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INTRODUÇÃO

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, com vistas 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 2021.
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1. Informações do responsável:

Nome da pessoa ocupante do cargo responsável pelas 
atividades da Rede no próprio estabelecimento e pelo 
preenchimento deste formulário.

(     ) Sr.

(     ) Sr.ª Solange Inês Dorocinski.

2. Informações da escola

Nome:  Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus – AFESBJ.

Tipo de estabelecimento: 

(     ) Educação Infantil. 

(     ) Ensino Fundamental  
(de 1º a 4º).

(     ) Ensino Fundamental  
(de 5º a 9º).

(     ) 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 REDE UNESCO

Este formulário deve ser preenchido, de maneira legível, pelo responsável da Rede no próprio 
estabelecimento, com a descrição dos projetos 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, à sede da UNESCO.

Ano escolar: 2021
País: Brasil
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Informações dos alunos participantes das atividades estabelecidas no quadro da Rede:

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

Alunos por gênero (total)

FEMININO MASCULINO

12.260 11.841

Alunos por segmento escolar (total)

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO

2.258 15.647 6.173

LACE – CENTRO DE LÍNGUAS MODALIDADE – EDUCAÇÃO ESPECIAL

446 23

3. Informações das atividades realizadas:

 Que 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 seguintes temas da UNESCO:

• Ano Internacional da Paz e da Confiança.

• Ano Internacional da Economia Criativa.

• Ano Internacional da Erradicação do Trabalho Infantil.

• Ano Internacional das Frutas e Vegetais.

• Década Internacional da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável.

• Década Internacional da Restauração de Ecossistemas.

• Década Internacional dos Afrodescendentes (2015/2024).

• Década da Energia Sustentável para Todos (2014/2024).

• Década Internacional para Ação: Água para o Desenvolvimento Sustentável (2018-2028).

x

x

x

x
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VIRTUDES E ATITUDES

Há 125 anos, a Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus vem possibilitando 
diversas iniciativas voltadas à sensibilidade ecológica, à formação do caráter, ao 
comprometimento cívico e ao cultivo dos princípios religiosos franciscanos. O projeto Virtudes 
e Atitudes já conta com dez anos de implantação e tem sido uma dessas iniciativas.

Apresenta-se como um trabalho pedagógico e formativo relativo aos 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, cujo propósito 
é proporcionar mais que simples competências técnicas e acadêmicas, senão oferecer a 
formação integral do corpo discente. Tal projeto baseia-se no legado humano e religioso 
de Francisco de Assis, homem da paz, que hoje nos tem a ensinar tanto. 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 a irradiação 
mais fiel do dinamismo revigorante e dignificante 
do 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, em 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)

4. Resultados:

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

• 24.101 alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio (meninas e meninos dos estados 
de SP, PR, SC, RJ e RS);

• 2.162 funcionários administrativos (manutenção, zeladoras, atendentes de ônibus, 
porteiros, jardineiros, inspetores etc.);

• 1.903 professores da Educação Infantil ao Ensino Médio;

• 98 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, entre outros.
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5. Qual foi o método com o qual vocês trabalharam ao longo da realização de seus 
projetos?

O encaminhamento metodológico refere-se à aplicação dos conhecimentos na resolução 
de problemas reais, à pesquisa de campo, ao desenvolvimento de projetos, bem como à 
exploração e a (re)construção de conhecimentos pelos partícipes do processo educacional, 
de modo que garante o envolvimento, o comprometimento e a abertura às necessidades 
e às mudanças das comunidades local e planetária.

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 sorte que 
favorece a solidariedade, o valor da diversidade e o sincretismo cultural.

6. Descrever como vocês integraram, ao seu programa escolar anual, as atividades 
dirigidas ao quadro do objetivo global da qualidade da educação.

O Virtudes e Atitudes é trabalho concomitante à programação normal do conteúdo da 
série/ano. Em outras palavras, os professores são instigados e orientados, por meio de 
um planejamento, a relacionar as ações do Virtudes nos limites do próprio 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. Alimenta-se esse projeto institucional, todos os 
anos, com atuações diferenciadas.

