da ressurreição? Antonio Boeing sugere um retorno à
pedagogia de Jesus. Compreender a riqueza da Páscoa e
levá-la para os pátios e salas de aula envolve uma busca,
nos evangelhos, da forma como Jesus educou. “Jesus
revelava a vida que estava adormecida dentro de cada
um, por isso todos ficavam maravilhados. Ele despertava
o potencial de vida em cada ser humano, estimulava
cada um a caminhar, ‘levanta-te, toma teu leito e vai, eis
que eu vos envio...’. Nas escolas é preciso estimular o
protagonismo dos jovens, como fez Dom Bosco, inspirado
na prática de Jesus”, considera o assessor de pastoral.
Claro que isso exige esforço, dedicação, coragem. O trajeto
rumo à boa-nova exige um entendimento amplo e aceitação
dos desafios, compromissos e sacrifícios da jornada.
“É preciso ajudar os jovens a perceberem que sem assumir
as cruzes e caminhar não tem como chegar à ressurreição,
mas para isso é necessário que os educadores também
estejam a caminho. Nesse processo, as equipes de Pastoral
têm muito a contribuir”, conclui Boeing.
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Tudo pronto
para a festa
Por tudo isso, a Páscoa está no centro da fé
cristã. Todos os domingos de missa conﬂuem,
como rios no mar, na grandeza do Domingo
de Páscoa. Neste dia, as igrejas se enfeitam,
as celebrações têm ainda mais entusiasmo e a
música soa alta e bela. Também assim a Igreja
espera que estejam os corações: abertos e
enfeitados para receber a Palavra de Cristo e
tudo o que ela traz para a humanidade:
uma mensagem de paz,
coragem e renovação.

8

O significado da Páscoa

Padre Osmar Augusto Bezutte

Com sinceridade, o que apr
endemos sobre a Páscoa nas
escolas por onde passamos,
pequenos? Se não estudamo
sobretudo quando
s numa escola religiosa, pro
vavelmente a resposta será:
martelando nossas cabecinha
nos
sas “tias” ficavam
s com as ideias do coelhinho,
do chocolate, do ovo, ... pra
cantá-los... E mais: pra fazer
desenhá-los e até
um cartão colorido para alg
uém, desejando “Feliz Páscoa
”, sem entender bem
o que era isso. É ou não é?
Aliás, pra muitos, Páscoa con
tinua sendo o “feriadão”, exp
lorado pela mídia, pra se faz
“programão” numa praia, num
er aquele
a viagem por aí... ou numa
“ceia” com a família... e dep
ois
“varar ” a
madrugada “curtindo” com
os amigos e amigas. Concor
dam?
Mas, afinal, o que é mesmo

a Páscoa? Por que isso viro
u festa no mundo todo?
De onde vem isso e para ond
e vai?

A gente estuda Português, Ma
temática, Biologia, História..
. E falando em história, a Bíb
escolheu um povo, o povo
lia conta que Deus
hebreu, para se revelar a ele
e, por meio dele, revelar-se
Os hebreus celebravam uma
ao mundo todo.
vez por ano uma festa para
lembrar a libertação da escrav
E a celebração era muito sim
idão do Egito...
ples: em família e até com ma
is alguns amigos, fazia-se um
cordeirinho assado, ervas am
a ceia com um
argas (pra lembrar o “amarg
or” da escravidão), pão ázim
porque, saindo do Egito, não
o
(se
m fermento,
tiveram tempo pra prepará-lo
direito). Essa celebração atra
com acréscimos de outros rito
vessou os séculos,
s, novas ideias, tornando-se
até o centro da liturgia judaic
chamava-se “pascoa” – de pes
a. Esta festa
sach = passagem (passagem
da escravidão para a liberda
de). Ela chegou até
os tempos de Jesus e até os
dias de hoje.
Jesus também celebrou com
seus familiares e amigos ess
a festa, como bom judeu que
nova interpretação para ela
era. Mas, deu uma
. Antes de sua morte, celebr
ou
a páscoa com seus discípulo
era seu corpo, e o vinho seu
s dizendo que o pão
sangue para a vida do mundo
. Ele era o cordeiro pascal que
estava redimindo a humani
, com sua morte,
dade pelo poder de seu san
gue (1Pd 1,13), estava levand
o o povo das trevas
para a luz de Deus (1Pd 2,9
).
Para onde vai esta festa? Vai
direto para a nossa vida de
cada dia, sobretudo para que
que celebrar a páscoa, morte
m é cristão. Significa
e ressurreição de Jesus é tam
bém celebrar nossa passagem
a “vida” com Ele. Se “morrem
da “morte” para
os” com Ele, também “ressu
scitaremos” com Ele, passan
do de uma vida
medíocre ou má, para uma
vida melhor, seguindo os seu
s ensinamentos.
É possível aplicar a páscoa ond
e você estuda? Em sua família
? Com sua “turma”? Experim
vida a “passagem” de algo
ente fazer em sua
que está precisando mudar
para melhor.... Aí, será páscoa
. Então, Feliz Páscoa!
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E N T REVIS TA

Educar e
aprender
na Era da Inovação
QUAI S OS I MPACTO S DAS NO VAS
T E C N OLOG I AS NA E DUCAÇÃO? COMO ESSAS
N O V AS FE R RAME NTAS PO DEM CONTRIBUIR
P AR A A E DUC AÇÃO DOS JO VENS?
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B

uscar conhecimento num mundo com informações em
abundância, saber lidar com as novas tecnologias e
utilizar o que elas têm de melhor, promover reﬂexões
no tempo da velocidade, amadurecer personalidades na
época da inconstância. Muitos são os desafios para os
alunos e educadores do século XXI.

para a compreensão deste novo contexto educacional,
a revista Juntos no Pátio conversa nesta edição com a
educadora Luciana Allan. Doutora em educação pela USP e
diretora técnica do Instituto Crescer, Luciana ministra palestras
sobre o tema e coordena, há mais de 15 anos, iniciativas que
envolvem a adoção de tecnologias digitais na educação.

Mais do que respostas prontas aos novos cénarios que
se desenham, os especialistas apontam a necessidade da
análise, da avaliação e do estudo permanente. Contribuindo

Diante do desafio da adaptação do ensino a este novo
mundo, Luciana ressalta: “As escolas devem estar abertas e
interessadas em rever suas práticas”.

