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RELATÓRIO PEA-UNESCO
Criado em 1953, o Programa de Escolas Associadas (PEA) consiste 

em uma rede mundial que compreende quase 11.000 instituições 

escolares em 181 países. Sua missão é promover os valores da 

UNESCO, visando à construção de um ideal de paz e à elevação dos 

padrões de qualidade da educação.

Para o Bom Jesus, a certificação de participação do Programa de 

Escolas Credenciadas da UNESCO é o reconhecimento dos projetos 

educacionais desenvolvidos pela Instituição em todas as suas 

Unidades, que contribuem para a formação humana de seus alunos, 

com reflexos diretos na comunidade.

Este relatório apresenta uma breve descrição das atividades realizadas 

nas Unidades Bom Jesus em 2020.
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Informações sobre o responsável:

Nome da pessoa que ocupa o cargo de responsável pelas 

atividades da Rede no seu estabelecimento e que preenche 

o formulário.

(     ) Sr.

(     ) Sr.ª Solange Inês Dorocinski.

Informações sobre a escola:

Nome: Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus – 

AFESBJ.

Tipo de estabelecimento:

(     ) Educação Infantil.

(     ) Ensino Fundamental 

(de 1.o a 4.o).

(     ) Ensino Fundamental 

(de 5.o a 9.o).

(     ) Ensino Médio.

(     ) Formação de professores.

(     ) Professor Técnico/Profissional.

(     ) Outros (explicar).

x

x

x

x

x

Endereço:

Rua: Avenida Silva Jardim, n.o 1.499.

Bairro: Rebouças.

Cidade: Curitiba.

Estado: Paraná.

CEP: 80.250 ‑200.

Tel.: (41) 2105 ‑4403.

Fax: (41) 2105 ‑4445.

E ‑mail: solanged@bomjesus.br

Site na internet: www.bomjesus.br

ESCOLAS ASSOCIADAS À UNESCO (REDE)
Este formulário deve ser preenchido, de maneira legível, pelo responsável da Rede no seu 

estabelecimento, com a descrição dos projetos que foram realizados durante o ano, e 

enviado ao Coordenador Nacional da Rede ou à Comissão Nacional para a UNESCO de 

seu país ou, em nenhum dos casos, para a sede da UNESCO.

Ano escolar: 2020

País: Brasil
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Informações dos alunos que participaram das atividades estabelecidas no quadro da 

Rede:

Idade: de 2 anos (Maternal) a 17 anos (3.ª série do Ensino Médio).

Alunos por gênero (total)

FEMININO MASCULINO

12.145 11.600

Alunos por segmento escolar (total)

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO

1.933 15.833 5.951

LACE – CENTRO DE LÍNGUAS MODALIDADE – EDUCAÇÃO ESPECIAL

462 28

3. Informações das atividades que foram realizadas:

Qual tema de estudos da Rede vocês escolheram para suas atividades neste ano?

(     ) Os problemas mundiais e o papel do sistema das Nações Unidas.

(     ) A educação para o desenvolvimento sustentável.

(     ) A paz e os direitos do homem.

(     ) O aprendizado intercultural.

Por meio do projeto Virtudes, foram explorados os temas:

• Ano Internacional da Fitossanidade.

• Ano Internacional da Tabela Periódica.

• Ano Internacional das Línguas Indígenas.

• Ano Internacional da Moderação.

• Ano Internacional de Afrodescendentes.

• Ano Internacional de Ação pelo Trânsito Seguro.

x

x

x

x
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• Aprendizagem Intercultural.

• Educação para o Desenvolvimento Sustentável.

• Educação para Mudanças Climáticas.

• Ano Internacional do Patrimônio Material e Imaterial.

• Ano Internacional da Água.

• Ano Internacional da Luz.

• Década da ONU de Ação sobre a Nutrição.

• Cultura da Paz. Campanha da Fraternidade (CF) 2020 com o tema “Fraternidade e 
vida: dom e compromisso”.

VIRTUDES E ATITUDES
A Associação Franciscana de Ensino Senhor 

Bom Jesus, há 124 anos, vem oportunizando 

diversas iniciativas voltadas à sensibilidade 

ecológica, à formação do caráter, ao 

comprometimento cívico e ao cultivo dos 

princípios religiosos franciscanos. O Virtudes 

e Atitudes já conta com mais de dez anos de 

implantação e tem sido uma dessas iniciativas.

Apresenta ‑se como um trabalho pedagógico 

e formativo que engloba os alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio. O desenvolvimento e a articulação do referido projeto são realizados pelos 

educadores do Colégio Bom Jesus, que procuram proporcionar mais do que simples 

competências técnicas e acadêmicas; oferecem a formação integral do corpo discente. 

O projeto baseia ‑se no legado humano e religioso de Francisco de Assis, homem da paz, 

que hoje tanto tem a nos ensinar. Cada série ou ano da Educação Infantil ao Ensino Médio 

é envolvida pedagogicamente com uma virtude considerada central para o trabalho com 

os princípios do amor, do respeito, da gratidão, da união, da fraternidade, da confiança, 

da sabedoria, da solidariedade, do diálogo, da disciplina, da humildade, da perseverança 

e da prudência.

Entende ‑se o conceito “virtude” como sendo a irradiação mais fiel do dinamismo que 

revigora e dignifica o ser humano. Virtude é, por sua vez, “o caminho que não leva para 

lugares geográficos, mas conduz seus mais nobres transeuntes para a descoberta do 

sentido da vida”. A virtude, no seu sentido mais amplo, é “a visibilidade do mistério da 

fé, que ilumina o ser humano a partir de dentro e floresce no jardim das mais variadas 

situações do cotidiano”.

GILZ, C.; HÜMMELGEN, G. Projeto Virtudes. Petrópolis: Vozes, 2006. (Adaptado)
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4. Resultados:

O Virtudes e Atitudes, por meio das ações planejadas e executadas, beneficia, em 

média:

23.745 alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio (meninas e meninos dos estados 

de SP, PR, SC, RJ e RS).

2.141 funcionários administrativos (manutenção, zeladoras, atendentes de ônibus, 

porteiros, jardineiros, inspetores etc.).

1.884 professores da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Aproximadamente 96 instituições beneficiadas (asilos, creches, orfanatos, hospitais, 

presídios, ONGs) com doações de roupas, calçados, brinquedos, alimentos não 

perecíveis, material de higiene, fraldas geriátricas, material de construção, material 

escolar, colchas etc.

5. Qual foi o método com o qual vocês trabalharam ao longo da realização de seus 

projetos?

O encaminhamento metodológico envolve a aplicação dos conhecimentos na 

resolução de problemas reais, a pesquisa de campo, o desenvolvimento de projetos 

e a exploração e a (re)construção de conhecimentos pelos envolvidos no processo 

educacional, de modo a garantir o envolvimento, o comprometimento e a abertura às 

necessidades e às mudanças das comunidades local e mundial.

O trabalho educacional com projetos contribui para a ressignificação dos espaços de 

aprendizagem. Colabora tanto para a formação de sujeitos ativos, reflexivos, atuantes 

e participantes, quanto para a construção de um novo sentido de cidadania, de modo 

a favorecer a solidariedade, o valor da diversidade e o sincretismo cultural.

6. Descrever como vocês integraram no seu programa escolar anual as atividades 

dirigidas ao quadro do objetivo global da qualidade da educação.

O Virtudes e Atitudes é um trabalho concomitante à programação normal do conteúdo 

da série/ano, ou seja, por meio de um planejamento, os professores são instigados e 

orientados a relacionar as ações do Virtudes dentro do seu planejamento didático, 

vinculando ‑as aos conteúdos escolares. Essa junção possibilita ao aluno perceber que 

as ações trabalhadas e vivenciadas em sala de aula podem e devem ser usadas para a 

resolução das situações da vida real. Esse projeto é institucional e alimentado todos os 

anos com atuações diferenciadas.

Em conjunto com a direção e a assessoria pedagógica, são organizadas também as 

Atitudes em Dia – momento em que os alunos vivenciam na prática as discussões 

feitas em sala de aula. Essas ações se utilizam de espaços diferenciados, prevendo 

a participação da comunidade escolar: pais/responsável, alunos, educadores, 

funcionários, entidades parceiras. Vale destacar que esse momento não se constitui 

mostra de trabalhos e ações desconectados da realidade, da sala de aula, do social e 

do pedagógico.
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Na perspectiva de reunir as melhores práticas das escolas associadas, em termo de 

qualidade de educação, segue a descrição de alguns dos projetos executados no 

ano de 2020 nas diferentes Unidades do Bom Jesus.

Cada Unidade do Bom Jesus tem autonomia para organizar seus projetos, bem como 

definir suas Instituições parceiras.

Com as ações de cada nível/ano/série/disciplina, os professores executam também 

algumas ações de cunho institucional, ou seja, atividades que envolvem todas as 

Unidades Bom Jesus dos estados de SC, PR, RS, RJ e SP.

Por meio da proposta pedagógica, projetos institucionais (Virtudes e Atitudes e Bom 

Jesus Social, e como escolas membros da Rede PEA ‑UNESCO) realizaram inúmeras 

ações e projetos ao longo do ano letivo de 2020 com vistas a ampliar o trabalho 

pela cultura da paz, em todas as suas formas. Neste relatório, compartilhamos uma 

amostra do intenso e valioso trabalho que foi realizado por toda a comunidade escolar. 

Vale ressaltar que as ações foram desenvolvidas principalmente de forma remota, em 

decorrência da Pandemia Covid 19.

Essas estratégias de trabalho oportunizaram ao professor perceber que as ações 

devem estar vinculadas aos critérios de avaliação e aos temas da UNESCO, garantindo, 

assim, um trabalho interdisciplinar significativo.
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TRÂNSITO SEGURO
“O Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 64, prevê 

que as crianças com idade inferior a dez anos devem 

ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções 

regulamentadas pelo CONTRAN”.

A proposta “Trânsito Seguro” veio ao encontro do tema 

“Meios de Transportes”, trabalhado durante as aulas on ‑line 

no Nível C, segmento da Educação Infantil. Ao abordar o 

tema Trânsito Seguro com os alunos do Colégio Bom Jesus 

Divina Providência – Jaraguá do Sul ‑SC, foram definidas 

estratégias que oportunizassem reflexões acerca do que é 

trânsito, quais elementos o compõem, e de que maneira as 

crianças convivem ou podem interferir no trânsito.

Em atividades como histórias sobre o trânsito, construção 

de percursos, músicas, foram abordadas várias atitudes que 

são fundamentais no dia a dia das crianças, como:

• Olhar para os dois lados ao atravessar a rua; sempre 

atravessar na faixa de pedestres;

• Andar na calçada observando os sinais de trânsito;

• Usar o cinto de segurança e permanecer sentado na 

cadeirinha;

• Brincar de patins e bicicleta somente em parques e 

praças.

Durante as explorações sobre o tema “Trânsito Seguro” 

foi realizado um passeio simbólico de ônibus pela cidade, 

no qual observamos e abordamos as leis de trânsito, 

orientamos sobre placas, semáforos e apreciamos a cidade 

e os espaços que a compõem, relatados pelas crianças 

durante o passeio.

Depois de alguns dias explorando o 

tema “Cidades”, os alunos perceberam 

que há muitos profissionais que 

cuidam dos moradores da nossa 

cidade. Entre esses profissionais, um 

deles chamou a atenção: o bombeiro. 

Após muita investigação sobre o que 

faz um bombeiro (seu trabalho, suas 

dificuldades, quais os equipamentos necessários para salvar vidas, 

os tipos de viaturas, as vestimentas, a importância do capacete), 
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os alunos realizaram uma visita virtual à corporação dos 

bombeiros, quando os alunos receberam informações sobre 

os encaminhamentos do dia a dia na corporação. Durante 

o passeio foi possível observar e perceber o encantamento 

das crianças, os olhinhos atentos, tirando dúvidas, 

conhecendo mais sobre esta profissão, contribuindo de 

maneira significativa em suas aprendizagens, ampliando o 

conhecimento do grupo. A UNESCO apoia e incentiva os 

trabalhos que ampliam a conscientização da segurança 

no trânsito, compreendendo que a escola é um local de 

socialização onde as crianças começam a entender o 

próprio papel na sociedade.

ALUNOS APRENDEM A VALORIZAR A ÁGUA
No decorrer do 2.o trimestre, os alunos do 1.o ano do Ensino Fundamental I do Colégio 

Bom Jesus Divina Providência – Jaraguá do Sul ‑SC estudaram, nas aulas de Ciências, o 

fenômeno natural da chuva e como ocorre o ciclo da água. Os alunos perceberam que 

a água é fonte de vida, que dependemos dela para viver, que a chuva é importante para a 

agricultura, para irrigar as florestas, para os animais, e também para levar água aos locais 

inacessíveis. Além disso, descobriram que a água é utilizada na fabricação de muitos 

materiais como plástico, papel, roupas, sapatos, entre outros. Pesquisaram e descobriram 

sobre o acúmulo de materiais descartados em aterros sanitários. Perceberam que, ao 

praticarmos o consumo excessivo ou o descarte de materiais, podemos estar, também, 

desperdiçando água.

Após todos esses estudos e reflexões, cada 

aluno elaborou, por meio de uma frase, uma 

atitude para evitar o desperdício da água e 

ilustrou com um desenho.

Vale destacar que a UNESCO vem 

desenvolvendo uma série de ações visando, 

principalmente, à conscientização da 

importância, dos benefícios e dos desafios 

da cooperação em questões relacionadas 

aos mananciais existentes no planeta, com 

a celebração do Ano Internacional para 

a Cooperação pela Água. O Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS 6), 

proposto pelas Nações Unidas, visa assegurar 

a disponibilidade e o manejo sustentável da 

água e do saneamento para todos. Isso é 

conteúdo discutido em sala de aula!
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UNESCO  ‑ Ano Internacional de Ação pelo Trânsito 
Seguro

Os alunos do 9.o ano estudam, a partir das leis de Newton, a 

necessidade do uso do cinto de segurança.

Os alunos dos 9.o anos do Ensino Fundamental do Colégio Bom Jesus Divina 

Providência – Jaraguá do Sul ‑SC, na disciplina de Física, ministrada pelo professor Gilson 

Kienen, estudaram as leis de Newton e desenvolveram trabalhos descrevendo a reação do 

corpo humano durante um acidente de trânsito, e como essa força age sobre ele.

Os trabalhos foram realizados em grupos, durante as aulas on ‑line pelo Google Meet. O 

objetivo da atividade foi alertar sobre a importância da utilização do cinto de segurança 

para amenizar os danos, caso ocorra um acidente de trânsito, bem como conscientizar 

sobre a necessidade de seu uso.