Em conjunto com a direção e a assessoria pedagógica, organizam-se também as Atitudes 
em Dia, a saber, momento em que os alunos vivenciam, na prática, as discussões de 
sala de aula. Tais ações utilizam-se de espaços diferenciados e preveem a participação 
da comunidade escolar, nomeadamente, os pais ou os responsáveis, os alunos, os 
educadores, os funcionários, as entidades parceiras, entre outros. Vale frisar que esse 
momento não se constitui em uma mostra de trabalhos e ações desconexos à realidade, 
à sala de aula, ao social e ao pedagógico.

Na perspectiva de reunir as melhores práticas das escolas associadas, em termos de 
qualidade de educação, segue a descrição de alguns dos projetos executados no ano 
de 2021, nas diferentes Unidades do Bom Jesus. Vale ressaltar que algumas ações 
foram desenvolvidas de forma remota, em decorrência da pandemia da covid-19.

Cada Unidade do Bom Jesus é autônoma para organizar os próprios projetos e definir as 
instituições parceiras.

Ademais das ações de cada nível/ano/série/disciplina, existem também algumas de cunho 
institucional, efetivadas pelos professores, ou seja, são atividades referentes a todas as 
Unidades Bom Jesus, dos estados de SC, PR, RS, RJ e SP.

Essas estratégias de trabalho permitem ao professor perceber que as ações devem estar 
vinculadas aos critérios de avaliação e aos temas da UNESCO, garantindo, assim, um 
significativo trabalho interdisciplinar.
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VOCÊ É UM EMPREENDEDOR?

ANO INTERNACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA

Essa foi a pergunta à qual os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I, do Colégio Bom Jesus 
Nossa Senhora de Lourdes – Curitiba – PR, tiveram de responder, nas aulas de Educação 
Financeira. Para iniciar os trabalhos sobre o assunto, discutiu-se o significado de ‘empreender’, 
definindo como “tomar decisões, criar coisas novas, inventar, explorar oportunidades e tornar 
sonhos realidade.” Em seguida, as professoras apresentaram, por meio de mídia digital e 
vídeos, a trajetória de grandes inventores da humanidade e suas invenções, especificamente, 
Alberto Santos Dumont (avião), Thomas Alva Edison (lâmpada), Alexander Graham Bell 
(telefone) e Charles Babbage (computador). Na sequência dos trabalhos, os alunos foram 
convidados a escolher um dos inventos apresentados e criar um fôlder, destacando três 
grandes momentos de cada uma das criações:

• Como era o mundo antes deste invento;

• O inventor tendo sua grande ideia;

• Como ficou o mundo depois deste invento.

Além de ilustrar essas etapas, ao apresentar os trabalhos ao grande grupo, os estudantes 
deveriam identificar o empreendedor e o empreendimento. Para finalizar mais essa etapa, 
foram instigados a participar de uma entrevista no Espaço dos Empreendedores, salientando 
as principais características na posição de futuros empreendedores. Se você se identificou 
também com essa atividade, faça o teste e descubra suas características de empreendedor! 
Muita criatividade e imaginação mostraram-se presentes nessas produções. Vale a pena 
conferir os resultados na galeria de imagens. Vale enfatizar que se considerou 2021 o Ano 
Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável na 74ª Assembleia 
Geral das Nações Unidas. A implementação deste Ano é liderada pela Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), em consulta com a UNESCO 
e outras agências das Nações Unidas. O Ano Internacional da Economia Criativa para o 
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Desenvolvimento Sustentável não poderia ter vindo em um momento mais importante, pois 
a pandemia da covid-19 paralisou a economia criativa. De criação, produção, distribuição até 
acesso, nenhum participante da cadeia de valor criativo foi poupado do impacto.

Nesse viés, a crise da saúde também revelou e agravou as vulnerabilidades preexistentes 
no setor cultural, na medida em que muitos artistas e profissionais da cultura não foram 
inclusos no recebimento de ajudas sociais e financeiras que salvaram trabalhadores de outros 
setores. Ainda que consumamos conteúdo cultural on-line como nunca, artistas e criadores 
raramente recebem a justa remuneração pelos incontáveis cliques e visualizações.