SA I BA MA I S:

LUCIANA ALLAN
Mestra em Ciências da Comunicação pela
ECA/USP e doutora em Educação pela
Faculdade de Educação da USP. Redatora
dos PCN+ Conceitos Estruturantes e PCN
em Ação para o MEC. Diretora técnica do
Instituto Crescer, onde há mais de 10 anos
coordena projetos na área de Educação,
envolvendo formação de professores,
projetos de informática educativa,
desenvolvimento comunitário e qualiﬁcação
proﬁssional. Articulista do site Educar para
Crescer e do jornal Valor Econômico..
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E N T REVIS TA
Juntos no Pátio: Muito se fala a respeito de uma
grande mudança trazida pelas novas tecnologias nos
últimos anos. Como você enxerga este cenário?
Luciana Allan: Nós vivemos em um momento muito
especial da história da humanidade. Uma nova tecnologia
veio fazer parte do cotidiano: a internet. Veio mudar a
forma como acessamos informações e pessoas, como o
conhecimento acontece. Tudo isso está colaborando para
que o mundo seja outro. Vemos a inovação de uma forma
muito clara em muitas áreas. O modo como realizamos
transações nos bancos, como compramos os produtos. Hoje
você faz tudo pela internet. Para conversar com uma outra
pessoa, você tem várias tecnologias para falar a qualquer
hora. Tudo isso vem mudando a forma como o mundo se
organiza e não poderia ser diferente na educação. Não só
a internet, mas todas as tecnologias que vieram à reboque
têm seu impacto na educação.

espaço de aprendizado são permanentes e vão além da sala
de aula.

JP: Qual o caminho para a escola se adaptar a este
novo contexto?
LA: Primeiro, ela tem que estar aberta e interessada em
rever sua prática. Temos um novo aluno, que aprende
de uma forma diferente, com um novo entendimento
de mundo. A partir desse momento, precisa identificar
quais ferramentas pode ter para melhorar o ensinoaprendizagem. Às vezes acontece o contrário. A escola
investe em ferramentas e não muda sua filosofia. Primeiro é
preciso rever a prática.

JP: Ainda existe resistência de alguns educadores em
relação ao uso da internet e das novas tecnologias no
ensino? Como superar essa desconﬁança?
LA: É importante que exista um processo de sensibilização.
Mostrar este cenário ao educador, fazer uma reﬂexão sobre
o momento em que estamos vivendo, sobre a importância
de trabalhar de uma forma diferente. O professor deve ser
preparado para reconhecer as novas ferramentas e recursos
e reﬂetir, de forma crítica, sobre como trazê-los para a
prática educativa.

JP: Como os novos recursos digitais podem ser
utilizados no cotidiano das escolas?
LA: De muitas formas. Sempre com a intenção de apoiar
o ensino. Por exemplo, promovendo a colaboração
entre estudantes de diferentes escolas, explicitando um
conteúdo complexo através de softwares e imagens em 3D,
estimulando o raciocínio lógico. Ou ainda, através de jogos,
desenvolvendo competências de leitura e escrita, dando
suporte à produção de algum trabalho.

JP: Mudam os papéis dos educadores e pais na relação
com os jovens?
LA: O papéis não mudam, o que muda são as ferramentas.
O papel dos pais e professores é colaborar para que
a criança se desenvolva, adquira competências, para
tomar decisões nas suas vidas. Acompanhá-los, de
alguma forma. E hoje temos ferramentas para que esse
acompanhamento seja mais intenso, mais próximo. Os
pais podem acompanhar os filhos, por exemplo, sem
estarem presencialmente nas escolas. As tecnologias
podem colaborar para estreitar essa relação. A relação
entre alunos e professores fica mais ﬂuida, constante, ficam
todos no mesmo ponto. A escola pode criar canais de
relacionamento, manter a relação mais próxima.

JP: Você costuma aﬁrmar que a Educação 3.0 não se
trata apenas da utilização de computadores, tablets e
smartphones em sala de aula. De que mais se trata?
LA: A educação 3.0 foi muito bem definida por Jim
Lengel. Ele diz que é a educação onde professores e alunos
aprendem em colaboração. O professor, como pessoa
experiente, modera o processo e aprende junto com o
aluno. Eles aprendem fazendo, trabalhando juntos, com
a tecnologia apoiando esse processo, promovendo troca
de ideias e trabalho colaborativo. O grupo de trabalho e o
12

JP: Existe alguma estratégia pedagógica que você
considera interessante e adequada para este novo
cenário?
LA: A ideia do trabalho por projetos. Seja de ensino ou
aprendizagem, trata-se de uma boa estratégia de ensino
que pode colaborar para que os alunos estudem temas que
sejam do seu interesse e desenvolvam várias competências
importantes. Trabalhar em temas afins que têm significado
para a vida deles, desenvolver pesquisas, analisar diferentes
formas, trabalhar em equipes, aprender a negociar o tempo
e os afazeres. Usar a tecnologia para acessar informações
e pessoas, consultar um especialista. Dar aos alunos a
possibilidade de produzir materiais em diferentes formatos,
com linguagem e ferramentas inovadoras.

JP: Quando falamos do uso das novas mídias na
educação, é normal que citemos as vantagens, que
são inúmeras. Mas existe também algum risco?
Quais cuidados pais e educadores devem tomar no
acompanhamento dos jovens?

DIVU LGAÇ ÃO

“A TE C N O L O GIA DEVE
C OL A B OR AR PARA QU E
A S P E S S OAS EST EJ AM
SE M P R E E M CON T AT O,
PERCEBENDO A
D I VE R S I D A D E E
T R AB AL H AN DO EM
BU S C A D A P AZ.

LA: Sem dúvida, as novas tecnologias,
principalmente a internet, trazem uma
série de benefícios. É fato também
que a internet é um fator de risco pela
exposição que as crianças podem ter.
Daí a necessidade de sempre fazermos
um trabalho de conscientização sobre
riscos, orientando as crianças e jovens
sobre o que é navegar, que tipo de
informação postar, o que acontece
quando você se expõe demais. A
conscientização deve ser constante
para que os jovens tenham clareza
sobre os impactos de suas atividades
na rede.
JP: Falamos até agora sobre o que
muda na educação nestes novos
tempos. Mas existe algo que você
considera importante que seja
preservado?
LA: Eu acho que é importante
preservar a transparência do processo.
Que as tecnologias colaborem para
que haja mais transparência. Que
ajudem a preservar os valores éticos,
a preocupação e o respeito com o
outro, e mostrem a diversidade que
nós temos: de cultura, religião e

personalidades. A tecnologia deve
colaborar para que as pessoas estejam
sempre em contato, percebendo
a diversidade e trabalhando em
busca da paz. A rede proporciona
a experiência de colocar alunos
de diferentes culturas em contato,
mostrando a eles que o outro é um
ser humano igual e merece ser tratado
como um igual.
JP: Gostaríamos que você
comentasse outras características
da educação no século XXI e
que talvez não tenham a ver
diretamente com as novas
tecnologias.
LA: Acho que a questão da tecnologia
é um fator propulsor que veio
fomentar uma discussão que já deveria
existir. Uma análise mais profunda do
que é a educação, a aprendizagem
significativa, como as pessoas
aprendem e por que elas aprendem.
A tecnologia trouxe isso à tona com
mais força, a necessidade de rever
conceitos. Hoje sabemos que as
pessoas estão sendo preparadas