Vale destacar que foi lançada, em maio de 2011, a Década de Ação pela Segurança no 

Trânsito (2011 ‑2020), na qual governos de todo o mundo se comprometeram a tomar 

novas medidas para prevenir os acidentes no trânsito. A UNESCO tem o propósito de 

ampliar os meios de conscientização dos usuários das vias e promover a segurança no 

trânsito e a mobilidade urbana sustentável, discutir os avanços e desafios da legislação de 

trânsito e o papel dos agentes sociais, a fim de garantir um trânsito mais seguro e mais 

humano. Também cabe às escolas trabalhar com os alunos e a comunidade essa 

conscientização sobre o trânsito mais seguro, pois todos nós somos responsáveis por 

nossos atos, por nossas vidas.



12

PEA UNESCO R E L A T Ó R I O  2 0 2 0

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

UNESCO: Alunos do 6.o ano estudam sobre Sustentabilidade durante 

as aulas on ‑line.

Na disciplina de Ciências ministrada pela professora Sandra Klaus, os alunos do 6.o ano 

do Ensino Fundamental II do Colégio Bom Jesus Divina Providência  – Jaraguá do 

Sul ‑SC estudaram sobre desenvolvimento sustentável, cujo objetivo é a capacidade de 

suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às 

necessidades das futuras gerações.

Os alunos desenvolveram uma pesquisa sobre atitudes e tecnologias que colaboram para 

o desenvolvimento sustentável. Cada aluno escolheu três atitudes para colocar em prática 

em casa, devendo produzir uma apresentação, comentando sobre o desenvolvimento 

sustentável e descrevendo as atitudes praticadas por eles e/ou pela família.

A educação para o desenvolvimento sustentável contribui para mudar a forma como 

as pessoas pensam e agem para alcançarmos um futuro sustentável, e é dessa forma 

que o Colégio Divina Providência trabalha. A UNESCO também vem desenvolvendo um 

papel importante na mobilização de jovens em torno da Educação do Desenvolvimento 

Sustentável. Portanto, a educação deve promover o pensamento crítico, a projeção de 

cenários futuros e a tomada de decisões de forma colaborativa para que os estudantes 

possam viver com responsabilidade e enfrentar os complexos desafios globais.
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Aluna: Laura Vieira dos Reis
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Aluno: Gustavo Stankewicz Missfeldt
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Aluna: Isabela B. Tecilla

MENSAGEM DE PAZ
Partindo do tema “Cultura da Paz”, os alunos dos 7.o anos do Ensino Fundamental II 

do Colégio Bom Jesus Divina Providência – Jaraguá do Sul ‑SC foram convidados a 

pensar em mensagens de paz que deixariam o mundo. O professor Ericson Schlickmann, 

de Ensino Religioso, conversou com os alunos sobre a importância do tema para 

a humanidade e pediu que cada um fizesse a sua mensagem de paz. As frases foram 

produzidas e enviadas à professora de Língua Portuguesa, Daiane B. Ramos, que deu 

continuidade à atividade.

Em um momento seguinte, a professora de Língua Portuguesa iniciou a aula com 

a música “A Paz”, do grupo Roupa Nova. Após conversarem sobre a canção, as frases 

produzidas anteriormente, e que estavam sem o nome do autor, foram lidas para o 
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grupo e, em conjunto, fizeram a votação das frases mais significativas de cada turma, que 

representariam a sala na atividade que seria apresentada no dia da paz.

No dia 21/09/2020, Dia Internacional da Paz, foi passado um videoclipe produzido pela 

escola, com o áudio de algumas das frases escolhidas pelos alunos das duas turmas.

Confira link do Youtube do vídeo do dia da PAZ:

https://youtu.be/b7R8qj84144

Algumas das frases escolhidas:

“Vivemos em paz ao fazermos o bem.”

“Para chegar à paz você precisa respeitar e amar a todos e pensar e refletir sobre suas 

ações.”

“A paz é o caminho para o amor.”

“A paz não é só uma bandeira branca, a paz é amor, é respeito, a paz une e perdoa, ela 

alegra os dias, traz pureza e transborda o coração de amor.”

Slides do vídeo:



17



18

PEA UNESCO R E L A T Ó R I O  2 0 2 0

ALUNOS DA 1.ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
DE JARAGUÁ DO SUL/SC ESTUDAM 
OS ELEMENTOS QUÍMICOS DA TABELA 
PERIÓDICA  ‑ UM DOS TEMAS DA UNESCO.
Em comemoração ao ano internacional da tabela periódica, que completou 150 anos em 

2019 e que é um dos temas instituídos pela UNESCO, os alunos da 1.ª série do Ensino 

Médio do Colégio Bom Jesus Divina Providência – Jaraguá do Sul ‑SC, durante as aulas 

on ‑line, estudaram na disciplina de Química, com a professora Simone Miranda Vieira 

Gabiec, os elementos químicos e suas utilizações.
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Os elementos foram distribuídos entre os alunos, que representaram, por meio de 

desenhos e gravuras, características químicas como: símbolo, número atômico, número 

de massa, suas fontes e utilizações.

A organização da tabela periódica, feita pelo cientista Dmitri Mendeleev em 1869, foi uma 

das realizações mais significativas da Ciência, e o objetivo deste trabalho foi refletir sobre 

essa conquista tão importante, não só para a Química, mas para outras Ciências, bem 

como despertar nos alunos a curiosidade sobre o estudo da Química, sobre a presença 

dos elementos químicos no nosso cotidiano e sobre a importância desse conhecimento 

para compreendermos todas as transformações que ocorrem no universo.

Confira alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos:
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ANO INTERNACIONAL DA SAÚDE VEGETAL
Nas aulas de Ciências, os alunos do 3.o ano do Ensino Fundamental I do Colégio Bom 

Jesus Divina Providência – Jaraguá do Sul ‑SC estudaram sobre os vegetais. Aprenderam 

que as plantas são seres vivos e que precisam de cuidados. Estudaram também quais as 

partes de um vegetal, a função de cada uma delas, quais as necessidades básicas para 

uma planta se desenvolver e sobreviver, assim como o uso dos vegetais para a população 

e sua importância para o meio ambiente e para todos os seres.

Sabemos que a produção de alimentos é uma grande preocupação, bem como a fome 

no mundo. Pensando nisso, os alunos fizeram uma reflexão acerca do tema, na qual 

puderam perceber a importância da saúde dos vegetais e de termos alimentos saudáveis 

em nossas casas. Com todas as pesquisas, estudos e discussões, os alunos aprenderam 

que, cuidando das plantas, a saúde do planeta será preservada.

Diante disso, iniciou ‑se um pequeno projeto relacionado ao tema da UNESCO  – Ano 

Internacional da Saúde Vegetal. Houve, em um primeiro momento, questionamentos aos 

alunos sobre o plantio de algum vegetal, a existência de hortas em casa, os cuidados no 

cultivo de plantas, entre outras curiosidades. Algumas famílias enviaram fotos e vídeos 

com seus filhos, assim como com os avós ensinando os netos a organizarem uma horta 

e a cultivarem hortaliças.
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“Eu mostrei a horta que tem na minha casa, nela eu sempre cuido para ficar limpinha e 

sem germes!! Eu rego, deixo o meu feijão em um outro lugar para não voar mas eu deixo 

em lugar onde tem Sol ( só coloquei ali pra mostrar junto com a horta ksksk) e, na horta 

tem: salsinha, cebolinha, hortelã, orégano, pimenta e manjericão.“

“Eu concordo com esse projeto, sem as plantas o planeta morre. É por isso que temos 

que cuidar delas a maior vida do nosso planeta!!!“
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“Eu ajudei meu pai plantar as mudinhas de verdura na nossa horta. Eu ajudo, molhando e 

colhendo temperos para minha mãe fazer o almoço. As plantas precisam de água, 

nutrientes e sol para se desenvolverem. É importante ter esses alimentos para a 

alimentação da minha familia ser saudável e nutritiva.“

Os alunos que não possuíam horta em casa 

tiveram a opção de entrevistar alguém que tivesse 

uma, a fim de aprender também sobre cultivo de 

vegetais. Ainda que não conhecessem alguém 

que tivesse uma horta, poderiam realizar uma 

pesquisa sobre como fazer uma mini ‑horta em 

casa e escrever sobre alguns cuidados básicos 

para o plantio. Foram momentos de grandes 

descobertas e muitos aprendizados para os 

alunos, famílias e escola. Juntos por um mundo 

melhor.

Vale destacar que a Organização das Nações 

Unidas (ONU) declarou 2020 como o Ano 

Internacional da Fitossanidade (Saúde Vegetal). 

A ONU pretende, com esta resolução, aumentar 

a conscientização global sobre como proteger a 

saúde das plantas e ajudar a acabar com a fome, 

reduzir a pobreza, proteger o meio ambiente e 

impulsionar o desenvolvimento econômico. E 

o Bom Jesus Divina Providência, como escola 

integrante da Rede PEA ‑UNESCO, se une a esse 

movimento, reforçando que as plantas saudáveis 

são a base da vida no planeta e protegê ‑las 

demanda compromisso de cada um de nós.
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CULTURA DA PAZ
No início do ano letivo, os alunos do 5.o ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Bom Jesus São Bernardo‑

‑SP, com a orientação da professora Mariane, 

realizaram um debate em sala para conhecer 

sobre o planeta Plutão. Os alunos foram separados 

em dois grupos: o primeiro grupo iria argumentar 

sobre por que Plutão deveria ser considerado um 

planeta, e o segundo grupo argumentaria o oposto. 

Compreender a importância de trazer argumentos 

consistentes, de modo a respeitar o outro sem 

imposições, foi fundamental para o bom andamento 

do debate. Os alunos tiveram a oportunidade de 

ganhar a percepção de que a cultura de paz não se 

faz em poucos momentos definidos, mas em tudo 

o que podemos fazer em nossa vida. Eles trouxeram 

informações para defenderem seu posicionamento 

e realizaram pesquisas em diversas fontes. A razão de trazerem todos os argumentos era 

também de perceberem que muitas vezes podemos ter pensamentos divergentes, sendo 

assim, podemos não concordar com o pensamento do outro, no entanto, devemos 

respeitar o indivíduo. Dessa forma, com diálogo e contrapondo os argumentos, os alunos 

puderam perceber a razão de o planeta Plutão não mais ser considerado planeta. Foi 

possível também chegar a uma outra conclusão: a paz se constrói em pequenos gestos, 

que se tornarão grandes à medida que forem acumulados.
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CULTIVANDO A VIRTUDE UNIÃO
No primeiro dia de aula, os alunos do 7.o ano do 

Ensino Fundamental II do Colégio Bom Jesus 

São Bernardo ‑SP, na aula de Língua Portuguesa, 

realizaram uma dinâmica a respeito da virtude 

da União. O objetivo da atividade foi estabelecer 

grupos dentro da sala de aula, mostrando aos 

alunos, na prática, que o trabalho em equipe 

necessita do esforço individual de cada um em 

prol de uma meta.

Nas palavras de Francisco de Assis, não há 

ninguém que não possa aprender ou não tenha 

algo a ensinar. É por meio da união, ajudando uns aos 

outros, que se cria uma cultura de paz e harmonia entre as 

pessoas. Vale também destacar que o Programa das Escolas 

Associadas da UNESCO  – Rede PEA, ao qual o Colégio 

Bom Jesus São Bernardo faz parte, tem como princípio 

maior o desenvolvimento de uma cultura da paz. Todos 

nós podemos contribuir para a construção da cultura da 

paz dentro das salas de aula, em nossas famílias, em nossos 

bairros e em nossa cidade ao promover a não violência, 

a tolerância, o diálogo, a reconciliação, a moderação, a 

justiça e a solidariedade em atitudes cotidianas.
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ANO INTERNACIONAL DA TABELA PERIÓDICA

Em 2019 o mundo celebrou o Ano Internacional da 

Tabela Periódica dos Elementos Químicos, instituído 

pela Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e pela Organização das Nações 

Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). 

A comemoração é feita por um século e meio após 

a descoberta do Sistema Periódico, em 1869, pelo 

russo Dmitri Mendeleev. A celebração é uma forma de 

reconhecer a tabela como uma das conquistas mais 

influentes da ciência moderna, que caracteriza os 

avanços tecnológicos obtidos desde então em áreas 

variadas das ciências puras.

Inspirados em históricos das formas pela qual o 

professor universitário russo Mendelev desenvolveu o 

sistema periódico em 1869, usando fichas individuais 

com informações físico ‑químicas dos elementos 

químicos conhecidos da época, os alunos do Ensino 

Médio do Colégio Bom Jesus Vicente Pallotti  ‑ SP 

desenvolveram cartões com dados específicos de 

cada elemento químico conhecido atualmente, 

classificados por semelhanças químicas (famílias e períodos) e aplicações no nosso 

cotidiano. Após a coleta de dados de cada elemento químico descrito em cartões, houve 

a elaboração da montagem da tabela periódica. A atividade foi realizada em parceria com 

as professoras Adeliane (Química) e Denyse (Artes).
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ANO INTERNACIONAL DE AÇÃO PELO 
TRÂNSITO SEGURO

É na escola que as crianças começam a entender o 

seu papel na sociedade e no trânsito. Este processo 

de educar crianças para o trânsito é pensar nelas 

como pedestres, cidadãos e futuros condutores.

Foi com esse propósito que os alunos da Educação 

Infantil (Nível A) do Colégio Bom Jesus Vicente 

Pallotti  ‑ SP, sob orientação da professora ‑regente 

Gabriela, conheceram as cores do semáforo e o 

significado de cada uma delas.

Foram conduzidos ao parque aberto, onde 

confeccionaram individualmente semáforos utilizando 

pedaços de papel picado nas cores verde, amarelo 

e vermelho. Após a confecção dos semáforos, de 

forma lúdica, os alunos aplicaram as descobertas em 

uma divertida brincadeira na minipista de trânsito. 

Caminhando, as crianças passaram por placas e 

aprenderam a obedecer à faixa e ao semáforo para 

pedestres. A sinalização simula a mobilidade que todos encontram diariamente nas ruas. 

No trabalho realizado, depositamos a esperança de termos um trânsito mais humano um 

dia, se a conscientização acontecer desde cedo.
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ANO INTERNACIONAL 
DA ÁGUA  ‑ ÁGUA, 
NOSSO TESOURO
No atual panorama da Pandemia do Coronavírus 

(Covid ‑19), a higienização, que já era importante, 

tornou ‑se imprescindível. Lavar as mãos 

constantemente é uma ação preventiva contra 

o vírus, que precisa ser realizada por todas as 

pessoas. Entretanto, em situações como essa, 

o mundo também precisa se conscientizar não 

só da relevância da higienização, mas também 

da economia de água. Nesse ano há ainda 

mais um agravante: a estiagem, a qual, além 

de ser ruim para o meio ambiente, diminui 

a qualidade do ar. A estiagem pode causar 

problemas respiratórios em um momento 

em que há preocupação com a COVID ‑19. 