Sob o tema do Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável, 
uma série de atividades foram realizadas com o intuito de ressaltar o poder da criatividade para 
a resiliência em tempos de pandemia, de compartilhar as melhores práticas e experiências, 
de aumentar a capacidade dos recursos humanos, de promover um ambiente favorável em 
todos os âmbitos, assim como de enfrentar os desafios da economia criativa. 

ÁRVORE CITRUS SPP

ANO INTERNACIONAL DAS FRUTAS E VEGETAIS

As turmas do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental I (do Integral), do Colégio Bom Jesus 
Nossa Senhora de Lourdes – Curitiba – PR, tiveram a incrível experiência de acompanhar 
o desenvolvimento da árvore Citrus spp, popularmente conhecida pelos frutos: tangerina, 
mexerica, bergamota, mimosa. As crianças aprenderam a respeito do processo de 
desenvolvimento da árvore até a colheita e vivenciaram um momento adorável ao saborear 
a deliciosa fruta.

2021 foi declarado pela ONU como o Ano Internacional de Frutas e Verduras. O objetivo é 
impulsionar o consumo, conscientizando e informando dos benefícios nutricionais, além



9

PEA UNESCO R E L A T Ó R I O  2 0 2 1

de incentivar políticas de redução de desperdícios. 
Por serem alimentos altamente perecíveis e 
apresentarem adversidades como transporte e preços 
elevados, as frutas e verduras ainda são produtos 
inacessíveis, com disponibilidade e acesso restrito a 
muitos. Sendo assim, o documento engloba dados 
e informações sobre a importância de tais produtos 
para uma alimentação equilibrada e saudável, a 
situação mundial no quesito produção, comércio 
e consumo, salienta os índices de perdas e propõe 
medidas com vistas à sua diminuição.

A iniciativa é uma oportunidade não apenas aos 
envolvidos em toda a cadeia do sistema alimentar, 
mas também aos países no sentido de atuarem e 
promoverem políticas de alimentações mais saudáveis 
e nutricionalmente adequadas. As medidas propostas 
contribuirão também para o combate à fome e a todas 
as formas de desnutrição. A seguir, confira as imagens 
de nossa memorável tarde.

HOMENAGEM A PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
COM CARTAS ESCRITAS PELOS ALUNOS

ANO INTERNACIONAL DA PAZ E DA CONFIANÇA

Ação foi realizada no dia 14 de junho, nos hospitais Cajuru e Marcelino Champagnat, em 
Curitiba (PR).

O Colégio Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes – Curitiba – PR prestou homenagem a, 
aproximadamente, 1,6 mil profissionais que trabalham nos hospitais Cajuru e Marcelino 
Champagnat, em Curitiba (PR), no dia 14 de junho. Os estudantes do Ensino Fundamental l até 
a 3ª série do Ensino Médio escreveram 1,6 mil cartinhas, com mensagens de apoio, gratidão 
e amor, que foram entregues a esses trabalhadores, além de outros mimos preparados pelo 
Colégio, especialmente a essa ocasião. Para marcar a homenagem, dois atos foram realizados: 
um às 10h30 e outro às 15h30, com apresentações musicais dos professores de música do 
coral do Colégio e do quinteto de sopro da Polícia Militar do Paraná.

A ação com os profissionais da área da saúde pertence ao projeto Cartas que Abraçam, 
criado na Unidade em consonância com os valores franciscanos do Grupo Bom Jesus – como 
solidariedade e amor ao próximo –, incentivados em sala de aula com os alunos. Nas aulas, 
os professores aproveitaram para trabalhar com as turmas a produção de texto (gênero carta) 
e, claro, o incentivo às virtudes componentes da formação integral do ser humano. Grande 
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parte dos funcionários do Colégio participou 
direta ou indiretamente da ação.                                                                                        