para um futuro que é incerto. Já
percebemos uma mudança nesta
década, mas na próxima década
teremos mais mudanças e ainda não
temos noção do que elas vão trazer.
Então é fato que nossos alunos estão
sendo preparados para um mundo
ainda desconhecido, com profissões
que ainda não existem. Muito mais
do que preparar os alunos para
conhecimentos técnicos, precisamos
preparar os alunos para que sejam
competentes para entender esse
mundo, achar seu lugar neste mundo,
sobreviver.
Para isso, precisam ter criatividade,
disposição, iniciativa, precisam saber
lidar com situações desafiadoras,
num mundo que será cada vez mais
desafiador. Cada vez mais, o jovem
terá que mostrar diferenciais para
ter espaço. Não poderá nunca se
acomodar, o que pode gerar situações
de tensão. Tudo isso tem que ser
trabalhado na escola. A avaliação, a
autocrítica, o equilíbrio emocional.
Temos que dar tranquilidade aos
jovens para lidar com essas questões.
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P L ANO DE A ULA

Uma animação
QUE TAL REALIZAR COM SEUS ALUNOS
UM PROJETO DE ANIMAÇÃO EM STOP
MOTION INSPIRADO NO BICENTENÁRIO
DE SÃO JOÃO BOSCO?

E

Entre as homenagens a
Dom Bosco realizadas
em todo o mundo neste
ano do Bicentenário de seu
nascimento, chamou a atenção
da Família Salesiana um trabalho
pedagógico realizado na Itália. Os
educadores da obra de NápolesDoganella envolveram os jovens
na produção de uma animação
que conta a história do santo
utilizando a técnica do stopmotion.
Usando cerca de 800 folhas
de desenhos da sua própria
autoria, os jovens realizaram um
curta-metragem de três minutos
intitulado Stop (e)motion.
Neste número, a revista Juntos
no Pátio desvenda os segredos
dessa técnica e mostra que é
muito fácil levar essa atividade
pedagógica para as nossas salas
de aula.
Que tal você, educador salesiano,
motivar seus alunos a fazerem,
também eles, uma animação
para Dom Bosco? Aqui está
uma boa maneira de estimular
a criatividade e o protagonismo
dos jovens nas celebrações do
Bicentenário.
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MAS O QU E É STOP M OTION?
No sentido literal, stop motion tem um significado contraditório: “movimento
parado”. Mas existe alguma lógica no conceito: nessa técnica são justamente
imagens paradas, estáticas, que, ao serem ordenadas em sequência, dão aos
nossos olhos a sensação de movimento. Este fenômeno é chamado pela ciência
de persistência retiniana e não é mais nem menos do que uma ilusão de ótica.
Mas qual caminho você deve seguir para realizar essa atividade com seus alunos?
De quais materiais precisa? Como fazer deste tema um trabalho proveitoso? A
seguir, sugerimos, passo a passo, um roteiro de atividades.

OBJ ET IVO
Num primeiro momento, partilhe com a turma os objetivos do projeto. O geral
e os específicos. O geral pode ser, por exemplo, “criar uma animação inspirada
na história de Dom Bosco”. Os específicos podem ter a ver com o que cada um
ganhará de experiência e conhecimento. “Conhecer noções básicas da linguagem
de animação”, “aprender a técnica do stop-motion”, eis algumas sugestões.

QU AL A FAIXA E TÁRIA ADE QUADA?
Recomenda-se que o trabalho seja aplicado em turmas a partir do 8º ano do
ensino fundamental.

EM QU AL D ISCIPLINA?
Quanto mais disciplinas participarem, mais rica será a atividade. O ideal é
que seja um trabalho multidisciplinar. O professor de Física pode trabalhar os
conceitos da ilusão de ótica; o de Artes, os desenhos ou produções fotográficas;
o de História, o contexto do surgimento das animações, o de Informática, o uso
dos programas necessários para editar o material, e assim por diante.

QU AN T O T EM PO VOU LE VAR PARA FAZE R
EST E T RABA LHO?
Divida as etapas do projeto ao longo de dois meses de atividades. Para tanto,
fique atento à duração dos curtas. O ideal é que sejam breves, tendo no máximo
1 minuto de duração.

para Dom Bosco
Material necessário
No geral, a atividade precisará de:
• lápis de cor
• canetas hidrográficas
• giz de cera
• papel
• scanner
• câmera fotográfica
• computador com software para trabalhar com
imagens em movimento, como Movie Maker
(Microsoft), Muan (Linux) ou similar
• massa de modelar
• arame
• mesa de luz
• lanternas
• papel celofane

Desenvolvimento
1ª E TAPA
Este é o momento de motivar os jovens para o trabalho
e apresentar os conceitos sobre as animações. O que a
turma costuma assistir? Como imaginam ser a técnica
para fazer uma animação?
Insira o trabalho no calendário da instituição,
estabeleça metas e pontuações. Como será apresentado
para a comunidade? Pode ser uma das atividades da
mostra científica?
Para aguçar o interesse dos alunos, vale a pena indicar
fontes em livros, na internet e assistir, junto com a
turma, a alguns curtas disponíveis na internet.

15
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2 ª E TAPA
Que tal começar com um ﬂip book? Uma coleção
de imagens organizadas sequencialmente, página
a página. Os alunos podem desenhá-las em um
caderno, num pequeno livreto ou em folhas
grampeadas. Você pode sugerir um tema simples
como “O crescimento de uma árvore”. É importante
que a história respeite uma lógica e que os alunos a
desenhem com pequenas variações nos desenhos,
página a página. Ao final, cada aluno terá um ﬂip
book, com 24 imagens coloridas, e apresentará os
resultados para a turma.

3 ª E TAPA
Depois de entender a forma mais simples de
animação, os alunos estão prontos para realizar uma
animação em stop motion. Reforce o conceito com a
turma: “a arte de animar objetos inanimados a partir
de séries de imagens nas quais o objeto passa por
leves alterações em cada um dos quadros”.
Este é o momento de pensar em uma história e
trabalhar em conjunto para torná-la viva. Proponha a
realização de animações de até 1 minuto, abordando
o tema dos “200 anos de Dom Bosco”.
O próximo passo, agora, é fazer um roteiro que
guiará o trabalho. Esse roteiro, no trabalho de
animação, é chamado de storyboard: uma série de
desenhos com legendas e que são afixados em um
quadro, mostrando em sequência as principais ações
do filme. Estimule os alunos a pensarem em histórias
simples e diretas.