Ela também afeta a agricultura e a economia. 

Todos esses assuntos e, principalmente, as 

diversas maneiras de economizar água e 

reduzir o seu consumo foram trabalhados pelas 

professoras, com todos os alunos, por meio de 

vídeos, músicas, formulários e aulas on ‑line. 

Com base nas diferentes explicações, o aluno 

Eduardo Requião Lopes dos Santos da Escola 

Bom Jesus  – Educação Básica, Modalidade 

Educação Especial, disse:

“Mais importante é economizar água para 

a gente sobreviver, e ter água para beber, 

cozinhar e limpar. Para termos um futuro 

melhor, devemos deixar as torneiras fechadas, 

não usar esguicho. O meio ambiente agradece 

por deixarmos os rios limpos”

Criar hábitos diários para economizar esse 

bem tão precioso do nosso planeta ficou em 

evidência nos últimos anos, principalmente em 

períodos como esse, quando o uso da água se 

torna tão importante.
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DÉCADA DA ONU DE AÇÃO SOBRE A 
NUTRIÇÃO  – ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL É O 
ALICERCE DO BEM ‑ESTAR.
O que é nutrição? E subnutrição? Quais são os alimentos saudáveis? A partir dessas 

indagações, as professoras da Escola Bom Jesus  – Educação Básica, Modalidade 

Educação Especial, elaboraram suas aulas. Várias atividades foram desenvolvidas com o 

objetivo de os alunos perceberem que pessoas estudam as propriedades dos alimentos 

e buscam soluções para promover a saúde a partir da alimentação. A nutricionista Silvana 

Aparecida Franco gravou um vídeo para os alunos falando sobre os benefícios do mel. 

Com o projeto “Abelhas, viu, conheceu e cuidou” os discentes assistiram a vários vídeos 

sobre polinização, os tipos de abelhas, as divisões da colmeia, até chegarem à produção 

do mel. Com esse alimento, as famílias e seus filhos fizeram bolo e prepararam chá. A 

subnutrição foi abordada por ser causada por dois fatores: a alimentação deficiente ou 

a falta de alimentos. E como não lembrar do belo exemplo da dra. Zilda Arns Neumann, 

fundadora da Pastoral da Criança? O conteúdo foi enfatizado, principalmente na questão 

da necessidade de erradicar a fome e 

evitar todas as formas de má nutrição, 

em todo o mundo. A alimentação 

saudável é aquela que fornece todos 

os nutrientes indispensáveis para o 

bom desenvolvimento do organismo, 

em uma quantidade adequada. Esse 

tema foi contemplado nos diferentes 

componentes curriculares por meio de 

vídeos, músicas, formulários, incentivo 

ao consumo de frutas e verduras, além 

da prática de receitas como o preparo 

de um sanduíche 

natural, atividade 

que os alunos 

gostaram de fazer e 

degustar.
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O BOM SAMARITANO

De acordo com um dos temas da UNESCO  ‑ Ano Internacional da Moderação, em um 

esforço para amplificar as vozes por meio da promoção do diálogo, da tolerância, da 

compreensão e da cooperação, os alunos do 1.o ano do Ensino Fundamental I do Colégio 

Bom Jesus Externato de Pindamonhangaba – SP participaram de uma atividade que 

promoveu a interação, a cooperação e o cuidado com os colegas. Durante a semana de 

ambientação, os discentes assistiram a um vídeo sobre “O Bom Samaritano”. Na quadra 

do colégio, no momento após o vídeo, de olhos vendados e guiados pelos colegas, 

os alunos tinham que percorrer um percurso cheio de obstáculos, necessitando confiar 

inteiramente no seu guia. Nessa atividade, quem conduzia o amigo precisava fazê ‑lo com 

cuidado e atenção.
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EU CUIDO, VOCÊ CUIDA, NÓS CUIDAMOS!

De acordo com um dos temas da Unesco  ‑ Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável, os alunos da Educação Infantil (do Nível C) do Colégio Bom Jesus Externato 

de Pindamonhangaba – SP assistiram a um vídeo com a música “Cuida com cuidado’’. 

Após esse momento, em roda, todos refletiram sobre alguns cuidados relatados na música 

e trouxeram para a realidade os cuidados que temos em casa, na escola e com o mundo. 

Para finalizar a proposta, todos juntos construíram, com massinha de trigo, um colar que 

representou nosso planeta. Ao ficar pronto, a professora explicou aos alunos, que, usando 

o colar, todos se tornariam guardiões do planeta. Dessa forma, todos compreenderam 

a importância dos cuidados que devemos ter todos os dias conosco, com o outro e 

principalmente com a Terra. Além do colar, a turma representou a silhueta do planeta 

Terra em um mural com algumas atitudes de compromisso com a vida de todos os seres.
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EDUCAÇÃO PARA MUDANÇAS CLIMÁTICAS/ 
EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Durante as aulas de Biologia, os alunos da 1.ª série do 

Ensino Médio do Colégio Bom Jesus Menino Jesus 

– Petrópolis‑RJ pesquisaram e estudaram sobre 

conceitos a respeito do meio ambiente, incluindo 

algumas das alterações ambientais causadas pela 

ação do homem, os riscos que elas representam 

para os seres vivos, suas possíveis causas e formas 

de evitá‑las, o que envolve estratégias associadas 

ao Desenvolvimento Sustentável.

Os alunos assistiram a dois documentários: 

“Obsolescência Programada” e “A Lei da Água”, 

ambos disponíveis no Youtube. Após leitura do 

livro didático e discussão dos temas, os alunos 

elaboraram mapas mentais sobre o efeito estufa, o 

aquecimento global e a gestão de resíduos sólidos.

Precisamos cada vez mais encorajar nossos jovens 

estudantes a mudar seus comportamentos e tomar 

atitudes em favor do desenvolvimento sustentável. 

A educação ambiental promove competências como pensamento crítico, reflexões de 

cenários futuros e tomadas de decisão de forma colaborativa, e essa ação, com os alunos 

da 1.ª série do Ensino Médio, reforça esse compromisso social.
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RESILIÊNCIA, DISPOSIÇÃO E HUMANIDADE
Resiliência, disposição e humanidade são as três palavras que resumem o encontro de 

Guga Nogueira, Médico sem Fronteiras, com os alunos do 9.o ano do Ensino Fundamental 

II do Colégio Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes ‑ Curitiba‑PR. Com o intuito de 

compartilhar sua missão no Sudão do Sul, como parte da atividade interdisciplinar de 

Geografia e Língua Portuguesa, Guga trouxe reflexões bem importantes e urgentes sobre 

o país e a organização da qual é integrante. Para os alunos, que apenas conheciam aquela 

realidade pelos olhos de Linda Sue Park no livro Uma longa caminhada até a água, foi 

a oportunidade de confirmar aspectos culturais e geopolíticos de um país com apenas 

9 anos de idade.  No livro, conhecemos Salva Dut e Nya, personagens principais, que 

representam todas as pessoas mostradas nas imagens de Guga e na sensibilidade de 

sua fala. Ao encerrar, a professora Cleide, que participou do Meet, elogiou a postura dos 

alunos “Parabéns pelas perguntas pertinentes”! e agradeceu a presença do convidado 

“Esta conversa está sendo um presente 

para nós”. Vale destacar que Médicos Sem 

Fronteiras é uma organização humanitária 

internacional que leva cuidados de saúde 

a pessoas afetadas por graves crises 

humanitárias. Também é missão da MSF 

chamar a atenção para as dificuldades 

enfrentadas pelos pacientes atingidos 

em seus projetos. Em situações em que 

a atuação médica não é suficiente para 

garantir a sobrevivência de determinada 

população – como ocorre em casos de 

extrema urgência –, a organização pode 

fornecer água, alimentos, saneamento 

e abrigos. O Programa das Escolas 

Associadas da UNESCO – Rede PEA, à 

qual o Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

é associado, tem como princípio maior 

o desenvolvimento de uma Cultura de 

Paz. Portanto, esse‑bate papo com Guga 

Nogueira fortalece e inspira ainda mais os 

nossos jovens para contribuir para essa 

Cultura de Paz dentro de sua família, de 

seu bairro, de sua cidade, de sua região, e 

de seu país ao promover a não violência, 

a tolerância, o diálogo, a reconciliação, 

a justiça e a solidariedade em atitudes 

cotidianas.
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“EXISTE PROFISSÃO QUE DÊ DINHEIRO”?
No dia 20 de setembro aconteceu a palestra “Existe profissão que dê dinheiro”? conduzida 

pelas psicólogas Maria Alice e Gilvanise Emília, por meio da plataforma Google Meet, 

durante a aula de Formação Humana. O evento formativo teve como objetivo principal 

levar os alunos do Ensino Médio do Colégio Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes ‑ 

Curitiba‑PR a refletirem sobre as possibilidades de empregabilidade, escolhas profissionais 

e oportunidades de empreender pós‑pandemia. Durante a palestra, os alunos puderam 

conhecer algumas carreiras promissoras e tirar dúvidas sobre como fazer uma escolha 

profissional mais adequada, considerando os aspectos mercadológicos, vocacionais e 

vinculados ao projeto de vida individual.

Maria Alice Pereira de Moura e Claro é 

Psicóloga, mestre em Administração e doutora 

em Engenharia de Negócios, professora 

universitária de graduação e pós‑graduação, 

diretora da Associação Brasileira de Recursos 

Humanos ‑ PR. É também coordenadora dos 

grupos de estudos da ABRH‑PR e idealizadora 

do prêmio Ser Humano Paraná.

Maria Alice Pereira de Moura e Claro
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Gilvanise Emília Gulicz Vial ‑ CRP 08/4116, Proprietária do Portal Vocacional, Membro da 

Associação Brasileira de Orientação Profissional e Associação Brasileira de Educação a 

Distância e Psicóloga orientadora profissional.

Gilvanise Emília Gulicz Vial

EMPATIA, SOLIDARIEDADE E AMOR
A equipe do Colégio Bom Jesus Nossa Senhora 

de Lourdes ‑ Curitiba‑PR realizou  Drive‑Thru  para 

arrecadar alimentos e produtos de higiene, ajudando 

a 1.500 famílias em situação de vulnerabilidade do 

bairro Vila Torres. A ação, realizada por um grupo de 

colaboradores, é a oportunidade de colocar em prática 

as virtudes difundidas por São Francisco de Assis: a 

empatia, a solidariedade e o amor. Mesmo em tempo 

de reclusão, propaguemos o bem e a solidariedade! 

Vale reforçar que o amor tem múltiplos significados 

e várias formas de demonstração. Amar é a atitude 

de querer o bem do outro, de acolher e deixar‑ 

‑se acolher por ele, e a educação franciscana está 

diretamente ligada à formação humana e integral 

do indivíduo. A solidariedade é um valor que pode 

ser definido como a tomada de consciência das 

necessidades dos outros e o desejo de contribuir e colaborar para a sua satisfação. 

Independentemente de haver ou não alguém necessitando de ajuda, a solidariedade faz 

parte da essência humana. Ser solidário é tornar‑se verdadeiramente humano.
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AS RELAÇÕES ECOLÓGICAS NO ECOSSISTEMA
Na aula de Ciências, os alunos do 6.o ano do 

Ensino Fundamental II do Colégio Bom Jesus 

Nossa Senhora de Lourdes ‑ Curitiba‑PR 

foram ao bosque do colégio para identificar 

as relações ecológicas existentes e como 

essas semelhanças são influenciadas pela 

temperatura, umidade, alimentos disponíveis 

e, principalmente, pela atuação humana. Com 

isto, buscou‑se sensibilizar os alunos quanto às 

espécies que vivem em um determinado local, 

os seus benefícios aos demais organismos 

e a necessidade de se perpetuar o equilíbrio 

ecológico. Para isto, cada aluno observou 

e anotou em seu caderno o tipo de relação 

estabelecida.

Vale destacar que a UNESCO proclamou 2020 

como o Ano Internacional da Fitossanidade, 

ou seja, a Saúde Vegetal. As Nações Unidas 

reforçam e encorajam os governos e a 

sociedade civil a trabalharem de forma conjunta, 

para implementarem planos estratégicos de 

preservação da natureza e garantir às atuais 

e futuras gerações plantas saudáveis, livres de 

pragas e organismos causadores de doenças. 

Como escola integrante da Rede PEA‑UNESCO, 

devemos fazer germinar resultados práticos,à 
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medida que reconheçamos o valor de nossas 

atitudes e seus reflexos. Plantas saudáveis são a 

base da vida no planeta e conhecê‑las e protegê‑

las demanda compromisso e mobilização. 

Parabéns para professores de Ciências e seus 

alunos dos 6.os anos, por mais essa iniciativa. 

Que sejamos a mudança que queremos ver no 

mundo.

DÉCADA DA ONU DE 
AÇÃO SOBRE A NUTRIÇÃO

Com o intuito de promover a aprendizagem sobre os alimentos e sobre a alimentação 

saudável, no início de 2020 os alunos do Colégio Bom Jesus Mãe do Divino Amor – 

Arapongas‑PR participaram da organização de uma horta na Unidade. A proximidade 

prática do aluno com a terra e com os conhecimentos sobre as hortaliças possibilita a 

conscientização sobre a nutrição e sobre a importância de hábitos saudáveis. Olhando 

para o futuro, buscamos com esta ação proporcionar aos nossos alunos a conscientização 

de uma dieta mais saudável, em possam ser revertidas as tendências crescentes de 

sobrepeso e obesidade, valorizando uma alimentação mais saudável e nutritiva, além de 

apontar que a horta é uma ótima forma de aprendizagem prática, pois proporciona ao 

longo do ensino diversos benefícios, entre eles a preocupação com os recursos naturais 

e ecológicos e os cuidados com a terra.
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ANO INTERNACIONAL DO PATRIMÔNIO 
MATERIAL E IMATERIAL

A Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

define como patrimônio imaterial “as práticas, 

representações, expressões, conhecimentos 

e técnicas – com os instrumentos, objetos, 

artefatos e lugares culturais que lhes são 

associados ‑ que as comunidades, os 

grupos e, em alguns casos os indivíduos, 

reconhecem como parte integrante de seu 

patrimônio cultural.” Os alunos dos 3.o anos 

do Ensino Fundamental I do Colégio Bom 

Jesus Mãe do Divino Amor – Arapongas‑

PR entenderam, de uma forma geral, que 

os patrimônios imateriais são as heranças 

do passado e, com esse conceito absorvido, 

realizaram uma aula dinâmica, em que o objetivo era 

entender a importância dessas manifestações de cultura 

para os povos. Primeiro eles assistiram a alguns vídeos sobre 

os patrimônios imateriais com o bumba meu boi e tambor 

de crioula. Os alunos perceberam as diferentes formas 

de expressão e entenderam que é necessário mantê‑las 

preservadas. Em seguida, eles fizeram desenhos para ilustrar 

os patrimônios imateriais e toda a cultura inserida neles.
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Por fim, realizaram uma “festa de São João virtual”, na qual puderam vivenciar uma 

manifestação da cultura local.