O professor de Formação Humana, Jean 
Michel da Silva, reforça a importância da 
ação para os estudantes praticarem essas 
virtudes e levarem um pouco mais de alento 
a quem enfrenta os desafios da saúde todos 
os dias. “Com esse projeto, nossos alunos 
puderam vivenciar valores e virtudes que 
consideramos essenciais para uma vida 
mais feliz e harmoniosa, como a compaixão, 
o diálogo, a fraternidade e o amor. Foi uma 
experiência valorosa que, certamente, 
marcará os corações de nossas crianças, 
adolescentes e jovens e também de nossos 
profissionais da área da saúde”, afirma o 
professor. A gestora da Unidade, Cleide 
Barbosa, lembra os contrastes vivenciados 
no mundo, aludindo à distância entre o 
hospital e o colégio: apenas uma rua. De um 
lado, há pessoas construindo seus sonhos. 
Do outro, pacientes vendo seus caminhos 
interrompidos por doenças tão graves, apesar 
de amparados e cuidados por profissionais 
competentes, dedicados que, às vezes, 
deixam de lado suas famílias para atendê-
los. Cleide aponta que, como a comunidade 
escolar não pode ir aos profissionais por causa 
das normas sanitárias, as cartinhas farão 
esse papel. “São palavras que demonstram 
nossa fé e nosso carinho por quem procura 
mais consolar que ser consolado. Se houver 
momentos de tristeza, que eles se lembrem 
de que estamos logo do outro lado da rua, 
vibrando na mesma sintonia: a do amor ao 
próximo”, afirma Cleide. Durante os próximos 
meses, serão compartilhados, em nossa 
intranet, vídeos de depoimentos de alunos 
participantes do projeto.
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TONS DE ESPERANÇA – ANO DA PAZ E DA 
CONFIANÇA

O vídeo poderá ser assistido neste link: https://www.youtube.com/watch?v=HjONE4B80lw

As alunas da aula de Espanhol, do Colégio Bom Jesus Divina Providência – Jaraguá do Sul 
– SC, receberam um desafio proposto pela professora Evelise Aparecida de Souza, baseado 
em um dos temas da UNESCO 2021, a saber, Ano da Paz e da Confiança. As estudantes Hanna 
Floriani Schneider, Luisa Souza Galvão e Luiza Bakun Reiser, do Ensino Médio, desenvolveram 
um curta-metragem explorando o tema proposto, conforme os critérios avaliados nas aulas 
de Espanhol, mediante desenhos, animações, trilha sonora e roteiro original. Com o título 
Tonos de Esperanza (Tons de Esperança, em espanhol), a história do curta retrata um jovem 
que acabou de perder um ente querido no contexto da pandemia e, com isso, sente as cores 
de seu mundo sendo apagadas, representando, desse modo, a falta de esperança em sua 
vida. Logo em seguida, aparece alguém disposto a ajudá-lo por empatia, amor e utilizando 
palavras de conforto, conseguindo, assim, recolorir a vida do amigo entristecido. No fim, 
deveríamos sempre recordar de aplicar, em nossas vidas, esta mensagem de conclusão do 
trabalho: “en un mundo gris, use sus colores vibrantes para pintar el amor (em um mundo 
cinza, use suas cores vibrantes para pintar o amor, em espanhol). Confira imagens que 
compõem o vídeo Tons de Esperança.
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Desenvolvimento de atividades que contribuam para a 
minimização do sofrimento das pessoas, das desigualdades, 
das fraturas sociais e dos problemas ambientais.

Paira em todos o cenário pandêmico de medo, ansiedade e fragilidade emocional, associado 
ao crescimento no número de casos e, infelizmente, de mortes pela covid-19. Diante dessa 
situação, os alunos participantes do Bom Jesus Social – do Colégio Bom Jesus Itatiba – 
Itatiba – SP, coordenados pela professora Rosana Cristina Mattiassi –, propuseram a criação 
de ‘programas de TV’ produzidos por eles e distribuídos às instituições assistidas pelo 
colégio (Irmãos de Rua, Lar das crianças e o Asilo São Vicente de Paulo). Os programas serão 
trimestralmente desenvolvidos, tratando de temas como informação, cultura, entretenimento, 
saúde, empreendedorismo social, entre outros assuntos, em vista das necessidades e 
especificidades de cada público ao qual serão destinados.