4 ª E TAPA
Aqui já vale a pena definir personagens, cenários,
efeitos sonoros, trilha sonora, entre outros recursos
a serem utilizados. O que será animado? Desenhos,
objetos, bonecos em massinha? Esta é a hora de
decidir.
Sugira também que os grupos definam o papel
de cada um no processo, buscando aproveitar os
talentos e interesses de cada aluno. Toda equipe
deve ter um diretor, um roteirista, um ilustrador,
um fotógrafo, um cenógrafo, um montador, um
editor, um responsável pelo som e assim por diante
conforme as demandas do trabalho.
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SAIBA MAIS
Stop (e) motion
Inspire seus alunos com a exibição do
curta “Stop (e) motion”, que pode
ser acessado no endereço rse.org.br/
rse-informa/noticia/animacao-em-stopmotion-celebra-ano-do-bicentenariode-dom-bosco
O livro “Stop motion”, de Barry Purves,
também é um bom material para quem
quer aprender sobre as animações.

5 ª E TAP A

6ª ET A PA

Tudo definido. Então, mãos à obra.
Iniciemos o trabalho pelos cenários
e a caracterização dos personagens.
Convoque, então, os desenhistas, os
cenógrafos e escultores do grupo.

Imagens registradas e transferidas ao computador? Todos para o laboratório!
Com a ajuda do professor de informática, oriente os alunos no uso dos
programas adequados para dispor as imagens em sequência e editar as
animações.

Baseando-se no roteiro do curta, a
turma deve preparar os quadros que
serão fotografados e, posteriormente,
escaneados para o computador. Seja
em massinha ou desenho, as imagens
devem sugerir uma leve alteração nos
cenários e disposição dos personagens
de um quadro para o outro, conforme
a proposta do roteiro.
Vale lembrar: nas animações, quanto
mais quadros forem usados para
registrar um movimento, mais natural e
convincente ele ficará. (Por isso, o ideal
é que sejam 12 quadros por segundo).

Existem vários softwares que facilitam esse processo, permitindo a associação
de imagens em movimento. Os mais recomendados para iniciantes são Muan
e o Windows Movie Maker, da Microsoft. No caso do Movie Maker, para dar
início à animação será preciso importar o conjunto de imagens a ser utilizado
na sequência. Cada uma delas será agora um frame.
É importante que a numeração das imagens corresponda à ordem em que
aparecerão no trabalho final. Agora será a vez do pessoal de montagem,
sonorização e trilha sonora mostrar serviço, tudo sob o olhar atento da direção
e do roteirista.

7ª ET A PA
Pronto, animações finalizadas! Hora de apresentá-las na sala de aula e na
mostra científica da comunidade. Compartilhe os trabalhos também com a
revista Juntos no Pátio e toda a Rede Salesiana de Escolas através do e-mail
mkt@rse.org.br. Ficaremos muito felizes em divulgar o trabalho de sua turma.
17

,
s
o
ã
t
s
i
Bons cr

s
o
ã
d
a
d
i
c
s
o
t
s
e
n
o
h
Acertando as contas

com os animais
isse juntar
Já imaginou um projeto que consegu
ainda
matemática, ciências e, de quebra,
incrível, mas
estimulasse uma boa ação? Parece
Auxiliadora de
aconteceu. E foi no Instituto Maria
Rio do Sul-SC.
participaram
Os pequenos do ensino fundamental
aprenderam a
de uma campanha de reciclagem,
final das contas,
fazer operações matemáticas e, no
no papel. Foram
os números não ficaram somente
instituição
o resultado de uma doação para uma
indefesos.
de caridade que ajuda os animais
três
Tudo aconteceu num intervalo de
de
tos
pon
meses. A escola espalhou
coletas de papel para reciclagem e
.
mobilizou os estudantes e educadores
Durante a campanha, as turmas do
s
ensino fundamental aprenderam mai
sobre como funciona a reciclagem
e seus benefícios para o meio
ambiente. Depois, veio a matemática
da história. Mas não com quaisquer
números. Com a verba adquirida na
o
campanha de reciclagem! Pensand
nesses valores, os alunos estudaram
o Sistema Monetário, o Sistema
de Medidas, as proporções e as
porcentagens.
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estavam
Assim, eles sabiam exatamente o que
dinheiro da
fazendo quando transformaram o
O produto foi
campanha em 54 quilos de ração.
dos Animais
doado para a Associação Protetora
Desamparados (APAD) de Rio do Sul.
s da professora
As atividades aconteceram nas aula
ão da supervisora
Leonir Serafim e tiveram a orientaç
envolvendo
pedagógica Angela Fronza dos Santos,
amental.
alunos dos 1º e 2º anos do ensino fund
como unir
Aqui está um exemplo salesiano de
rsão.
conhecimento, solidariedade e dive

Fonte: RSE Informa

Amigo é
coisa para
se cuidar
Amar o próximo como a ti mesmo. Quem
está colocando esse mandamento em prática
de uma forma singela e transformadora são
os educadores da Escola Salesiana São José
de Campinas-SP.
A Equipe Pedagógica do ensino
fundamental, anos iniciais, desenvolve com
as crianças o projeto Amigo Cuidador. A
proposta é contribuir com o processo de
adaptação social dos alunos, principalmente
os novatos na escola e nas turmas.
A ideia é simples, inovadora e interessante:
cada aluno é convidado a cuidar de um
colega escolhido pela professora. O cuidador
ganha uma nobre missão. Ele precisa observar
se o amigo tem com quem lanchar e brincar,
ou se o amigo sabe se deslocar no ambiente
da escola e chegar onde precisa.
“Não há obrigação de ficar com este amigo,
mas ele pode ser convidado a participar de
seu grupo. Os alunos são estimulados a ter um
olhar
para o outro, independentemente do grau de
afinidade
ou amizade que tenham. Trata-se de reconhece
r que
precisamos e queremos ser acolhidos e bem trata
dos,
então também praticamos ações de receptivida
de e
gentileza com os demais”, explica a coordenad
ora do
ensino fundamental I, Denise Mickaloskey.
As identidades dos cuidadores não são reveladas
de
imediato, ou seja, o aluno não pode saber, a
princípio,
quem é seu cuidador. Mais à frente, os guard
iões vão se

revezar e receber outras missões, para protegerem
outros amigos.
Aspectos da rotina escolar também são explorado
s,
como, por exemplo, observar se o aluno sob os
seus
cuidados já chegou na fila; já recebeu a ativid
ade, entre
outras coisas.
Está aí uma ideia bem no estilo da educação sales
iana e
que merece ser multiplicada.
Fonte: RSE Informa

Mais histórias em
rse.org.br/webtv/canal/s-de-solidariedade
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Em maio, celebramos a Mãe de Deus e seus vários títulos.
Ao falar de Nossa Senhora, Dom Bosco nunca deixou de
se referir a ela como “Auxiliadora dos Cristãos”. Vivia
repetindo que Maria sempre esteve à frente da obra
salesiana, ajudando a todos nos momentos
de dificuldade. Em suas anotações, ele
registrou diversas graças alcançadas por
intercessão da Virgem.