FITOSSANIDADE
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O conceito de Fitossanidade, como proteção 

das plantas, norteou o trabalho de Educação 

Física,  desenvolvido nas aulas remotas das 

turmas do 7.o ano do Ensino Fundamental II 

do Colégio Bom Jesus Santo Antônio – 

Blumenau‑SC. Com o nome “Cuidados para 

Germinar e Crescer Saudável”, os alunos 

foram convidados a plantar sementes e 

observá‑las germinar e crescer. Os registros 

foram feitos através de fotos, relatórios e 

filmagens. Foi discutido em aula que,  assim 

como as plantas, somos parte integrante da 

natureza e também precisamos de cuidados. 

Identificamos a importância da hidratação, 

nutrição, Sol, solo fértil e atenção, inclusive 

sobre os bons hábitos com a atividade física, a 

alimentação e o sono. Lembramos, ainda, que 

a saúde não é apenas a ausência de doenças, 

mas sim o equilíbrio físico, mental e social, 

disposição para a vida e ações preventivas. O 

planeta saudável é o que almejamos, por esse 

motivo é de extrema importância um olhar 

com carinho para as plantas que estão ao 

nosso redor, pois elas contribuem de maneira 

importante para isso.



41

PEA UNESCO R E L A T Ó R I O  2 0 2 0

DÉCADA DA ONU DE AÇÃO SOBRE 
A NUTRIÇÃO

Os alunos do 8.o ano do Ensino Fundamental II do Colégio Bom Jesus Santo Antônio 

– Blumenau‑SC foram convidados a refletir sobre a nutrição e os motivos para a ONU 

dedicar uma década a este tema. Nas aulas remotas de Educação Física, foi sugerido que 

olhassem suas despensas e geladeiras, em especial que identificassem as bebidas mais 

ingeridas por eles e pela família. Foi destacada a importância de ler rótulos, fazer escolhas, 

substituir bebidas industrializadas por água ou sucos naturais e, também, pensar em 

práticas de uma alimentação mais saudável. Em relação às bebidas, foi conversado sobre 

corantes, conservantes e, principalmente, sobre o excesso de açúcar e sal encontrado 

em muitos refrigerantes e sucos industrializados. Após pesquisarem nos rótulos, os 

alunos fizeram um comparativo da quantidade de açúcar e sal contidos nos produtos 

selecionados. Foi uma atividade muito interessante que despertou a curiosidade dos 

alunos em relação ao consumo de sucos e refrigerantes industrializados.
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ANO INTERNACIONAL DA FITOSSANIDADE
Este ano a UNESCO propôs como temática a 

saúde vegetal, estipulando para 2020 o Ano 

Internacional da Fitossanidade. O objetivo é melhorar 

a segurança alimentar, assim como proteger o 

meio ambiente e a biodiversidade, e impulsionar o 

desenvolvimento econômico. A meta é aumentar a 

conscientização do público e dos formuladores de 

políticas sobre a importância de plantas saudáveis 

e a necessidade de protegê‑las para alcançar 

os objetivos de desenvolvimento sustentável. 

Como parte do projeto da UNESCO, os alunos do 

7.o ano do Ensino Fundamental II do Colégio Bom 

Jesus São José – São Bento do Sul‑SC realizaram o 

plantio de uma semente ou muda e acompanharam o 

seu desenvolvimento. O objetivo foi identificar a qual 

grupo de plantas elas pertencem e as partes que as 

compõem, considerando as suas funções. Também foi 

realizada uma pesquisa sobre o vegetal plantado para 

saber qual a sua importância. Teoria e prática unidas 

em função de uma educação ambiental.

EDUCAÇÃO ALIMENTAR
Os alunos do 2.o 

ano do Ensino 

Fundamental I do 

Colégio Bom Jesus 

São José – São Bento 

do Sul‑SC receberam, 

na aula on‑line, a nutricionista Leydy Laura que abordou 

assuntos relacionados à importância da alimentação 

variada para o bom desenvolvimento do organismo 

e sobre os nutrientes presentes 

nos alimentos. Esse bate‑papo 

trouxe informações relevantes que 

contribuíram com o tema de estudo 

da turma: alimentação.
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ANO INTERNACIONAL DA SAÚDE VEGETAL
Projetos da UNESCO entram em ação nas aulas on‑line de Educação Física do Colégio 

Bom Jesus Pedra Branca – Palhoça‑SC. A UNESCO chama a atenção para a saúde 

vegetal, incluindo temas cruciais, como controle de pragas, proteção da biodiversidade, 

redução de perdas, entre outros.

Nas aulas de Educação Física, no período de junho a outubro, alunos da Unidade 

Pedra Branca debateram sobre a importância da Alimentação Saudável, hidratação e o 

desenvolvimento de atividades físicas. Vale ressaltar que o tema é colocado em evidência 

pela UNESCO nas escolas desde 2016, por meio da “Década de Ação para Nutrição ‑ 2016 

a 2025”.

Além da temática, a abordagem da Educação Física em relação à educação ambiental 

também foi trabalhada pelos alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

ANO INTERNACIONAL DA FITOSSANIDADE

“No dia 03/10, os alunos do Colégio 

Bom Jesus Pedra Branca – Palhoça‑

SC tiveram um sábado letivo muito 

especial. A homenagem realizada a 

São Francisco de Assis emocionou 

a todos que estavam participando 

da aula on‑line deste dia. Além da 

apresentação da linda oração de 

Assis, houve também a bênção 

dos animais, que foi transmitida 

em todas as aulas remotas do sábado letivo. E não paramos por aí! Esse foi um dia de 

muita conscientização. Toda equipe de professores abordou, em suas aulas, a temática 
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da riqueza cultural brasileira e latino‑americana. A apresentação do tema relacionou 

assuntos diversificados, tais como a valorização da cultura, o respeito aos povos latinos, 

os patrimônios culturais, a música, a dança, a comida, os tipos de fauna e flora de cada 

região. Enfim, temos certeza de que o sábado do dia 03/10 foi muito enriquecedor para 

toda a unidade Pedra Branca.”

APRENDIZAGEM INTERCULTURAL E CULTURA 
PELA PAZ
Os alunos da 2.ª série do Ensino Médio do Colégio Bom Jesus Rainha da Paz – Lagoa 

Vermelha‑RS estudaram e pesquisaram sobre um dos temas da UNESCO ‑ Aprendizagem 

Intercultural, isto é, o diálogo entre culturas, um fator essencial para a construção de uma 

Cultura de Paz. Assim, a partir de uma experiência vivida pela família da aluna Júlia Biasi 

Janjar na República Dominicana, foi feito um vídeo com depoimentos dessa vivência. A 

Senhora Justina aborda as diferenças culturais entre o Brasil e a República Dominicana. 

Os alunos também participaram de uma enquete sobre temas relacionados à época 

pandêmica, reforçando que a paz é mais do que a ausência da guerra, é vivermos juntos 

com as diferenças uns dos outros e com as limitações a que podemos ser submetidos. 

Essa atividade envolveu as disciplinas de Língua Portuguesa, Física e Espanhol.



45

Trabalhando ainda o tema da UNESCO, Cultura 

da Paz, os alunos do 8.o ano do Ensino 

Fundamental II do Colégio Bom Jesus Rainha 

da Paz – Lagoa Vermelha‑RS participaram de 

um encontro, por meio da Plataforma Meet, 

com o Presidente e Líder Espiritual da 

Sociedade União Israelita de Passo Fundo/RS. 

Cultura pela Paz foi o tema de proposta 

interdisciplinar na turma de 8.o ano juntamente 

com a virtude da referida série “Diálogo”. E, 

assim, os profissionais de Filosofia, Matemática 

e Inglês desenvolveram esse tema a partir de 

uma palestra sobre a Cultura da Paz com o Sr. 

Berel Natan Engelman, líder da Comunidade 

Israelita da cidade de Passo Fundo. O tema 

Paz nos traz grandes reflexões e várias formas 

de se enfocar o assunto. No entanto, o Sr. 

Berel trouxe para a turma um olhar sobre a 

promoção da paz que vai muito além do não 

fazer guerra: segundo o palestrante, promover 

a paz é enxergar a necessidade do outro, é sair 

da zona de conforto e se doar em prol do 

bem. Não precisamos ganhar o prêmio Nobel 

da Paz, disse Berel, mas precisamos sair de 

nossas casas e ir ao encontro daquelas 

situações que precisam de intervenção. Fazer 

a intervenção é fundamental, não precisamos 

transformar o mundo com nossa ação, no 

entanto, é preciso agir pois, ao promover a 

paz, nós a receberemos de volta para 

nós. Como mensagem aos alunos, o Israelita 

deixa as seguintes palavras: “Shalon e Hatikva” 

que quer dizer paz e esperança no sentido de 

esperançar e construir um mundo mais justo, 

honrado e fraterno.

Os alunos da 1.ª série do Ensino Médio 

dialogaram com o professor Elizandro Baccin 

‑ educador e facilitador do projeto Cultura da 

Paz e Relações Interculturais ‑ representando 

o Brasil em Genebra, na Suíça, em 2019.

No dia 08 de outubro, os alunos da 1.ª série do 

Ensino Médio do Colégio Bom Jesus Rainha 

da Paz – Lagoa Vermelha‑RS, juntamente 
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com o professor Cleverson e a professora Mônica, participaram de uma conversa on‑line 

com o professor Elizandro Baccin sobre “Cultura da Paz e Relações Interculturais”, um dos 

temas da UNESCO‑2020. Elizandro é educador e facilitador do projeto “Cultura da Paz e 

Bem Viver”, sendo que no ano de 2019 representou o Brasil como delegado da ONU, em 

Genebra, na Suíça. De uma forma contextualizada, e por meio de trocas de experiências, 

foi apresentada aos alunos uma nova perspectiva de sociedade embasada na Cultura da 

Paz, priorizando o respeito frente às diferenças. Elizandro sinalizou que um dos objetivos 

da ONU para os próximos dez anos é a criação de uma Cultura da Paz, sendo a base 

voltada para a educação. Os alunos interagiram por meio de questionamentos voltados 

à visão da educação do Brasil no exterior. Enfatizando o respeito, a empatia e as relações 

humanas, os alunos receberam uma importante mensagem na construção de uma 

Cultura de Paz em diferentes espaços como escola, família e sociedade.

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Unindo diversão e sustentabilidade, os alunos do 

2.o ao 5.o ano do Ensino Fundamental I do Colégio 

Bom Jesus Rainha da Paz – Lagoa Vermelha‑RS 

foram desafiados, na disciplina de Educação Física, a 

construir um brinquedo para bichinhos de estimação, 

usando materiais que podem ser reutilizados, tais 

como: garrafas pet, cordas, papel, tubos de papelão 

entre outros. Foi o Desafio Pet DIY.

Foram momentos de alegria e diversão para o 

bichinho e para as crianças. Por meio dessa atividade, 

foi trabalhado um dos temas da UNESCO ‑ 2020, 

“Educação para Desenvolvimento Sustentável”, 

que inclui a valorização da herança cultural da 



47

humanidade, que são os patrimônios mundiais materiais 

e imateriais, além de estimular o carinho e o cuidado para 

com os animais.

O tema da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

foi trabalhado também nas aulas de Ciências e Arte da 

turma do 3.o ano do Ensino Fundamental I do Colégio 

Bom Jesus Rainha da Paz – Lagoa Vermelha‑RS. A 

partir da declaração da ONU, considerando 2020 o Ano 

Internacional da Saúde Vegetal – Fitossanidade, que visa 

à proteção e à preservação da flora no Planeta, os alunos, 

juntamente com a Professora Fernanda, desenvolveram o projeto de plantio de sementes 

em vasos feitos com garrafa PET.

O objetivo desta atividade foi a conscientização e a responsabilidade com o cuidado 

do meio ambiente, o reaproveitamento dos materiais que seriam jogados no lixo, a 

observação do processo de germinação das sementes e as necessidades básicas para 

o seu desenvolvimento e a preservação da flora. Devido à pandemia, este projeto foi 

realizado ao longo das aulas remotas.

UMA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
Viajar. Conhecer novas culturas. Vivenciar um 

acontecimento mundial. Foi a partir dessas 

premissas que a professora Neusa Maria Leidens, 

com apoio da gestora Maria Cristina e da 

assessora pedagógica Cristine, organizou um bate‑ 

‑papo com a professora Aline Schmidt (trabalhava 

na unidade quando aceitou a bolsa de estudos da 

Universidade do Vale do Taquari) que está vivendo 

na China há três anos para estudar Mandarim e, 

com toda certeza, enriquecer suas experiências. 
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Aline iniciou a conversa com os alunos do Colégio Bom Jesus São Miguel – Arroio 

do Meio‑RS, abordando como aquele país enfrenta a pandemia do Covid‑19 e quais os 

desafios enfrentados pelos habitantes de Pequim, uma cidade com mais de 21 milhões de 

habitantes, que enfrentou o lockdown do dia para a noite. A professora evidenciou a forte 

adesão da população tanto no uso da máscara quanto no efetivo distanciamento social. 

Compartilhou suas experiências de viagens a outros países, mas escolheu seu passeio ao 

Tibet, onde as tradições a surpreenderam como a mais especial. Ainda tivemos uma aula 

sobre a tecnologia usada pelos chineses e hábitos peculiares. Foi um momento riquíssimo 

para todos que ficaram gratos com a disponibilidade da professora.

ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE
Cada vez mais torna‑se importante pensar coletivamente 

e isso estende‑se para a alimentação, um ato individual 

que nos conecta ao outro como qualquer atividade 

humana. Comer deve ser uma maneira natural e 

prazerosa de nutrir nossos corpos e satisfazer nossa 

fome. Buscando aliar o conhecimento e a informação, 

a professora de Biologia, Joane Cord, organizou um 

bate‑papo com a Nutricionista Jéssica Schuster e os 

alunos da 1.ª série do Ensino Médio do Colégio Bom 

Jesus São Miguel – Arroio do Meio‑RS para compartilhar experiências e enriquecer a 

nutrição dos discentes. A profissional abordou a importância da alimentação consciente 

e o impacto causado na saúde do indivíduo e na natureza. Jéssica falou também sobre a 

importância da alimentação orgânica e os benefícios ímpares para o bem‑estar individual.

CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO
A Década de Ação das Nações Unidas sobre Nutrição (2016 a 

2025) foi proclamada com o objetivo de desencadear ações 

para erradicar a desnutrição e a obesidade, além de assegurar 

o acesso universal a dietas mais saudáveis. Baseado nesse 

tema da UNESCO, o professor Peterson Dourado de Quadro, 

durante as aulas de Educação Física do Colégio Bom Jesus 

Joana d’Arc – Rio Grande‑RS,  refletiu com os seus 

alunos sobre  a importância de uma dieta equilibrada 

e rica em nutrientes, além de estimular o consumo de 

alimentos naturais e evitar o consumo de alimentos 

industrializados,  a fim de  combater  a desnutrição 

ou a obesidade. Cada aluno foi desafiado a criar um 

cardápio pautado nas orientações e estudos feitos em 

aula, tendo como objetivo conscientizar a todos sobre 

a necessidade de uma alimentação balanceada para 

uma melhor qualidade de vida.
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FITOSSANIDADE: VALORIZANDO A SAÚDE DAS 
PLANTAS

A Assembleia Geral da ONU proclamou 2020 

como o Ano Internacional da Saúde Vegetal 

com o objetivo de conscientizar a sociedade 

sobre a necessidade de proteger as plantas, 

buscando o desenvolvimento sustentável. 

Pensando nas novas urgências ambientais 

relacionadas à saúde vegetal, o Colégio Bom 

Jesus Joana d’Arc – Rio Grande‑RS, apoiado 

nesse tema da UNESCO, desenvolveu com 

os alunos da Educação Infantil ao 4.o ano 

do Ensino Fundamental I reflexões acerca 

de questões relacionadas à saúde vegetal 

e segurança alimentar. Também  organizou 

uma feira de produtores locais, em frente ao 

colégio, chamando a atenção da comunidade 

escolar para a saúde vegetal e proteção da 

biodiversidade.
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ANO INTERNACIONAL DA SAÚDE VEGETAL

Os alunos do 5.o ano do Ensino Fundamental do Colégio Bom Jesus Canarinhos – 

Petrópolis‑RJ, acompanhados pela professora Lorena Janiques, no período de 10 a 13 de 

março, foram motivados a refletir sobre o “Ano Internacional da Saúde Vegetal”. Por meio 

dessa reflexão, abordaram a importância das atitudes dos seres humanos na degradação 

dos ecossistemas e na redução da biodiversidade. Pragas que atacam as plantações 

e o uso de agrotóxicos também foram temas abordados na discussão realizada com 

os alunos. Após assistirem a um vídeo, desenharem e escreverem suas considerações 

sobre as reflexões realizadas, fizeram uma visita à horta do colégio para conhecer as 

características das plantas que estavam lá e contribuir com a limpeza dos canteiros.
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CINE DEBATE COM O FILME “O MENINO QUE 
DESCOBRIU O VENTO”

A Assembleia Geral da ONU proclamou 

o período entre 2015 e 2024 como a 

Década Internacional de Afrodescendentes 

(resolução 68/237), citando a necessidade 

de reforçar a cooperação nacional, regional 

e internacional em relação ao pleno 

aproveitamento dos direitos econômicos, 

sociais, culturais, civis e políticos de 

pessoas afrodescendentes, bem como 

sua participação plena e igualitária em 

todos os aspectos da sociedade. Tal como 

foi proclamada pela Assembleia Geral, 

o tema para a Década Internacional de 

Afrodescendentes é “reconhecimento, 

justiça e desenvolvimento”. Buscando 

desempenhar seu papel social, que é a 

formação e desenvolvimento de uma 

cidadania crítica, e em consonância com a 

Década Internacional de Afrodescendentes 

(2015 e 2024) proclamada pela Organização 

das Nações Unidas ONU, a equipe de 

professores do Colégio Bom Jesus 

Canarinhos – Petrópolis‑RJ realizou, 

no dia 17 de outubro, um Cine Debate cujo tema central foi o filme “O menino que 

descobriu o vento”. O Brasil, sendo um país que por mais de três séculos conviveu com 

a escravidão de africanos e seus descendentes e, sendo o último país do ocidente a 

abolir a escravidão, carece de uma discussão mais profunda não só pelo reconhecimento 

destas populações, mas também sobre justiça. A constituição brasileira de 1988 instituiu 

o racismo como crime inafiançável, mas o que vemos no cotidiano são os casos de 

racismo se proliferando, mostrando como o racismo está enraizado na nossa sociedade. 

Isso vai desde o espaço em que essas populações ocupam, como as favelas, passando 

pela população carcerária e o número de  mortes de jovens negros pelas instituições 

policiais. O filme nos ajuda a enxergar o continente africano e seus descendentes como 

promotores do desenvolvimento econômico e tecnológico em benefício das populações 

originárias. Também não podemos esquecer que, por séculos, o continente foi saqueado 

em benefício do desenvolvimento econômico dos outros continentes. Por último, o filme 

auxilia na construção de uma visão livre de preconceitos sobre a África, os africanos e seus 

descendentes no mundo, uma vez que traz uma percepção positiva sobre a produção de 

tecnologias e desenvolvimento em benefício da sua população, contrastando com uma 

visão baseada no senso comum no qual o continente é visto como pobre, violento, em 

que proliferam as doenças e enfermidades.
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A atividade desenvolvida buscou debater, com alunos do Ensino Médio e professores, 

a realidade apresentada no filme, tendo como eixo central o tema desenvolvido para a 

Década Internacional de Afrodescendentes. Para isso, buscamos compartilhar e construir 

conhecimento e, principalmente, reconhecer o papel desenvolvido pelos povos africanos 

e seus descendentes no nosso país e no mundo em relação aos mais variados aspectos.

ALTERAÇÕES AMBIENTAIS E 
SUSTENTABILIDADE

As atividades propostas fizeram parte de 

uma discussão maior acerca das alterações 

ambientais e sustentabilidade, do nosso 

papel como sujeitos ativos no planeta. O 

nosso lema foi pensar global, agir local. Os 

alunos do Colégio Bom Jesus São José–

Petrópolis‑RJ foram motivados, por meio de 

documentários e artigos, a refletirem sobre os 

7 Rs. O projeto contou com três etapas que 

se complementaram ao longo da execução. 

Iniciou‑se com uma pesquisa sobre o nível 

de consumismo dos discentes e em seguida os alunos produziram ou reutilizaram de 

maneira consciente materiais que seriam descartados exercitando trabalhos manuais. A 

próxima etapa foi a produção (em grupo) de um fôlder com informações e propostas 

para um futuro melhor, com ideias criativas e econômicas relacionadas ao consumo e o 

descarte consciente de materiais. Além das discussões e produção de material educativo, 

vários materiais foram reciclados e reutilizados.
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PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS DE PETRÓPOLIS
Em um momento tão atípico, foi possível desenvolver um 

lindo trabalho sobre os patrimônios históricos de Petrópolis 

com a participação e visita do designer gráfico Edson 

Custódio, em 09/07/2020, na plataforma Google Meet.

O grande objetivo do trabalho realizado foi conhecer um 

pouco sobre sua profissão e as suas inspirações para 

modificar as fotos dos pontos turísticos da nossa 

cidade. Foi trabalhado o conceito de cuidado e zelo 

pelos espaços trazidos com riqueza de detalhes pelas 

lentes de Edson. A elaboração dos projetos 

do profissional consiste na modificação 

dos ambientes com a presença de super‑ 

‑heróis, dando, assim, a possibilidade de os alunos 

do Colégio Bom Jesus São José – Petrópolis‑

RJ criarem os seus próprios personagens em 

qualquer local do município. O momento trouxe 

ótimas contribuições para o nosso projeto sobre 

Petrópolis.

AMIGOS DA NATUREZA

Durante o ano letivo, toda a escola desenvolve projetos e, por 

meio deles, também são abordados alguns temas propostos 

pela UNESCO. Os alunos da Educação Infantil (Nível B) do 

Colégio Bom Jesus São José – Petrópolis‑RJ trabalharam 

um dos temas: “A água e o que podemos fazer para não 

desperdiçar”. Os alunos conheceram o Dudeco, um menino 

que ajudava a cuidar da natureza e, assim, conversaram 
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coletivamente sobre algumas atitudes para 

preservá‑la. Também observaram cenários 

e os modificaram para ajudar a natureza e 

confeccionaram um grande tabuleiro para 

o jogo: “Vamos ajudar o mundinho?”. Para 

isso, construíram um caminho com folhas de 

revistas e jornais, novas ou usadas, e a cada 

atitude positiva de cuidado com a natureza 

avançavam uma casa, mas quando a atitude era negativa, precisavam voltar. Para finalizar, 

confeccionaram, com massinha, um ambiente preservado com plantas, lago e animais.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Durante as aulas, via Google Meet, os alunos da Educação Infantil (Nível C) do Colégio 

Bom Jesus Sévigné – Porto Alegre‑RS desenvolveram várias atividades relacionadas ao 

Projeto “Lugares da Cidade” e ao Ensino Religioso, com olhares atentos e cuidadosos ao 

tema da UNESCO. No decorrer das aulas, os alunos participaram de criação de histórias, 

jogos simbólicos, brinquedos de sucatas, desenhos, tentativas de escrita e atividades 

de estimativas. Eles demonstraram curiosidade, atenção e encantamento durante os 

momentos de contação das histórias, interessando‑se em participar de jogos simbólicos, 

representando papéis, conforme os seus desejos, e despertando a vontade em cuidar do 

mundo em que vivemos. Uma das leituras que despertou o interesse e a conscientização 

dos alunos para mudarem algumas atitudes em família foi a do “Livro do Planeta Terra”, 

de Todd Parr, quando fizeram contribuições significativas, mostrando ações que estão 

realizando em casa. Os alunos construíram um mapa conceitual dos “5Rs” e colocaram 

suas ações em prática. A turma está interessada em cuidar do Planeta, não poluindo os 

rios, o ar e a água. Estão entendendo que ser sustentável é adotar pequenas e grandes 

ações que envolvem atitudes diárias e que, através da reciclagem e da diminuição do lixo, 

é possível reduzir a poluição do ar, da água e da terra. E, assim, vários materiais que iam 

parar no lixo ganharam novo significado, viraram jogos de tabuleiro, brinquedos, objetos 

de utilidade e fantoches.
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
O momento de isolamento nos conduz 

a refletir cada vez mais em relação aos 

cuidados que devemos tomar com o 

nosso corpo. Ainda que não se tenha 

notícias de que a pandemia pela Covid‑19 

(vírus) possua fortes fatores vinculados 

aos alimentos, a situação de isolamento 

social restringe, em muito, as atividades 

físicas e fortalece as oportunidades de 

nos alimentarmos mais, gastando menos 

energia e deixando nosso organismo 

mais vulnerável a seres patogênicos que 

podem provocar outras implicações em 

nossa saúde. Com isso, nossa alimentação 

precisa receber cada vez mais cuidados, 

principalmente em relação à higiene, 

uma vez que devemos priorizar sempre 

os alimentos naturais e mais próximos 

da sua origem em vez dos processados. 

Mesmo coincidindo com o momento de 

isolamento, a matéria da alimentação e 

seus cuidados desde muito faz parte do 

conteúdo programático dos alunos do 

Colégio Bom Jesus Sévigné – Porto Alegre‑RS, principalmente os da faixa etária do 2.o 

ano do Ensino Fundamental. Lavar as frutas e verduras em água corrente é apenas uma 

primeira recomendação para quem vai manusear os alimentos. Cuidados com o cabelo, 

as mãos e os recipientes são detalhes que também interferem na qualidade e na sanidade 

dos produtos que se tornarão nutrientes para o nosso organismo. As aulas on‑line não 

dificultaram as maneiras de mostrar e ensinar aos alunos as melhores recomendações 

sobre os nossos alimentos diários. Foram trabalhadas práticas simples, bem como a 

exploração de alimentos naturais e processados, além de vivenciar momentos de pesquisa 

e compartilhamento de descobertas e situações reais, aliadas à ludicidade que a professora 

propiciou para envolver os estudantes nas aulas. O ambiente de casa também colocou os 

alunos mais próximos da sua realidade individual, usando‑se da sua cozinha para adaptar 

as rotinas de higiene e cuidados com os alimentos, transmitindo conhecimentos críticos 

e opinativos com os familiares que compartilham dos mesmos costumes.
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DE TUDO UM POUCO... SEM SOBRAR NENHUM 
POUCO!

A atividade com base no tema “Década da ONU 

de Ação sobre a Nutrição” foi realizada com as 

turmas de 2.o ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Bom Jesus Centro – Curitiba‑PR pela 

professora Dulce Ferreira Lourenço. Os critérios 

trabalhados foram: diferenciar alimentos naturais 

de processados; listar alguns cuidados a serem 

observados no momento da compra de produtos 

processados (prazo de validade, embalagem 

e qualidade); hábitos alimentares. Os alunos 

discutiram a importância da alimentação e dos 

diferentes nutrientes necessários para a nossa 

saúde. Além disso, falaram sobre sustentabilidade 

e o desperdício de alimentos. Como atividade, eles 

elaboraram frases e desenhos 

para a conscientização das 

pessoas quanto à importância 

de uma alimentação adequada 

e responsável.
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EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

A atividade acerca do tema “Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável” foi 

realizada com os alunos do 1.o ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Bom Jesus Centro – 

Curitiba‑PR. Todos eles participaram de uma 

discussão durante as aulas do componente 

curricular de  Ciências, quando assistiram 

a vídeos, leram textos e refletiram sobre a 

importância, a preservação e os cuidados 

com o Meio Ambiente, bem como sobre de 

que modo as ações do ser humano afetam 

diretamente a natureza. Em seguida, foram 

convidados a contar como, em suas famílias, 

eles têm cuidado do Meio Ambiente, e 

a registrar essa experiência em forma de 

cartazes com desenhos e escritas sobre os 

cuidados necessários. Além dessa atividade, os 

estudantes foram orientados a juntar objetos de 

reciclagem para a exploração e a abordagem 

do tema “Sólidos Geométricos”, referente ao 

componente curricular de Matemática. Então, 

foram instigados a reutilizar os itens separados 

em casa para construir um brinquedo. Desse 
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modo, muitas descobertas e aprendizagens foram construídas. Por meio de relatos 

orais, foi possível perceber que aprenderam estratégias para preservar a natureza, sendo 

a principal a redução do consumo, ou seja, comprar menos coisas, simplesmente 

reutilizando as que já temos.