O ponto de partida para o desenvolvimento do projeto foi os alunos pensarem nas 
necessidades de cada público. Para tanto, foi preciso conhecer as instituições, bem como 
suas carências (emocionais, financeiras, direitos/deveres) a fim de que todos os quadros que 
compõem os programas fossem úteis, especialmente, no tocante à exposição de soluções 
empreendedoras que possam ajudar não só a angariar recursos, mas também a imprimir em 
todos os participantes a mensagem de que “juntos somos mais fortes que podemos fazer 
a diferença.” Dividiram-se os alunos em grupos, de maneira que cada um se encarregou de 
pesquisar, elaborar e produzir um programa para cada uma das instituições anteriormente 
mencionadas. 

O primeiro programa, elaborado para os Irmãos de Rua, foi nomeado BJ News. Os próprios 
estudantes produziram vinheta de abertura e uma logomarca e as matérias e reportagens 
abordadas apresentaram temas variados, como saúde e sociedade, empreendedorismo e 
Artesanato. Frise-se o momento Água na Boca. Houve temas como cultura (apresentação 
de mágica, entre outras), games (sobre os protocolos de segurança) e um momento musical.

Por meio do BJ News, visamos a:

I. apresentar tópicos que englobam dados, notícias e cuidados referentes à pandemia da 
covid-19;

II. minimizar as carências de informação e conhecimento; 

III. otimizar o uso de recursos digitais e instigar a criatividade dos alunos; e 

IV. despertar o sentimento de solidariedade e comprometimento com o ‘outro’ nos discentes.

O segundo programa – chamado de Sabedoria em referência a toda experiência de vida 
acumulada pelos idosos –, foi arquitetado ao Asilo São Vicente de Paulo. À semelhança do 
primeiro programa, os estudantes também produziram uma vinheta e uma logomarca, com 
quadros de temas importantes ao grupo em questão, incluindo entretenimento. Ocorreu o 
Mexa-se Como Der, cuja finalidade era estimular os idosos à prática de exercícios adequados, 
inclusive aos impossibilitados de levantar.
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Contamos com a ajuda de uma fisioterapeuta (voluntária) que auxiliou com as sequências de 
exercícios. Ainda, no Momento Musical, uma das alunas tocou um instrumento e, no quadro 
Senta que Lá Vem A História, um dos estudantes narrou a lenda africana – anteriormente 
trabalhada em sala pela professora Rosana –, Ananse e o Pote de Sabedoria. Transformou-se 
a narrativa em roteiro para então contá-la aos idosos, em referência aos seus saberes e 
experiências, aos seus papéis de conselheiros, ainda que com o devido cuidado para não 
abordar a relação familiar, que pode ser penosa a alguns. O cenário de fundo foi produzido 
pelos discentes com a utilização de ferramentas digitais, trazendo elementos africanos e 
referentes à lenda, no intuito de criar ambientação mais propícia.

Com a produção deste programa, tencionou-se levar momentos de leveza, paz e diversão aos 
idosos, além de passar mensagens de incentivo, carinho, respeito, acolhimento e amor pela 
vida de cada. Quanto aos alunos, visamos à: 

I. reflexão sobre a importância de cada idoso na sociedade e na família, assim como; 

II. à necessidade de colocar-se no lugar do outro e contribuir com o bem estar de todos, em 
particular, deste público tão carente de carinho.

O terceiro programa, projetado para o Lar Itatibense das Crianças, é o Divirta-se com a Judite, 
isto é, uma avatar criada pelos alunos que interagiram com as crianças e os adolescentes 
por meio dos vídeos. A abertura do programa foi realizada pela personagem em questão, 
que estendeu a todos o convite à diversão e à aprendizagem. Houve dicas de estudos, um 
quadro em cujo foco foi a ludicidade utilizando-se de técnicas artesanais e promovendo a 
reciclagem de materiais (construção de fantoches com caixas de leite, atividade atrelada ao 
Projeto de Sustentabilidade).