Nossa Senhora
Auxiliadora

A história desse título mariano começa
no século XVI. Quando Selim, imperador
turco, tentou conquistar a Europa, o Papa
Pio V invocou, pela primeira vez, o apoio
de Maria Auxiliadora. Mas quem criou a Festa
de Nossa Senhora Auxiliadora, no século XIX,
foi o Papa Pio VIII, em agradecimento por
ter conseguido se libertar da prisão onde
esteve por cinco anos, na França de
Napoleão Bonaparte. A data em que
o pontífice conquistou a liberdade e
retornou a Roma, 24 de maio, virou o
Dia de Nossa Senhora Auxiliadora.
Por ter fundado a sua congregação
em uma época difícil para a Igreja
e cultivar, desde criança, imensa
devoção à Santa Maria, Dom
Bosco escolheu Nossa Senhora
Auxiliadora como padroeira. Sob
o olhar bondoso e o manto protetor da
Virgem, as obras da Família Salesiana se
multiplicaram no mundo.
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Diário do Txai

sabe:
Todo mundo já
mos a
se não reduzir
ses na
emissão de ga
so planeta
atmosfera, nos
ção
e nossa civiliza
riscos.
correm sérios

Desde a Cúpula da Terra, em 1992, que o pessoal está tentando entrar
em um acordo. Mas entra ano, sai ano, e ninguém faz um compromisso
verdadeiro para salvar a Terra.
Como disse o professor Antônio, de Geograﬁa, parece que os países estão
preocupados com seu crescimento econômico, o que é muito importante,
claro, mas estão se esquecendo de uma coisinha simples: sem um planeta em
condições de se viver, nenhum país conseguirá crescer, nem mesmo existir.
Então o importante agora é salvar o meio ambiente! Reduzir as emissões de
gases poluentes na atmosfera é fundamental. Ainda bem, os representantes das
nações estão começando a entender isso. A União Europeia disse que vai reduzir
em 40% até 2030, e os Estados Unidos, 28% até 2025. Só que o acordo ainda
não saiu do papel e não se sabe ao certo qual será a meta de cada um. Só sei
de uma coisa: o planeta está ﬁcando um pouco esquentadinho com essa
história, pois tá cansado de esperar uma decisão...
Em 2015, a nossa esperança é a Convenção das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima (COP 21), que vai acontecer no ﬁnal do ano em Paris.
Várias instituições no planeta, inclusive a Família Salesiana, estão se
organizando para cobrar uma mudança de postura dos líderes mundiais. Nós
da Nossa Turma estamos juntos nesse desaﬁo.

Atenção, líderes mundiais,
é hora de tomar uma atitude pelo nosso futuro!
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Ingredientes
1/2 xícara de manteiga amolecida sem sal
1/4 xícara de coco ralado sem açúcar
2 colheres de sopa de coentro fresco
1 colher de chá de caril em pó
1/2 colher de sal
6 espigas de milho

Modo de preparo
Em uma tigela média, misture a manteiga, o coco,
o coentro, o caril em pó e 1/2 colher de sal. Ferva
uma panela grande de água. Adicione as espigas
de milho. Cozinhe até ficar crocante. Depois retire a
panela do fogo e deixe-a tampada por 5 minutos.
Usando uma colher de sopa, passe a mistura em
cada espiga de milho e sirva!

Mais dicas saudáveis em
rse.org.br/webtv/canal/s-de-saude
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Santidade 13
Salesiana
maio

Maria Domingas Mazzarello nasceu
em Mornese, na Itália, em 1837. Desde
pequena, revelou-se uma menina
inteligente, dinâmica e bondosa, muito
dedicada à família e ao trabalho no campo.
Logo chamaram a atenção o talento para
educar e a vocação cristã.
Aos 23 anos, abriu uma sala de costura,
um oratório festivo e um lar para as
crianças sem família. Tudo isso pensando
nas meninas pobres da vizinhança.
Quando Dom Bosco a encontrou, em 1864,
ﬁcou maravilhado, e deu a ela uma nova
oportunidade. Ele queria fazer pelas
meninas o que os Salesianos já faziam
pelos meninos, acolhendo a juventude, e
Maria Mazzarello era exatamente quem
ele buscava.
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Mazzarello também viu no convite de
Dom Bosco uma resposta às suas orações
e aceitou com alegria e coragem a missão,
fundando, junto com o Pai e Mestre da
Juventude, o Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora em 1872.
Enquanto esteve à frente do instituto,
Madre Mazzarello trabalhou com
intensidade e entusiasmo. Nos nove anos
de sua gestão, foram fundadas 26 novas
casas FMA em quatro países diferentes.
Com o empenho e o carisma de Madre
Mazzarello, os caminhos das irmãs
salesianas foram traçados no mundo.

Santa Maria
Mazzarello é
celebrada pela
Igreja no dia 13
de maio, com
homenagens
e festas em
todas as
comunidades
salesianas.

Pequenas

histórias,

grandes

lições
“Jamais vou esquecer o seu favor, Seu
Leão. Um dia vou retribuí-lo”.

O leão e o ratinho
Os pequenos podem fazer grandes coisas...

Nesta semana, Felipinho conheceu uma história que
ﬁcará para sempre na sua lembrança: a fábula do
leão e do ratinho. A professora Alice e sua estagiária,
a Amanda, montaram um teatro de fantoches no
pátio e envolveram a turminha em um momento de
muita diversão e aprendizado.
Na história, o ratinho andava pela ﬂoresta tranquilo,
cantarolando um samba animado, quando deu de
cara com um leão enorme e faminto. Na mesma
hora, ele tentou fugir, mas o leão foi mais esperto:
deu um salto e agarrou o pequeno camundongo.
“Que ótimo, encontrei o meu almoço!”, comemorou
o leão. Indefeso nas mãos do leão, o ratinho
tentou convencer o Rei dos Animais a não devorálo. “Existem opções melhores do que eu, Sua
Majestade. Sou apenas um ratinho. Se você me
devorar, vai continuar com fome depois”.
O leão pensou bem e concordou com sua presa.
Aquele pedacinho de carne não era o que se poderia
chamar de banquete. Daí ele soltou o ratinho e o
pequeno saiu fazendo acrobacias no chão, muito
feliz por estar livre.