LIBERDADE: UM DESAFIO CONSTANTE

Durante os meses de agosto e setembro de 

2020, os alunos da 1.ª série do Ensino Médio 

do Colégio SESC São José – Curitiba‑

PR foram motivados a ler a obra O navio 

negreiro, que apresenta o poema original 

de Castro Alves e a releitura do rapper 

Slim Rimografia. Os textos que integram 

o livro promovem a reflexão não só sobre 

as condições de escravidão a que foram 

submetidos os negros até a proclamação da 

Lei Áurea, no século XIX, mas também sobre 

os ecos do Navio Negreiro na sociedade 

atual. Vivendo a Década Internacional 

de Afrodescendentes, tema de debate 

promovido pela UNESCO, os estudantes 

puderam refletir sobre a importância da 

realização de ações que promovam o 

respeito, a proteção e a segurança de todos 

os direitos e liberdades fundamentais do ser 

humano, independentemente de cor e/ou 

etnia.
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INTERCULTURALIDADE
Os alunos da 1.ª série do Ensino Médio do Colégio 

SESC São José – Curitiba‑PR realizaram uma 

atividade processual de língua inglesa na qual 

pesquisaram características culturais de outros 

países com o objetivo de compreender o que é 

Interculturalidade, uma vez que todas as pessoas 

são fruto de alguma cultura. E entender a cultura 

de cada país, assim como a nossa própria cultura, 

é também caminhar no sentido de um mundo 

mais justo e pacífico, em que não haja conflitos 

e onde as pessoas possam conviver e respeitar 

as diferenças. Para isso, utilizaram a internet e 

mídias sociais como fonte de pesquisa, e puderam 

concluir que  interculturalidade é um processo de 

autoconhecimento e de conhecimento do próximo. 

Para que haja Paz, é necessário que aprendamos 

a conviver com essas diferenças, pois elas são 

benéficas para a vida do homem na sociedade.

NA CIDADE TEM...

Aprendizagem Intercultural e Ano 

Internacional do Patrimônio Material e 

Imaterial.

Os alunos da Educação Infantil (Nível C) do Colégio 

Bom Jesus Água Verde – Curitiba‑PR desenvolveram 

o projeto “Na cidade tem”, e conheceram de forma 

mais detalhada a nossa querida Curitiba. Após visitarem, 

virtualmente, os principais pontos turísticos da cidade, 

eles conheceram os símbolos que a representam. 

Entre esses símbolos estão a bandeira, o brasão e o 

hino, que foi apreciado pela turma. Os alunos também 

conheceram os símbolos naturais de Curitiba: a árvore 

Araucária e o passarinho Grimpeiro. Pequena e delicada, 

essa ave tem íntima relação com as Araucárias, pois 

é capaz de se equilibrar nas espinhentas folhas do 

pinheiro. Após a exploração e pesquisa, os alunos 

realizaram uma pintura utilizando tinta aquarela para 

representar um dos símbolos da nossa cidade.



60

PEA UNESCO R E L A T Ó R I O  2 0 2 0

VIAJAR SEM SAIR DO LUGAR

Aprendizagem Intercultural

Alunos dos 5.o anos do Ensino Fundamental do Colégio Bom Jesus Água Verde  – 

Curitiba ‑PR iniciaram o Projeto de Leitura “Viajar sem sair do lugar!”, nas aulas de Língua 

Portuguesa. O projeto tem como objetivo despertar o gosto pela leitura. Os alunos 

têm a oportunidade de apresentar para a turma um livro que tenha lido e mostrar para 

onde “viajaram”. Cada aluno tem uma “mala”, e nela a professora coloca um carimbo, 

representando a viagem que o aluno fez. 

As apresentações são feitas com os recursos da Plataforma Google: Jamboard, Google 

apresentações, Google Docs e, também, pela câmera. Cada aluno escolhe a melhor forma 

de apresentar seu livro. Assim, compartilham a leitura realizada, incentivam os colegas a 

lerem também e, ainda, desenvolvem habilidades de leitura, interpretação e oralidade.

DIA INTERNACIONAL DA PAZ 

Cultura da Paz

O Dia Internacional da Paz é celebrado no dia 21 de 

setembro. Nesse dia, o mundo é convidado a se unir 

para compartilhar compaixão, bondade e esperança. E 

foi com esse objetivo que as professoras da 

educação bilíngue apresentaram um vídeo 

com mensagens de paz para os alunos 

da Educação Infantil (Nível D) e do 1.o ano 

do Ensino Fundamental I do Colégio Bom 

Jesus Água Verde  – Curitiba ‑PR. Mesmo 

que não possamos estar lado a lado, ainda 

podemos sonhar juntos! Em aula, os alunos 

conversaram sobre a paz e seus símbolos e 

produziram lindas atividades nas aulas de 

Ensino Religioso, Inglês e Língua Portuguesa.
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BIOMAS BRASILEIROS

Os alunos do 9.o ano do Ensino Fundamental II do Colégio Bom Jesus Aurora – Caçador‑

‑SC tiveram a oportunidade de debater a aprofundar seus conhecimentos em relação 

às características da fauna e da flora, localização, importância, preservação e impactos 

ambientais a respeito dos biomas presentes em nosso país. Durante o trabalho com os 

conteúdos de Ciências, iniciou ‑se o estudo sobre as medidas de proteção da biodiversidade: 

as unidades de conservação. As atividades foram realizadas individualmente e em grupos, 

onde, de forma on ‑line, os alunos deveriam expor os resultados de suas pesquisas.

ALIMENTOS E NUTRIENTES SAUDÁVEIS
Ainda na forma presencial, no início do ano letivo, os 

alunos do 5.o ano do Ensino Fundamental I, do Colégio 

Bom Jesus Aurora  – Caçador ‑SC, foram orientados, 

na disciplina de Ciências, a reconhecer a presença e 

a função das fibras e de cada grupo de nutrientes nos 

alimentos, a analisar a qualidade de diferentes cardápios 

alimentares e propor mudanças quando necessário. 

Também foi trabalhada a importância de uma 

alimentação equilibrada, relacionando ‑a 

com a saúde. Foi realizada uma atividade 

prática voltada ao tema.
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Nas aulas de Ciências, os alunos 

do 9.o ano do Ensino Fundamental 

II do Colégio Bom Jesus Aurora – 

Caçador ‑SC debateram sobre o 

que é preciso fazer para alcançar 

o desenvolvimento sustentável. 

Receberam também dicas de 

atitudes sustentáveis com relação 

ao uso de energia, em relação ao 

lixo, ao uso da água, à alimentação 

e sobre a relação entre educação e 

cidadania. Posteriormente, foi solicitado aos alunos que pesquisassem pelo menos três 

atitudes para cada dica já mencionada, e posteriormente explanadas ao grande grupo.
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DICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Inicialmente, os alunos do 6.o 

ano do Ensino Fundamental II 

do Colégio Bom Jesus Aurora  – 

Caçador ‑SC foram orientados, na 

disciplina de Ciências, a respeito 

de dicas e atitudes sustentáveis, 

tendo a alimentação saudável 

como foco principal das ações. 

Foram trabalhadas, na teoria, 

técnicas simples de cultivo de 

alimentos e formas de se manter 

uma alimentação saudável em 

meio à pandemia de Covid ‑19. 

Após diversas orientações sobre 

o cultivo de alimentos saudáveis, 

os alunos que tinham condições 

para isso colocaram em prática, 

em suas casas, os conhecimentos 

adquiridos.
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DEBATE SOBRE MEIO AMBIENTE
Durante uma aula de Formação Humana, foi realizado um debate envolvendo os alunos 

da 1.ª série do Ensino Médio do Colégio Bom Jesus Aurora – Caçador ‑SC, tendo como 

temática o meio ambiente e as suas principais características. Na ocasião, foi retomado o 

conceito geral de meio ambiente, compreendido como todas as coisas com vida e sem 

vida que existem na Terra ou em alguma região dela e que afetam os outros ecossistemas 

existentes e a vida dos seres humanos. Na sequência, os alunos emitiram suas opiniões 

e discorreram sobre questões voltadas à educação ambiental (coletividade, valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, caráter formal e não formal, conservação do meio 

ambiente, bens de uso comum, saúde e sustentabilidade). Um dos assuntos aprofundados 

na temática foi a sustentabilidade, com os seguintes conceitos: ecologicamente correto, 

economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito, além de atitudes que, 

na prática, podem fazer diferença, como reduzir, reciclar e reutilizar.
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DIVERSIDADE CULTURAL

Os alunos do 5.o ano do Ensino 

Fundamental I do Colégio Bom 

Jesus Aurora  – Caçador ‑SC 

estudaram, nas aulas de Filosofia, 

sobre a diversidade cultural. 

Utilizou ‑se o pensamento de vários 

autores, incluindo os pensadores 

Raymond Williams, Edward B. 

Tylor e Claude Lévi ‑Strauss, para 

expor a importância do respeito 

e valorização da diversidade 

cultural. Em aula, os alunos foram 

convidados a fazer uma enorme reflexão sobre: como cada indivíduo adquire o seu modo 

de ser e fazer suas atividades diárias? O debate foi intenso e produtivo. Os estudantes 

aprenderam que os indivíduos não nascem culturalmente prontos, todos adquirem 

cultura, costumes, hábitos, modos de vida, conforme a sociedade à qual pertencem. 

Das ideias de Claude Lévi ‑Strauss, compreenderam que não existe uma cultura melhor 

ou maior que outras, mas sim diferentes modos de enfrentar as necessidades humanas. 

E, para finalizar a atividade, puderam rever os pensamentos estudados de uma maneira 

interativa, por meio de um jogo on ‑line de perguntas e respostas. Este estudo ressalta a 

relevância do tema para uma relação social que favoreça a paz e a fraternidade entre os 

seres humanos.
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ALTERAÇÕES AMBIENTAIS E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NA SOCIEDADE ATUAL 

A temática “Alterações Ambientais” foi discutida 

e pesquisada pelos alunos da 1.ª série do 

Ensino Médio do Colégio Bom Jesus Aurora – 

Caçador ‑SC, durante um mês inteiro. Nesse 

período, foram abordados todos os tipos de 

poluição, seus riscos para o ambiente, as 

possíveis causas e como preveni ‑las. Estratégias 

diferenciadas foram utilizadas para a melhor 

compreensão do aluno, como:

• Disponibilização, no aplicativo Google 

Classroom, dos vídeos “Obsolescência 

Programada” e “A lei da água”;

• Teste de audição durante a aula, ao 

abordar a poluição sonora;

• Quiz interativo sobre o assunto utilizando 

o aplicativo Kahoot!

Perante as manifestações de mudança do 

sistema climático, é fundamental que todas 

as entidades, incluindo a escola, promovam 

a compreensão das problemáticas com que 

o mundo atual se defronta e tomem consciência da responsabilidade individual e da 

importância da ação coletiva no exercício de uma cidadania responsável. A educação para 

o Desenvolvimento Sustentável é imperativa, quer nos currículos dos anos de escolaridade 

iniciais, quer numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida em situações de ensino/

aprendizagem formal e informal. Por esse motivo, abordagens como essas sempre terão 

grande importância, reforçando esse compromisso com o nosso planeta e as futuras 

gerações.
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR

DÉCADA DA ONU DE AÇÃO SOBRE A NUTRIÇÃO.

Os alunos do 2.o ano do Ensino Fundamental I 

do Colégio Bom Jesus Aurora  – Caçador ‑SC, 

acompanhados pela professora Mellina, se envolveram 

em atividades relacionadas à alimentação saudável. 

Durante as aulas, conversaram sobre a importância 

dos alimentos para o desenvolvimento saudável do 

organismo. O ser humano necessita de energia dos 

alimentos para realizar todas as atividades diárias e 

ter um desenvolvimento saudável. Alimentar ‑se bem 

não significa apenas comer muito. O mais importante 

é a qualidade do alimento. Assim, durante as aulas, 

os alunos concluíram  que a alimentação deve ser 

equilibrada e variada, composta de alimentos que 

forneçam a quantidade suficiente de nutrientes que 

o organismo necessite.
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ANO INTERNACIONAL DA FITOSSANIDADE

Desde muito pequenos, aprendemos 

sobre a importância das plantas, bem 

como o cuidado com seu plantio e 

cultivo. Assim como os seres humanos 

necessitam de uma alimentação 

saudável e de cuidados necessários para 

seu crescimento, as plantas também 

necessitam. Durante as aulas, aprendemos 

que para uma planta crescer forte e bonita 

alguns cuidados se fazem necessários. 

Com este objetivo,  a professora Sibele 

convidou seus alunos da Educação Infantil 

(Nível C), do Colégio Bom Jesus Aurora – 

Caçador ‑SC, a realizarem uma experiência 

utilizando  feijões, tendo como objetivo a 

observação da germinação e os cuidados 

com as sementes. Durante algumas 

semanas, os alunos acompanharam seu 

crescimento com os cuidados necessários 

e observaram a importância do solo para o 

crescimento da semente, como também 

da água para a hidratação.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A leitura do livro El Calentamiento Global (Editora Santillana), orientada pela professora 

Vânia Sultowski, trouxe muita reflexão, discussão e análise a respeito das mudanças 

climáticas e de outros temas relacionados. Os conhecimentos prévios, a leitura e as 

pesquisas culminaram com uma apresentação individual por parte dos alunos do 8.o 

ano do Ensino Fundamental II do Colégio Bom Jesus Itajai  – Praia Brava ‑SC. Com 

este trabalho, foi possível atestar que o conhecimento da língua estrangeira “Espanhol” 

não contempla somente regras e conteúdos gramaticais, indo muito além, ampliando o 

conhecimento de mundo e apresentando outras culturas ao estudante.
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REPRODUÇÃO VEGETAL
Neste período de aulas remotas, com todos os desafios encontrados, a turma do 3.o ano 

do Ensino Fundamental I do Colégio Bom Jesus Nossa Senhora Aparecida – Venâncio 

Aire ‑/RS conheceu, durante as aulas de Ciências, diferentes formas adotadas pelas plantas 

para se reproduzirem. Em meio às atividades de pesquisas sobre reprodução vegetal, os 

alunos puderam observar o processo de germinação por meio da experiência do plantio 

de diversas sementes, assim como o seu tempo de desenvolvimento.
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EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO SEGURO

Durante as aulas híbridas, os alunos da Educação Infantil (Nível D) matutino, do Colégio 

Bom Jesus Nossa Senhora Aparecida  – Venâncio Aires ‑RS, ouviram uma história 

chamada ‘’O trânsito no mundinho’’. A história conta que devido a tantos homenzinhos 

indo e vindo nesse mundinho, o trânsito ficou complicado, por isso foi criado o código de 

trânsito para a segurança de todos. Em seguida, foram trabalhadas algumas leis de trânsito 

na minicidade do Colégio.
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FISCAIS DO TRÂNSITO

Um dos temas propostos pelo PEA ‑UNESCO 

se refere à Segurança no Trânsito. O trânsito 

pode parecer uma coisa distante para a maioria 

das crianças, mas conscientizá ‑las sobre esse 

tema desde cedo é uma questão de cidadania 

e de segurança. Por isso, as turmas do 1.o ano 

do Ensino Fundamental I, do Colégio Bom 

Jesus São José  – Vacaria ‑RS, realizaram, na 

disciplina de Geografia, o Projeto “Segurança 

no Trânsito”, utilizando como instrumento 

o livro paradidático “O Pequeno Pedestre”. 