Ademais, ocorreu o espaço cozinha, algumas brincadeiras diferentes pertencentes ao cotidiano 
das crianças e o quadro O Que É Isso?, com vistas ao estimulo à curiosidade científica). Para 
tanto, um dos alunos fez um experimento e explicou-o baseando-se em teorias científicas 
e abelha na natureza, no qual se referiu à abelha e se apresentaram suas características e 
seu papel biológico.

Este programa visa a atender 
às necessidades das crianças e 
dos adolescentes em situação 
de abrigo, buscando a reflexão 
acerca das diferentes formas 
de viver e conviver assim 
como fazendo contrapontos 
entre modos de ser e estar no 
mundo. Além disso, promover o 
entretenimento ao público em 
foco e proporcionar um espaço 
a nossos alunos ao exercício 
do papel de protagonistas de 
ações solidárias. Heloísa da Silva Assis Mendes de Oliveira – 

6º ano – produção de fantoches.
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ANO INTERNACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA 
– CRIAÇÃO DE GAMES

Apresentação feita pela professora Iris Aparecida Custódio

Com o objetivo de explorar a temática dos 
jogos digitais e colocar em pauta e em 
prática a possibilidade de gerar receita, ou 
uma futura atuação no mercado de trabalho, 
elaborou-se um projeto de Matemática 
como o principal componente curricular. 
Visto que é recorrente a temática de jogos 
digitais entre os alunos do Colégio Bom 
Jesus Itatiba – Itatiba – SP, desde o Ensino 
Fundamental ao Ensino Médio, planejamos 
um trabalho integrado entre as diversas 
turmas. Nossos objetivos visavam: 

• ao emprego de metodologias ativas; 

• à exploração de conceitos matemáticos em 
diferentes contextos, inclusive o de jogos; 

• ao conhecimento da linguagem de 
programação por meio de atividades 
colaborativas;

• ao trabalho, de forma a integrar diferentes 
turmas e componentes curriculares, apesar 
de a atividade ter como componente 
curricular principal a Matemática.

Para que os alunos se aproximassem da 
temática proposta, orientou-se os estudantes, 

ao longo da semana, a pesquisar as principais 
linguagens de programação empregadas na 
elaboração de um jogo digital assim como a 
relação entre a linguagem de programação 
e a Matemática. A pesquisa deveria ser 
apresentada em forma de um texto escrito.

Além disso, o software empregado para 
o trabalho foi disponibilizado aos alunos 
com a finalidade de que realizassem a 
familiarização prévia com o programa.

O projeto desenvolveu-se no sábado letivo 
de 17 de abril 2021 e retomou-se a pesquisa 
na fala de abertura, à circunstância em 
que os professores Fabrício, Íris Custódio e 
Solange Feres discutiram, com os alunos, 
um pouco da história dos jogos digitais, 
das principais linguagens de programação 
utilizadas na produção dos games mais 
populares, da relação entre os jogos 
e o raciocínio lógico, além de como a 
Matemática está presente no contexto de 
jogo, mesmo não se remetendo, de forma 
explícita, a conceitos matemáticos.

Como o tempo para a criação e a programação 
do jogo eram restritos à manhã de sábado, 
optamos pelo software Scratch, criado 
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e aperfeiçoado para o trabalho com a linguagem de programação entre crianças e 
adolescentes. O referido programa conta com comandos mais simples e objetivos, de sorte 
que os alunos se sentem mais confortáveis com a utilização dele. Além disso, promovemos 
um momento de demonstração, realizado com o auxílio de três alunos: Gabriel (7º ano), 
Matheus e Guilherme (9º ano).

Apresentação feita pela professora Iris Aparecida Custódio

Após esse momento inicial, apresentamos a proposta de elaborar um jogo digital que, 
obrigatoriamente, deveria conter, pelo menos, um personagem, uma música de fundo ou 
sons quando os comandos fossem realizados, as regras do jogo e a pontuação atingida pelo 
jogador. Para isso, os alunos foram organizados em grupos de trabalho, nas salas temáticas 
do Google Meet.