O leão, muito orgulhoso, caiu na gargalhada. Um rato
insigniﬁcante? O que poderia fazer por um leão? Assim ele
pensou. Mas quando o ratinho se afastou, o Rei da Floresta teve
uma surpresa desagradável. Pisou onde não devia e foi pego na
armadilha de um caçador.
A noite caía e lá estava o leão, preso e sem esperanças de
escapar. Então de repente ele viu uma pequena sombra se
projetando no chão. Adivinha quem era?
“Não se preocupe, Majestade, estou aqui para salvá-lo”,
anunciou o rato. E estava mesmo. Aﬁnal de contas, estamos
falando do maior roedor da ﬂoresta! Com rapidez e agilidade,
o ratinho roeu a corda da rede e libertou o leão. Muito
agradecido, o leão estendeu a pata e cumprimentou seu novo
amigo pela ajuda.
A professora Alice perguntou à turma qual era a moral da
história. Felipinho deu um salto e disse: “Tamanho não é
documento!”
“Isso mesmo, Felipinho”, disse a professora Alice. “Todos são
importantes neste mundo, independente de suas diferenças.
Ninguém deve se
julgar superior ou
melhor do que o
próximo”.

Na ﬂoresta da
vida, um ratinho
pode ter muito a
ensinar a um leão!
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Diário do JOÃo
Os símbolos
da Páscoa
Puxa vida, as acolhidas na escola estão muito
legais. Todo dia, a Irmã Rosa fala sobre o
signiﬁcado de algum símbolo da Páscoa. Achei
tudo muito interessante. Vou até anotar alguns
aqui, para nunca mais esquecer:
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O ovo

Eu nunca mais vou comer chocolate sem lembrar o verdadeiro
sentido do ovo de Páscoa. Se pensarmos bem, o ovo tem a ver
com nascimento. Algo novo nasce do ovo. A ressurreição de
Cristo, assim como o ovo, representa a vida nova.
O professor Damasceno disse que a ideia de presentear
as pessoas com ovos começou com os povos que
habitavam o Mediterrâneo, o Leste Europeu e o
Oriente. É um costume muito antigo, que mais
tarde entrou também na tradição cristã.

Os sinos

No domingo de Páscoa, eles tocam. São eles
que anunciam a ressurreição de Jesus. Os
sinos representam a alegria, claro, mostram o
nosso entusiasmo com essa notícia tão boa...

As velas

Se acendermos uma vela num quarto escuro, tudo
ao nosso redor se iluminará. Cristo, assim como a luz da
vela, ilumina nossas vidas. A vela mais importante da Páscoa
se chama círio pascal. É uma vela grande, que ﬁca no altar da
Igreja durante a Páscoa. Nela, vemos duas letras gregas que
simbolizam o início e o ﬁm: alfa e ômega. Elas estão ali para
lembrarmos: Jesus é o início e o ﬁm. E também a ressurreição, o
recomeço. Feliz Páscoa!
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Viver com e
pelos outros,

a mensagem da CF 2015
Na Quarta-feira de Cinzas, 18 de
fevereiro, a Igreja deu início à
Campanha da Fraternidade 2015.
Organizada pela CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil), a
Campanha acontece no período de
Quaresma com o objetivo de despertar a solidariedade dos seus fiéis
e da sociedade em relação a um
problema concreto. A partir disso,
inúmeras atividades pedagógicas,
ações solidárias, reﬂexões e propostas movimentam as comunidades.
Neste ano, a Igreja se volta para a
sua importância na transformação
do mundo, convidando os cristãos a
assumirem a vocação missionária. A
inspiração vem do lema retirado do
evangelho de Marcos: “Eu vim para
servir” (Mc 10,45).
Mas o que esta campanha sugere
para pensarmos a relação entre os
cristãos e a sociedade? Muitas coisas:
28

O resgate da história missionária da Igreja. O
caminho percorrido pela Igreja na busca por
uma sociedade mais fraterna.
•
Os principais desafios da situação atual.
•
A necessidade de apresentar aos outros os
valores espirituais do Reino de Deus e da
doutrina Social da Igreja.
•
Os caminhos e soluções para a ação pastoral
nas comunidades.
•
A compreensão da dignidade da pessoa,
da cultura da paz, do espírito e do diálogo
inter-religioso e intercultural, para superar as
relações desumanas e violentas.
•
Os novos métodos, atitudes e linguagens na
missão da Igreja de levar a Boa-nova a cada
pessoa, família e sociedade.
•
A missão cristã, para o desenvolvimento
integral da pessoa, especialmente os menos
favorecidos.
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Eu vim
para servir

(cf. Mc 10,45)
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“Preciso de gente
que cure feridas,
que saiba escutar,
acolher, visitar.
Eu quero uma Igreja
em constante saída (EG, 20),
de portas abertas,
sem medo de amar! (...)

a todas as pes

e Justiça par

Quero uma Igreja solidária,
servidora e missionária,
que anuncia e saiba ouvir.
A lutar por dignidade,
por justiça e igualdade,
pois “Eu vim para servir” (Mc 10,45)”
[Extraído do Hino da CF 2015]
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Nosso governo é composto por três
poderes. Executivo, judiciário

e legislativo. Mas de onde vem

esse conceito? Quais as funções de

cada um? O Rafa explica!

A ideia e a origem dos três poderes

Quem primeiro começou a pensar a política como a conhecemos hoje
foi o filósofo grego Aristóteles, que viveu quase três séculos antes de Cristo.
Quase dois milênios depois, o inglês John Locke retomaria suas ideias para reﬂetir
sobre a criação do governo civil.

Montesquieu
Mas o cara que realmente fez as coisas acontecerem como elas são agora foi o francês Montesquieu,
nascido em 1689. Inspirado em Aristóteles e Locke, ele organizou e ampliou os conceitos e atribuições dos
poderes, e o mais importante: estabeleceu a relação entre eles.
Às vezes o senso comum acredita que todas as coisas boas e ruins que acontecem em um país democrático são
responsabilidade do presidente. Mas não é bem assim. Os imperadores, ainda bem, estão ficando no passado.
A verdade é que ninguém governa sozinho. Existem muitas pessoas decidindo as coisas juntas e votando nas
propostas e nos julgamentos umas das outras. São estes cidadãos, muitos deles eleitos por nós, que fazem
valer a soberania dos Três Poderes.