Durante as aulas, os alunos trabalharam com a 

leitura e interpretação da história do pequeno 

“gato e sua família”, que usavam diariamente os 

sinais de trânsito e acessórios necessários para 

a segurança. Aprenderam 

que o pedestre é quem 

anda a pé pela via, 

motorista é quem dirige 

um veículo (carro, ônibus), 

motociclista é quem dirige 

moto, ciclista (bicicleta) e 

taxista é o responsável por 

carregar passageiros.
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Puderam montar a minicidade, e por ela trafegar como usuários do trânsito. Descobriram 

que devemos respeitar os sinais de trânsito para evitar acidentes. O uso do cinto é o 

mais destacado pelos alunos. Foram críticos ao enfatizarem que o uso do celular por 

motoristas é um risco no trânsito. Os alunos sugeriram em aula serem os “fiscais de 

trânsito”, observando e cobrando de suas famílias mais atenção e segurança no trânsito.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Sabemos que a função dos alimentos vai muito 

além de simplesmente nos manter saciados. Uma 

alimentação adequada e saudável garante uma 

boa nutrição e o funcionamento adequado de 

todo o corpo. Portanto, ela influencia, e muito, 

na saúde. Preocupados com o atual cenário 

que vivemos, os alunos do 3.o ano e do 5.o ano 

do Ensino Fundamental I do Colégio Bom Jesus 

São José – Vacaria ‑RS desenvolveram, nas aulas 

on ‑line de Língua Inglesa, um projeto chamado 

spring sandwich, pois sentiram a necessidade 

de ter cuidados redobrados com a saúde, uma 

vez que estar com as condições nutricionais 

em dia, por meio do consumo adequado de 

alimentos saudáveis e água potável, contribui para 

o fortalecimento do sistema imunológico, para a 

manutenção e a recuperação da saúde. Durante 

o desenvolvimento desse projeto, conversamos 

com os alunos sobre o fato de a Primavera ser 

considerada uma estação de recomeço, sendo 

assim teríamos uma ótima oportunidade para 



74

PEA UNESCO R E L A T Ó R I O  2 0 2 0

repensar nossa alimentação, substituindo determinados alimentos que já estavam em 

nossa rotina. Por fim, os alunos foram instigados e orientados a fazer um healthy sandwich, 

um sanduíche saudável em comemoração a esta estação do ano tão farta e abundante 

em bons alimentos. 

ANO INTERNACIONAL DE AÇÃO PELO 
TRÂNSITO SEGURO
Tendo em vista o número crescente de mortes no trânsito, além de ser o Ano Internacional 

de Ação pelo Trânsito Seguro — um dos temas da UNESCO, os professores de Física e 

Química do Colégio Bom Jesus Itatiba – Itatiba ‑SP propuseram um trabalho aos alunos 

da 1.ª série do Ensino Médio: produzir vídeos e seminários envolvendo o tema Trânsito 

Seguro, cujo objetivo foi promover a conscientização dos jovens acerca da importância 

de praticar ações seguras no trânsito. Como ponto de partida, os docentes orientaram os 

grupos a pesquisarem informações acerca da presença de elementos da Tabela Periódica 

e das Leis de Newton. A intenção dessa etapa inicial foi no sentido de, a partir de um 

conhecimento aprofundado sobre a composição química e as leis físicas envolvidas, os 

alunos pudessem desenvolver propostas diretas ou indiretas de ações seguras no trânsito. 

Muitas abordagens se tornaram possíveis como, por exemplo, combustíveis e seus riscos, 

plásticos, ligas metálicas, forças envolvidas em colisões, a importância do uso de cinto 

de segurança, dentre outros. A comunicação efetiva entre os professores e alunos foi 

um ponto fundamental, considerando ‑se que todo o trabalho foi feito em um período de 

isolamento social, por conta da pandemia de Covid ‑19, ou seja, um desafio adicional foi 

atribuído aos jovens, já que não podiam se encontrar presencialmente, mas que deveriam 

usar da melhor forma possível os recursos tecnológicos de comunicação e edição 

audiovisual. Os resultados foram ricos e interessantes, no sentido de terem atingido uma 
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diversidade de abordagens feitas pelos jovens. Além das já citadas anteriormente, surgiram 

algumas inesperadas e muito bem contextualizadas com o momento atual como, por 

exemplo, o uso de álcool gel para higienizar as mãos e o perigo iminente de ocorrer uma 

combustão dentro do carro, por uma faísca ou pela alta temperatura ambiental em dias 

de calor. A seguir, alguns registros de trabalhos: 

Grupo 1 – Mário, Vinícius, Samuel e Pedro S.: 

Grupo 2 — Daniel, Enzo, Gaia e Maria Clara P.:
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Olhando para essas duas fotos acima fazemos as seguintes perguntas: é importante andar 

com o veículo na velocidade permitida? O uso do cinto de segurança é importante? A 

1ª Lei da Inércia existe mesmo? Se você assistir ao vídeo, conseguirá responder a todas 

essas perguntas. 

Grupo 3 — Clara, Laura T., Isabela P., Isabela V.: 

Esse grupo abordou a tabela periódica em seu 

trabalho, pois tão importante quanto o 

desenvolvimento de um novo produto é a 

escolha do material que será utilizado para a 

fabricação dele, o que é trabalhado na 

Química. 

Grupo 4  – Mariane, Sarah, Louise, Sofia F. e 

Sophia S.:

Neste trabalho, os alunos abordaram por que o 

álcool em gel explode, assunto muito comentado 

em virtude da pandemia da COVID ‑19 que 

estamos vivendo e, também, com vários casos 

reais do assunto sendo apresentados na mídia.

Grupo 5 — Camila, Giovana Cilindri, Laura Cilindri e Lara:

Neste trabalho, os alunos destacaram a Lei da inércia aplicada ao trânsito, como mostra 

a figura de cima e, também, a importância do uso de cinto de segurança. Em ambas as 

fotos, o resultado pode ser o pior: um acidente.

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
O ano de 2020, realmente, está sendo atípico, mas desafiador. As pessoas tiveram 

que reaprender a viver, a trabalhar, a se divertir e, também, a estudar. As crianças e os 

adolescentes foram “brutalmente” atingidos, pois a interação com os colegas – a qual é 

extremamente importante nesta fase – e também com professores passou a ser “virtual” 

e, assim, o desafio dos docentes – primeiro, em dominar a tecnologia e, segundo, em 

“prender” a atenção dos alunos – foi imenso. Dentre as dificuldades de manter a atenção 
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deles, além de garantir um aprendizado eficiente, as professoras de Matemática, Ciências 

e Empreendedorismo lançaram um desafio aos alunos do 6.o ano do Ensino Fundamental 

II do Colégio Bom Jesus Itatiba – Itatiba ‑SP: a construção de carrinhos com materiais 

recicláveis ou reutilizáveis. 

Nascia o projeto “Carrinhos para uma Corrida Maluca”. Idealizado pela professora de 

Matemática, preocupada com o conteúdo de Classificação de Polígonos, em conjunto 

com as professoras de Ciências – sempre preocupadas com a questão da sustentabilidade, 

ainda mais no momento atual, em que o consumo se tornou maior por conta de toda a 

família estar em casa quase em “tempo integral”; e a professora de Empreendedorismo, que 

percebeu uma ótima oportunidade de motivá ‑los a colocar em prática os conceitos de sua 

disciplina. Os temas desenvolvidos no projeto são sustentabilidade, empreendedorismo, 

educação financeira, geometria Euclidiana Plana e solidariedade, uma vez que os carrinhos 

serão doados. O objetivo é proporcionar aos alunos o entendimento prático de alguns 

conceitos de geometria euclidiana plana por meio da construção de um carrinho de 

brinquedo, o qual denotará a criatividade e o desejo do estudante, a consciência de que 

é possível utilizar para isso materiais recicláveis ou reutilizáveis; aprender “brincando” e 

praticar a solidariedade (com a doação dos brinquedos). O trabalho foi dividido em etapas: 

1) encontrar a inspiração para a criação do carrinho, fazer o seu esboço e levantar quais 

os materiais necessários para a sua construção; 2) com os materiais em mãos, pensar no 

design do carrinho; 3) construir o carrinho primeiro pela base, depois as partes secundárias; 

4) organizar e produzir um vídeo explicativo sobre o produto (desenvolvimento do roteiro 

e gravação); 5) editar e entregar o vídeo. Tal trabalho foi muito importante, pois enfatizou 

a importância de um desenvolvimento sustentável, além dos conceitos anteriormente 

explicados das disciplinas que participaram do projeto, e mostrou para os alunos que se 

pode aprender brincando e praticando o bem, uma vez que os carrinhos serão doados às 

crianças de uma das instituições assistidas pelo colégio.

Felipe – 6.o ano
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Ana Luíza – 6.o ano

André – 6.o ano                                                                                   Gabriel – 6.o ano

Mariana – 6.o ano
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EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
Os alunos do 7.o ano do Ensino Fundamental II do Colégio Bom Jesus Diocesano – Lages‑

‑SC realizaram uma atividade por meio do componente curricular de Ciências com foco 

na Educação para o desenvolvimento sustentável. A pesquisa sobre Projetos Nacionais 

acerca dos órgãos de Proteção Animal foi registrada em infográficos pelos alunos. Confira 

alguns trabalhos. 
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AÇÃO SOBRE NUTRIÇÃO
Os alunos da Educação Infantil (Nível C) do Colégio Bom 

Jesus Diocesano  – Lages ‑SC confeccionaram cartinhas 

de mensagens com os familiares para serem anexadas 

às marmitas (quentinhas) entregues aos atendidos pelo 

projeto do SEFRAS no Largo da Carioca (Rio de Janeiro). A 

motivação dos alunos foi inspirada pela temática de Ação 

sobre a Nutrição essencial e saudável aos moradores de rua 

e usuários do serviço prestado por meio da coordenação 

do frei Diego de Melo OFM. Diante da proposta, as famílias 

prontamente fizeram, bateram fotos e enviaram 

para as professoras. Entre as cartinhas, uma 

coincidência aconteceu: a mensagem de 

nosso aluno Pedro, que enviou com tanto 

carinho, foi parar nas mãos de outro Pedro, 

que se emociona em dizer “Olha eu estou 

eternamente grato com esse bilhetinho aqui, 

no qual coincidência ou não foi endereçado a 

Pedro e justamente eu sou Pedro […] agradeço ao Pedro que 

mandou de lá para mim e vou guardar comigo de recordação”.

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Durante o mês de setembro, os alunos da Educação Infantil (Nível B) do Colégio Bom 

Jesus Coração de Jesus – Florianópolis ‑SC trabalharam com o projeto “Lá na fazenda” 

e ouviram a história “A árvore sem folhas”, contada durante as aulas on ‑line. Aprenderam 

sobre algumas plantas e os cuidados que precisam ter para crescerem fortes e saudáveis. 
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Após a contação da história, as crianças se deram conta de 

que, com muito carinho, água e luz do sol, poderiam ver a sua 

própria plantinha nascer. Então, colocaram o grão de feijão na 

terra, fazendo um pequeno buraquinho com os dedos, como 

se fosse uma caminha, taparam os buraquinhos e regaram 

com água. Ah! Mas não podiam colocar muita água, pois ela 

poderia se afogar. Foram momentos de muitas descobertas! 

Perceberam que, a cada dia, aquela plantinha mudava sua 

forma, tamanho e significado para eles. Foram muitos relatos da 

experiência que vivenciaram em casa, durante as nossas aulas.

VALORIZAÇÃO DA VIDA E DA CULTURA DA 
PAZ

O sábado letivo do dia 19 de setembro foi bem diferente dos demais. Apesar de acontecer 

de forma remota, não deixou de trazer alegria e muita interação entre alunos e professores. 

Da Educação Infantil até o 1.o ano do Ensino Fundamental I do Colégio Bom Jesus 

Coração de Jesus – Florianópolis ‑SC, a manhã foi de muita brincadeira e diversão. As 

turmas se reuniram por nível e as professoras programaram jogos, histórias, mágica e 

brincadeiras para ninguém ficar parado. As turmas de 5.o ano do Ensino Fundamental I 

tiveram a oportunidade de assistir a uma palestra apresentada pelo Soldado Gonçalves, 

que ministra as aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 

(PROERD), um programa da Polícia Militar de Santa Catarina cujo objetivo é transmitir uma 

mensagem de valorização à vida, e da importância de manter ‑se longe das drogas e da 

violência, bem como reforçar a importância da amizade, da busca da paz e o acolhimento 

de todos os colegas para que tenham sempre uma boa relação de amizade, evitando, 

assim, a prática do bullying.
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Os alunos de 6.o ao 8.o ano do Ensino Fundamental 

II participaram, antes do show de talentos, de várias 

atividades esportivas e brincadeiras, fazendo com 

que a turma se agitasse para dar conta da proposta 

apresentada. Após o recreio, os alunos do 2.o ano do 

Ensino Fundamental I ao Ensino Médio participaram 

do nosso tradicional Show de Talentos, tendo a 

oportunidade de demonstrar aos professores, colegas 

e familiares as suas habilidades artísticas, auxiliando 

no desenvolvimento da confiança e da autoestima 

e valorizando o dom que cada aluno tem. Durante o 

show, soltaram a voz, dançaram, tocaram instrumentos 

musicais, declamaram poesias e demonstraram seus 

talentos no esporte. Teve até uma apresentação de 

professores, com piano, violão, percussão e o assessor 

do Ensino Médio ajudando nos vocais. Um verdadeiro show à parte. Frei João Mannes, 

presidente da Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, proferiu à comunidade 

escolar uma linda mensagem de valorização das famílias, da paz e da união entre todos, 

finalizando com uma fervorosa bênção a todos os lares.

CULTURA DA PAZ — REFLEXÃO SOBRE AS VIRTUDES

Atividades pautadas na Campanha da Fraternidade/Cultura pela paz contemplaram a 

prática da referida virtude no contexto escolar. Por meio do projeto “Por um mundo mais 

fraterno: ver, sentir e cuidar”, as turmas do 1.o ano do Ensino Fundamental I do Colégio 

Bom Jesus Divina Providência — Ahú Curitiba ‑PR participaram de atividades relacionadas 

ao tema da fraternidade, refletindo sua prática na comunidade escolar e na sociedade. 