As professoras Andreia e Cíntia encarregaram-se de organizar os grupos de trabalho, das 
turmas dos 5º, 6º e 7º anos, de tal forma que cada grupo contasse com 1 aluno do 5º ano,  
1 aluno do 7º ano e 2 alunos do 6º ano. Semelhante ao que ocorreu com as turmas de 8º e  
9º ano sob orientação das professoras Fabiana e Marina. Os alunos do Ensino Médio contaram 
com o auxílio dos professores Iris Ventura, Rafael e Thales.

Os alunos estavam organizados em salas temáticas. Contudo, muitos deles eram mais 
experientes na utilização do software. Por isso, acabaram auxiliando a mediação entre os 
diferentes grupos e assessorando os professores nas dúvidas relacionadas à programação 
dos jogos.

Ao final do processo de programação, os grupos foram convidados a retornar à chamada 
principal do Google Meet e a socializar as respectivas produções por demonstração.

Inúmeras foram as aprendizagens envolvidas ao longo de todo o processo, cujo princípio 
tinha sido a pesquisa proposta no curso da semana e então culminou com a criação de 
diferentes jogos.

Durante toda a manhã, os alunos vivenciaram as contribuições do trabalho colaborativo: uma 
das habilidades exigidas pelo mercado de trabalho da sociedade atual. Aprenderam, ainda, como 
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o conhecimento não precisa estar, necessariamente, fragmentado em disciplinas, pois ele pode 
ocorrer da forma integrada e colaborativa com que os diferentes atores diligentes atuam.

Várias foram as ‘habilidades’ e ‘competências’ exploradas.

1. No campo da Matemática:

• trabalharam-se os conceitos relativos às coordenadas cartesianas, mediante o 
emprego de noções alusivas à lateralidade, ao ponto de referência e ao deslocamento 
de personagens e de objetos do jogo; 

• demonstrou-se o uso das diferentes linguagens que permeiam nosso contexto cultural; 

• houve o raciocínio lógico, bem como o desenvolvimento e o refinamento de estratégias; 

• ocorreu a elaboração e a resolução de problemas no momento da criação de uma 
situação de jogo e sua resolução mediante o cumprimento das regras estabelecidas; 

• presenciou-se o conceito de função ao longo de todo processo;

• adentrou-se na exploração do erro à ocasião em que os comandos eram fornecidos ao 
software, mesmo que os resultados obtidos não correspondessem ao inicialmente previsto.

2. No campo das linguagens:

• exploraram-se as regras do jogo, que compõem um tipo de gênero textual;

• estudou-se a linguagem matemática e de programação; 

• viu-se a língua inglesa por meio da linguagem própria dos contextos de jogos digitais; 

• utilizou-se a linguagem corporal como auxílio à compreensão dos comandos referentes 
à lateralidade e aos deslocamentos no plano. Além de pertencerem ao campo da 
Matemática, estão presentes igualmente na Geografia e na Educação Física.

Jogo realizado pelos alunos do EM
Jogo realizado pelos alunos do EM

Jogo realizado pelos alunos do 8º e 9ºanos
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O raciocínio lógico, a elaboração de estratégias 
e a concentração, apesar de extensivamente 
explorados nas aulas de Matemática, constituem 
parte do pensamento filosófico. O trabalho em 
grupos mistos, a colaboração e a capacidade de 
lidar com erro e frustrações são questões bastante 
exploradas em todas os componentes curriculares, 
especialmente, na Formação Humana.

Quem diria que os tão temidos jogos, que 
prendem nossas crianças e adolescentes por 
horas em frente ao computador ou ao celular, poderiam ser utilizados como instrumentos 
de aprendizagem?

Aliar esse tipo de entretenimento – tão apreciado pelos jovens –, à percepção de vários 
conhecimentos adquiridos em aulas e à possibilidade de adentrar na Economia Criativa 
permite aos nossos alunos despertar para a ampliação do capital intelectual, cultural e da 
criatividade de cada um, enfatizando que tais aspectos somados podem gerar destaque no 
futuro profissional e ganhos.