Mas qual a função de cada um?
Os três poderes, sabemos quais são: o Executivo,
o Legislativo e o Judiciário. O Poder Executivo é
composto pelo presidente, seu gabinete de ministros
e secretários. Já nos estados e municípios, o Poder
Executivo é representado pelo governador e pelo
prefeito, respectivamente, além de seus secretários.
Eles administram os interesses públicos levando em
consideração o que é estabelecido pela constituição.
No Brasil, o presidente é eleito de maneira direta
pelos cidadãos e tem um mandato de quatro anos,
enquanto os ministros e secretários são cargos de
confiança, indicados pelo presidente.
Então lembrando: o executivo administra, aplica
medidas, sanciona (aprova) leis, presta serviços para
a população, executa as políticas.
O Poder Legislativo tem como função elaborar normas de Direito e criar as mais variadas leis para diversos fins. Estabelecer direitos e benefícios para grupos e
classes sociais, criar projetos no município, no Estado
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ou em território nacional. Representar os
interesses do povo, buscando sempre melhorias.
O legislativo também deve ficar de olho no pessoal
do Executivo. Como? Aprovando, rejeitando e fiscalizando propostas. Fazem parte do Poder Legislativo
os membros de parlamentos, congressos, câmaras e
assembléias.
E então... se você tinha alguma dúvida, agora já sabe
para que serve um deputado, não é?
O Poder Judiciário tem a capacidade de exercer julgamentos. Esses julgamentos devem seguir as regras
constitucionais e leis feitas pelo Legislativo. É obrigação do Poder Judiciário julgar de maneira imparcial
qualquer conﬂito que surja no país.
No Brasil, fazem parte do Judiciário o Supremo
Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os
Tribunais Regionais Federais, os Tribunais do Trabalho, os Tribunais Eleitorais, os Tribunais Militares e os
Tribunais dos Estados.

Como levar a democracia
para a sua escola?
As eleições dos líderes de turma são sempre um momento muito
importante para trabalhar a cidadania com nossos jovens. Muitas
escolas salesianas fazem uma verdadeira simulação eleitoral, com urnas
eletrônicas e tudo.

Um controlando o
outro, para o bem
da democracia
Montesquieu acreditava na importância de estabelecer a autonomia
e os limites de cada poder. Tudo
para afastar os governos autoritários e evitar a criação de normas
tirânicas.
Exatamente assim funcionam os
Três Poderes, num sistema de freios
e contrapesos. Toda decisão deve
ser colocada na balança. Ou seja,
cada poder deve ser autônomo e
exercer determinada função, mas
o exercício desta função deve ser
controlado pelos outros poderes.

Mas como fazer da chapa eleita uma verdadeira representação dos
alunos na escola? Seja num país ou numa escola, os líderes precisam
de organização, comprometimento e, o mais importante, devem ser
acompanhados de perto pelos colegas e educadores.
Uma boa estrutura é essencial. O equilíbrio entre os poderes deve
estar presente na chapa. É importante que o grupo tenha um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Se possível,
um conselheiro.

Quais as qualidades devem ser
valorizadas no representante de turma?
O líder de turma deve ser um cidadão exemplar. Isso significa que a
turma espera que ele seja compreensivo, educado e cordial, além de
responsável, honesto e imparcial.
Outras qualidades interessantes para um líder de turma: ter iniciativa,
ser dinâmico, estudioso, persistente e participativo nas atividades da
escola. Entusiasmo diante da vida, sempre.

turma, a missão
Representante de líde
r de turma? Isso depende da

E quais seriam as atribuições de um
autonomia que eles têm em cada escola.
Mas que tal algumas sugestões?
• ser um elo entre professores e alunos
ção e informar a turma sobre os
• participar das reuniões solicitadas pela dire
assuntos discutidos
s sobre assuntos
• transmitir à turma recados e informaçõe
de interesse coletivo
ambiente de amizade e união.
• colaborar para que na sua turma exista um
sentadas
• acompanhar os colegas nas diﬁculdades apre
(aprendizagem, atitudes, faltas)
se adaptem ao ambiente escolar
• Colaborar com os colegas novatos para que
o os grupos de estudo e
• ajudar o colégio na criação de projetos, com
eventos comemorativos
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Izumi apresenta...

1

Nesta edição, o Izumi apresenta uma
atividade muito interessante e divertida.
Depois de aprender sobre os símbolos da
Páscoa, ele juntou seu conhecimento sobre
a cultura japonesa e os símbolos cristãos. O
resultado foi o origami do

Use uma folha de papel
retangular. Pode ser uma
folha A4.

Coelhinho Saltador.

Você só vai precisar de uma folha de papel
retangular e muita atenção para fazer as
dobras corretamente. Siga o passo a passo e
mãos à obra!

2

5

6

Dobre o canto superior do
papel. Da direita para a
esquerda, como na ﬁgura.

A partir do centro do x,
dobre o papel para trás.

Abra o papel e observe se
ele está de acordo com esta
imagem.

3

Abra o papel e dobre-o.
Desta vez, da esquerda
para a direita.
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4

Desdobre novamente e você
verá que os riscos têm agora
o formato de um X.

7

Atenção. Agora vem o movimento
mais importante até aqui. Empurre
o meio das dobras laterais e da
dobra superior com os dedos.

10

9

8

Feche as dobras
formando um triângulo.

Agora o trabalho será abaixo do
triângulo, no corpo do origami. Dobre as
laterais da folha em direção ao centro.

12

11

Dobre a parte inferior do
origami em direção ao triângulo,
como na imagem abaixo.

13

Veja se o seu origami
está assim.

Vire o triângulo.

Monte o seu
coelhinho
e curta
ainda mais
a Páscoa!

14

Dobre agora a parte
superior. De cima para baixo.

15

Veja se o seu origami
está assim.

Vire o origami e dobre as pontas
da direita e da esquerda do
triângulo até o vértice superior.

17

16

Puxe parcialmente as pontas para
trás. Agora o seu coelhinho já tem
orelhas e está pronto para saltar.

Para fazê-lo pular, pressione
de leve as “costas” do
coelhinho e solte.
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Nesta edição, a Babi
decidiu sair do computador e
ensinar uma brincadeira antiga para
nossos leitores. Navegando na internet,
ela descobriu que além de serem muito
divertidas, as brincadeiras antigas ajudam no
desenvolvimento da criança e do adolescente.
Quem brinca sempre aprende bastante, convive
com os amigos, exercita a mente e o corpo. E o
organismo ainda libera um hormônio no sangue,
durante a atividade física, considerado pelos
cientistas o hormônio da felicidade. Deve
ser por isso que a gente se sente
tão bem, não é?

Você já
brincou de

adoleta?

A Babi recomenda. É muito divertido!
Junte os amigos e forme uma roda. Todos devem esticar as
mãos, com as palmas para cima e, um a um, devem bater
nas mãos do colega ao lado, enquanto todos cantam uma
música. A letra da música é fácil e engraçada: “Adoleta,
lepeti, peti, colá, les café com chocolá. Adoleta. Puxa o rabo do
tatu, quem saiu foi tu, puxa o rabo da panela, quem saiu foi ela,
puxa o rabo do pneu, quem saiu fui eu.”
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É preciso muita atenção com o ritmo da música.
Fale uma sílaba, bata na mão do companheiro
ao lado, ele diz a outra sílaba, passa o tapa para
o colega ao lado, e assim por diante.
A música acaba no “eu”. Se você conseguir
bater na mão do colega ao falar “eu”, ele será
desclassificado. Mas vocês devem ser rápidos.
Você, para bater na mão dele. Ele, para tentar
tirar a mão. Vence quem ficar por último na
brincadeira!