Com o objetivo de promover a socialização e a reflexão acerca de atitudes e valores 

relacionados à fraternidade, os alunos do 1.o ano participaram de diversas dinâmicas e 

atividades. 
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Ao longo de duas semanas, interagiram e 

estabeleceram novas amizades, contribuíram nas 

rodas de conversa, tecendo diversas considerações 

sobre atitudes simples que podem fazer do mundo 

um lugar melhor, conheceram o significado da 

palavra fraternidade e por meio de histórias, vídeo e 

canções, refletiram sobre sua prática em diferentes 

contextos. Atrelados ao tema, a paz e as virtudes 

também fizeram parte das atividades de registro 

e, por meio de desenhos, escritas e dobraduras 

criativas, os alunos representaram sentimentos e conhecimentos. Casas de passarinhos 

foram também construídas e fixadas ao ar livre, para observarem, na prática, a mensagem 

de um dos livros de história trabalhados, de que o cuidado com o outro também se reflete 

na preocupação com sua segurança.

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Durante as aulas de Filosofia, os alunos do 9.o Ano 

do Ensino Fundamental II do Colégio Bom Jesus 

Divina Providência — Ahú Curitiba ‑PR refletiram 

acerca da temática “A ética e o meio ambiente em 

tempos de pandemia”. A partir da leitura das teorias 

filosóficas sobre a ética, analisaram notícias que 

abordavam os diversos impactos causados pela 

pandemia da COVID ‑19. 

Dessa forma, perceberam, de um lado, exemplos 

de recuperação da biodiversidade em determinados 

locais, consequência da diminuição da circulação 

de pessoas e da emissão de poluentes na atmosfera; 

de outro, o aumento do consumo em diversos 

âmbitos da vida cotidiana e o impacto do descarte 

incorreto de máscaras de proteção. Em seguida, 

foi lançado o desafio: ilustrar uma campanha de 

conscientização a partir da reflexão ética acerca 

desse contexto, vivenciado por todos atualmente. 

Estes trabalhos foram apresentados 

nos intervalos das aulas on ‑line, entre 

os dias 13 e 23 de outubro de 2020.
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Finalização do relatório…

7. Vocês encontraram algumas dificuldades? Caso a resposta seja SIM, como vocês 

as superaram? 

Os temas propostos pela Rede PEA ‑UNESCO estão alinhados com o Projeto 

Pedagógico das Unidades de Ensino do Bom Jesus. Assim, o maior desafio é 

fundamentar cada vez mais o professor em relação aos objetivos dos projetos 

institucionais em um trabalho que busca a formação integral dos alunos. As 

ações devem prever a integração dos diferentes componentes curriculares, de 

forma associada ao processo de ensino ‑aprendizagem. Os temas propostos pelos 

projetos institucionais e pela Rede PEA ‑UNESCO devem permear os temas de 

estudo trabalhados em sala de aula. Outro aspecto a ser ressaltado é conscientizar 

alunos e professores que as ações realizadas nas instituições parceiras não podem 

se caracterizar, tão ‑somente, em práticas pontuais e/ou assistencialistas. As ações 

devem estar alinhadas ao Humanismo Solidário e contribuir, de forma efetiva, para 

uma melhoria qualitativa nas condições de vida das pessoas atendidas, além de 

uma ampliação da consciência de cidadania e da cultura da paz. Outra situação que 

dificultou significativamente foram as aulas remotas, em decorrência da Pandemia 

Covid ‑ 19. Tivemos menos ações desenvolvidas em cada uma das nossas Unidades 

do Bom Jesus. Vale destacar que as produções dos alunos (das imagens printadas), 

são fidedignas às suas criações, não tendo, em muitas delas, a revisão ortográfica 

por parte do professor.

8.  Vocês recorreram a algum suporte? Caso a resposta seja SIM, de quem e de que 

forma? 

Em caso de necessidade, as Unidades de Ensino do Bom Jesus buscaram apoio 

nos departamentos internos: coordenações de área e coordenação dos projetos 

institucionais do CEP (Centro de Estudos e Pesquisas), marketing, financeiro, TI 

(Tecnologia da Informação), entre outros.

Livro que fundamenta a proposta do Virtudes e Atitudes:
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9. Vocês criaram parcerias em nível local (outras escolas, autoridades locais, setor 

privado)? Vocês organizaram uma coleta de fundos para financiar seu projeto 

neste ano? 

Cada um dos colégios da Rede Bom Jesus tem autonomia para firmar parceria 

com algumas instituições, objetivando possibilitar aos alunos contato com outras 

realidades de vida, diferentes da vivenciada na família, como asilos, orfanatos, 

creches, hospitais, centros de recuperação e ONGs. As instituições são escolhidas 

e definidas com a equipe de professores. Algumas delas também são indicadas por 

pais ou familiares.

10. Impacto. Descrever resumidamente o impacto de seus projetos sobre os alunos. 

Vocês notaram, nos seus alunos, mudanças de atitude? (por exemplo: mais 

tolerância, respeito)?

(     ) Sim. 

(     ) Não. 

Cada série/nível/ano da Educação Infantil ao Ensino Médio é envolvida 

pedagogicamente com uma virtude considerada central para o ensino: amor, 

respeito, gratidão, união, fraternidade, confiança, sabedoria, solidariedade, diálogo, 

disciplina, humildade, perseverança, prudência. Inicialmente, cada virtude é 

pesquisada e estudada; posteriormente, é aprofundada. Foram oportunizadas 

várias formas de vivenciar essas virtudes e mudanças de comportamento que são 

visivelmente percebidas. 

Vale destacar que os temas propostos pelo PEA ‑UNESCO coadunam com os 

princípios do Virtudes e Atitudes, os quais são desenvolvidos em conjunto com a 

programação dos conteúdos previstos para cada etapa escolar. 

Por meio de um planejamento, os professores são instigados e orientados 

a relacionar as ações dos projetos institucionais ao planejamento didático, 

vinculando ‑as aos conteúdos escolares. Essa relação possibilita ao aluno perceber 

que as ações trabalhadas e vivenciadas em sala de aula podem e devem ser usadas 

para a resolução das situações da vida real, seja no foco da educação para a paz, 

da aprendizagem intercultural e a educação para o desenvolvimento sustentável, 

temas estratégicos da Rede PEA ‑UNESCO, que estão no coração do programa. 

Esses temas incluem também a valorização da herança cultural da humanidade, 

que são os  patrimônios mundiais materiais e imateriais, bem como os projetos 

prioritários internacionais, como o tema das mudanças climáticas.

Foram oportunizadas aos alunos várias formas de vivenciar essas temáticas, e 

mudanças de comportamento são visivelmente percebidas por meio de:

• depoimentos individuais (oral e escrito).

• formas diferenciadas de reação com comportamentos mais tolerantes.

x
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• uso de mais diálogo para a resolução de conflitos.

• iniciativas na busca de soluções de problemas locais (internos e externos), tanto 

familiar quanto escolar e/ou comunitário. 

• ação crítica mediante questões rotineiras da escola, seguida de soluções.

• pessoas movidas pelas emoções e que conseguem se colocar no lugar do outro.

• mobilização de famílias diante dos projetos, propondo outras atividades que 

resgatam o espírito de equipe engajado nas causas sociais. 

A logomarca do Virtudes e Atitudes é composta de duas palavras que se cruzam 

e se fortalecem. O objetivo maior é destacar que as virtudes não devem ser 

trabalhadas pelos professores apenas academicamente, ou seja, só com reflexões 

e conscientização, pois a verdadeira virtude é consolidada por meio de atitudes, ou 

seja, uma pessoa virtuosa tem atitude, age frente às diferentes realidades sociais, 

econômicas e políticas; não fica apenas no discurso. 

Vale destacar que, como grupo educacional associado à Rede PEA ‑UNESCO desde 

2008, conseguimos promover, com as crianças e adolescentes, novas abordagens 

de ensino e aprendizagem baseadas nos valores e prioridades da UNESCO, 

conscientizando ‑os do seu papel e da sua responsabilidade como cidadãos. 

11. Quais competências eles desenvolveram? (Trabalho de pesquisa, equipe, 

comunicação?) 

A principal competência desenvolvida é, sem dúvida, a do trabalho em grupo e a 

preocupação com a repercussão das ações individuais em transformar os jovens 

em cidadãos mais engajados em causas sociais, de cooperação e de solidariedade. 

O ensino é centrado na análise, no tratamento e na regulação dos problemas 

vivenciados no cotidiano do meio social, sendo importante que os alunos 

aprendam a identificar os problemas, a levantar hipóteses sobre a sua resolução 

e a pesquisar soluções coletivamente. Essas competências são desenvolvidas por 

meio de pesquisas, debates, aulas de campo, oficinas, produção de textos, tabelas 

estatísticas, músicas, obras de arte, poesias, livros, charges, videoclipes, desenhos, 

painéis de fotos, teatro, filmes, produção de programas de rádio, campanhas, 

exposições de trabalhos, entrevistas, palestras, entre outras atividades.
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12. Os professores e o responsável da Rede. Quais aspectos da realização do projeto 

interessam particularmente a vocês? Vocês conseguem que seus colegas e/ou 

pessoas que não são professores da escola participem da sua experiência? 

A integração entre escola ‑família ‑comunidade; os temas propostos; a oportunidade 

de contribuir, de forma efetiva para a transformação social, por meio de uma prática 

pautada no humanismo solidário, foram aspectos que sensibilizaram e mobilizaram 

os educadores na execução do projeto. Nas ações realizadas, foi possível contar 

com a participação da comunidade escolar como um todo (alunos, pais, professores 

e funcionários), além de pessoas não ligadas diretamente ao ambiente escolar, as 

quais se engajaram de forma voluntária. As instituições beneficiadas em cada um 

dos Estados em que há um colégio da Rede centralizam ‑se em: asilos, orfanatos, 

creches, hospitais, centros de recuperação e ONGs. 

13. Comentar sobre a visibilidade (confirmação) dada à sua filiação na UNESCO 

(painel, internet). O que vocês proporiam para melhorar esse acesso (visibilidade)? 

A comunidade escolar (alunos, professores, pais, funcionários administrativos) das 

Unidades do Colégio Bom Jesus é informada, anualmente, sobre a filiação com a 

Rede PEA ‑UNESCO por meio do site do colégio (www.bomjesus.br). Garante ‑se 

essa comunicação por meio da divulgação das ações realizadas e seus resultados, 

os quais são registrados em forma de notícias, com fotos, uso da logomarca e 

descrição dos princípios da Rede PEA ‑UNESCO. Além disso, a cada dois anos, os 

pais dos alunos participam de uma pesquisa institucional, de modo virtual, sobre a 

prestação dos serviços educacionais, possibilitando, assim, um retorno sobre o grau 

de satisfação das ações propostas relacionadas aos projetos institucionais. Além 

do site, as ações realizadas pelas Unidades de ensino são compartilhadas entre si, 

incluindo os setores administrativos, por meio da Intranet. Com o objetivo de levar 

à comunidade local, nacional e até mesmo internacional os projetos desenvolvidos 

pelas unidades de ensino, muitas ações realizadas foram publicadas em redes 

sociais (Facebook/Instagram).

14. Descrever se houve cobertura da mídia, que beneficiará a escola: jornal, rádio, 

televisão. 

Todos os anos, as ações das diferentes Unidades do Bom Jesus são divulgadas na 

imprensa, por meio do site do Colégio, de e ‑mails particulares dos pais, de redes 

de TV, dos jornais, das rádios, dos informativos trimestrais do Colégio (impressos e 

virtuais) e das revistas.

15. Relações com o(a) Coordenador(a) Nacional da Rede. Quantos contatos vocês 

costumam ter com o(a) Coordenador(a) Nacional da Rede no seu país? 

Por meio de e ‑mails enviados pela Coordenação Nacional, recebemos inúmeras 

informações sobre os projetos. Dúvidas por telefone foram rapidamente sanadas 

pelo pronto atendimento da Coordenação e equipe de apoio. A Coordenação 

Regional mantém contato muito próximo e efetivo com os colégios ligados à 

Rede, repassando informações e orientações com relação aos projetos propostos. 
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Sempre que acionada, a Coordenação Regional respondeu pronta e rapidamente 

aos pedidos de informações. Os contatos com a Coordenação Regional acontecem 

rotineiramente por e ‑mail, ligação telefônica e WhatsApp, além dos encontros 

promovidos pela própria Coordenação. 

16. Participação das reuniões da Rede: Sua escola participou de alguma reunião 

organizada em nível nacional, regional e/ ou internacional no quadro da Rede?

(     ) Sim. 

(     ) Não.

(Caso a resposta seja SIM, qual e quando?) 

• Participamos do 14.° Encontro Nacional do PEA ‑UNESCO, de 23 a 26 de outubro 

de 2008 – Local: Ilhéus ‑BA.

• Participamos do 15.° Encontro Nacional do PEA ‑UNESCO, de 22 a 24 de outubro 

de 2009 – Local: Belo Horizonte ‑MG.

• Participamos do 16.° Encontro Nacional do PEA ‑UNESCO, de 22 a 24 de outubro 

de 2010 – Local: Amazonas ‑AM.

• Participamos do 17.o Encontro Nacional do PEA ‑UNESCO, de 05 a 07 de outubro 

de 2011 − Local: Fortaleza ‑CE.

• Participamos do 18.o Encontro Nacional do PEA ‑UNESCO, de 19 a 21 de setembro 

de 2012 − Local: Novo Hamburgo ‑RS.

• Participamos do 19.o Encontro Nacional do PEA ‑UNESCO, de 02 a 04 de outubro 

de 2013 – Local: Rio de Janeiro ‑RJ.

• Participamos do 20.o Encontro Nacional do PEA ‑UNESCO, de 08 a 10 de outubro 

de 2014 – Local: João Pessoa ‑PB.

• Participamos do 21.o Encontro Nacional do PEA ‑UNESCO, de 30 de setembro a 

02 de outubro de 2015 – Local: Curitiba ‑PR.

• Participamos do 22.o Encontro Nacional do PEA ‑UNESCO, de 05 a 07 de outubro 

de 2016 – Local: Natal ‑RN.

• Participamos do 23.o Encontro Nacional do PEA ‑UNESCO, de 27 a 29 de 

setembro de 2017 – Local: Foz do Iguaçu ‑PR.

• Participamos do 24.o Encontro Nacional do PEA ‑UNESCO, de 12 a 14 de setembro 

de 2018 – Local: Salvador ‑BA. 

• Participamos do 25.o Encontro Nacional do PEA ‑UNESCO, de 11 a 13 de setembro 

de 2019 – Local: Ouro Preto ‑MG. 

• Participamos do 26.o Encontro Nacional do PEA ‑UNESCO, de 30 de novembro 

a 04 de dezembro de 2020 – LIVE: virtual e gratuito em virtude da Pandemia — 

COVID 19.

x
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17. Outros comentários ou sugestões: Sugestões: 

Criar um link da Rede PEA ‑UNESCO para todas as escolas poderem postar ações 

sobre os temas da UNESCO.

Nome e assinatura da pessoa que redigiu este relatório: Solange Inês Dorocinski.

Curitiba, 30 de novembro de 2020.

Solange Inês Dorocinski
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