CRUZADINHA

1. Santo dos Jovens, Pai e Mestre da Juventude
2. Fundou, junto com Dom Bosco, o Instituto das FMA
3. País onde nasceu a obra salesiana
4. Primeiro santo salesiano
5. Escreva, por extenso, quantos anos se completam do nascimento
de Dom Bosco em 2015

8

2
1
14
6
4

9

5
13

6. Escreva, por extenso,
quantos anos Dom Bosco tinha
quando teve um sonho que
mudou a sua vida
7. Dom Bosco previu a
existência de uma cidade
brasileira. Qual o nome dela?
8. “Foi ela quem tudo fez”,
dizia Dom Bosco
9. Padroeiro da obra salesiana
10. Método educativo salesiano,
fundado no amor, na razão e
na religião
11. Tradição salesiana. Nas
escolas, é momento de dar
boas-vindas aos alunos, reunir
a comunidade e reﬂetir sobre
os valores cristãos
12. Primeiro veículo de
comunicação da Família
Salesiana, fundado por Dom
Bosco em 1877
13. Cidade onde foi fundada
a primeira casa salesiana do
Brasil
14. Colégio FMA mais antigo da
RSE, primeira obra das irmãs
salesianas no Brasil.

Teste se
conhecim us
sobre a F entos
a
Salesianamília
!
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7

3

12
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RESPOSTAS
1. São João Bosco
2. Madre Mazzarello
3. Itália
4. São Domingos Sávio
5. Duzentos
6. Nove
7. Brasília
8. Nossa Senhora Auxiliadora
9. São Francisco de Sales
10. Sistema Preventivo
11. Acolhida
12. Boletim Salesiano
13. Niterói
14. Nossa Senhora do Carmo

36

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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de Sucesso
Um craque salesiano no ENEM

Este é Luís Augusto Oliveira, aluno do Colégio São
José de Natal, jovem dedicado aos estudos, sempre
motivado e de sorriso fácil. No ano passado, estava
ainda no 9° ano do ensino fundamental quando fez
o ENEM. A ideia era se familiarizar com a prova e
testar os conhecimentos. “Fiquei surpreso, mas muito
feliz por ver que estou no caminho certo”, afirma o
estudante, que recebe muito incentivo dos seus pais.
Aluno da Rede Salesiana desde o ensino fundamental
I, Luís conta que não se preparou especificamente
para o ENEM: “Sempre estudei muito. Não tenho
uma rotina rígida de estudos, mas diariamente reviso
tudo que foi visto em sala de aula e foco onde tenho
dificuldades”. Cursando atualmente a 1ª série do
ensino médio, ele revela que ainda não decidiu qual
carreira seguir após a formatura. A dúvida gira entre
os cursos de Medicina e Engenharia.
O grande feito no ENEM não foi o primeiro. Luís já
garantiu medalhas nas Olimpíadas de Informática,
Química, Física e Matemática. Na última, conseguiu
o 9° lugar estadual. Um aluno avesso à educação

DIV ULG AÇ ÃO

Luís Augusto Oliveira foi aprovado pelo Sisu para
cursar Engenharia de Produção na Univesidade
Federal do Rio Grande do Norte. Um feito digno de
aplausos para qualquer aluno. Ainda mais incrível,
quando falamos de um estudante com apenas 15
anos de idade.

Luis Augusto: “É importan
te
desde assuntos infantis a ter ciência de fatos,
documentários”
física, como poderia imaginar o senso comum?
Que nada! No esporte, o garoto também brilha
na modalidade de karatê, tendo conquistado duas
medalhas de ouro e duas de prata no JERNS.
Para quem fará o ENEM este ano ou ainda não
conseguiu garantir a vaga no Sisu, o jovem dá uma
dica: “O candidato precisa se organizar e não se
desesperar. Você necessita ter um amplo conhecimento,
com uma visão de mundo bem diversificada. É
importante ter ciência de fatos, desde assuntos infantis a
documentários”, recomenda.
Fonte: RSE Informa

Conheça mais histórias de sucesso em
http://rse.org.br/webtv/canal/s-de-sucesso
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Ana Clara Palhares, de apenas 5 anos, fez um lindo trabalho para colorir os desenhos do passatempo da edição
passada. Aninha estuda no Liceu Salesiano de Campinas.
Quem enviou a pintura foi a sua mamãe, Fabiana Palhares.

Quem também partilha o seu
talento artístico com a gente nesta
edição é a Lisa Tondato, mãe
do Théo,, do Colégio Coração de
Jesus, em Santo André-SP:

Bailarina

Dança, bailarina,
baila suave menina,
colocando sua essência no ar.
Mostra, desde pequenina,
que sua alma quer dançar.
A música faz com que o som
decida o movimento
e em nenhum momento
a doce bailarina quis parar.
Passou o decorrer da vida
utilizando sua destreza suave
para viver seu desejo de bailar.
No palco se mostra com conﬁança
à medida que sua sapatilha dança
sua pureza se lança no ar.
A pequena se faz grande,
toma conta do palco,
seu mundo se expande,
com tanta graça
ao se rodopiar .
Na ponta dos pés a marca viva do balé
que não a fez uma moça qualquer,
se mostra especial por natureza
por sua destreza,
de se manter em equilíbrio em situação qualquer.
Dança bailarina,
baila suave pela vida,
nunca desiste nem desanima de ser um dia
uma grande mulher.

A Nossa Turminha recebeu muitos comentários legais sobre
o lançamento do projeto Juntos no Pátio. Vejam alguns:
“Acredito que para quem trabalha diretamente no pátio, como eu,
será uma ótima ferramenta e também um momento propício para
vivenciar essa experiência. Estou ansioso para receber a Juntos no Pátio e dela usufruir”, Augusto César Carrijo, educador no Instituto
Teresa Valsé de Uberlândia-MG.

“Ótima iniciativa. Sentíamos falta de algo semelhante. A revista tem
leitura leve, de fácil assimilação e conteúdo instigante. Congratulações e Sucesso!”, Franco Napoli, gerente corporativo do Sistema
Salesiano de Educação em Escolas (SSEE).

Nosso obrigado ao Franco, ao Augusto e a todos os que se
manifestaram. Vamos continuar nos esforçando para seguir
atendendo as expectativas da Rede!

Envie seu material para

mkt@rse.org.br
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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.