BJ FAMÍLIA 2021 – GINCANA VIRTUAL 

Trabalhar o tema Família sempre foi muito importante, ainda mais com o cenário atual da 
pandemia, esta temática passou a ter mais relevância, uma vez que é mediante bom convívio 
familiar que o indivíduo pode estabelecer confiança e paz, virtudes tão necessárias para o 
ser humano conseguir não apenas enfrentar as dificuldades e as diversidades do cotidiano 
com consciência, respeito, empatia e sabedoria, mas também refletir para solucionar ou 
amenizar tais situações.

Na 2ª edição, neste ano de forma virtual, a gincana contou com a participação dos alunos, 
professores, colaboradores e familiares do Colégio Bom Jesus Itatiba – Itatiba – SP, o que 
resultou sucesso, pois a interação e o entretenimento entre os envolvidos foram baseados 
em valores imprescindíveis à formação e à aprendizagem humanista de nossos alunos.   

Entre os vários objetivos do projeto, vale ressaltar:

a) a valorização dos laços afetivos de nossos alunos com os familiares, uma vez que a  
família é não somente elementar, mas também o primeiro grupo de relações no qual os 
indivíduos interagem entre si. 

b) a reflexão sobre a família e as novas tecnologias: o uso intensivo da tecnologia vem  
contribuindo, muitas vezes, para que as gerações fiquem cada vez mais distantes entre 
si. Como reverter tal situação? Talvez, utilizando a tecnologia para isso!

c) a união e a confraternização de maneira divertida, amorosa, reflexiva e solidária (alunos 
e familiares participaram, juntos, de várias atividades da Gincana).

Jogo realizado pelos alunos do EF II
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d) a oportunidade de vivenciar momentos de conversas, de demonstração de afeto, de  
trocas de experiências e de aprendizagens entre pais e filhos, tios e sobrinhos, avós 
e netos, resgatando a necessidade do convívio familiar como meio indispensável para  
estabelecer confiança e paz.

e) a participação de atividades divertidas, que exijam conhecimento, união, sincronia e  
determinação.

f) a arrecadação de alimentos, de produtos de limpeza, de higiene pessoal, de lacres de 
latinhas e agasalhos.

Conversa sobre “a família e a tecnologia”

Conversa sobre “a família e a tecnologia”

Alongamento – professores, alunos e familiares

A gincana foi iniciada no dia 11 de maio, dia em que o Bom Jesus comemorou 125 anos de 
existência, com a arrecadação de alimentos, produtos de limpeza, de higiene pessoal, de 
lacres de latinhas e agasalhos. No dia 15 de maio, sábado letivo e comemoração do dia 
da Família, fizemos as primeiras atividades da Gincana. Contamos com a participação de 
professores, alunos e familiares. O encerramento será no dia 26 de junho, sábado letivo, em 
que tivemos mais atividades entre alunos e familiares. 

A arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal será destinada aos Irmãos 
de Rua. A arrecadação dos lacres de latinhas será entregue ao Rotary Club da cidade de Itatiba 
para ser trocadas por cadeira de roda, pois a instituição oferece cadeiras a pessoas sem 
condições de comprá-las ou de alugá-las, já os agasalhos serão oferecidos para as instituições 



19

PEA UNESCO R E L A T Ó R I O  2 0 2 1

assistidas pelo colégio: Irmãos de Rua, Lar das Crianças e Asilo São Vicente de Paulo.

O propósito principal é vivenciar a Amorografia, tema da comemoração dos 125 anos de Bom 
Jesus, pois acreditamos que o amor é transformador e poderoso. É com ele que adquirimos 
saberes e planejamos um mundo melhor. Será sempre com muito amor que os alunos 
do Bom Jesus farão a diferença, pois são indivíduos que não só sabem os valores, mas os 
vivenciam, propagando confiança e paz. Paz e bem!

Arrecadação Gincana

Doação de lacres de latinhas para o 
Rotary Club de Itatiba

Entrega das doações

Alunos fazendo a entrega das doações 
aos Irmãos de Rua em 28.06.2021



20

AULÃO INTERDISCIPLINAR – ANO 
INTERNACIONAL DAS FRUTAS E VEGETAIS

Com a pandemia da covid-19, a necessidade de transformar e equilibrar a maneira como 
nossos alimentos são produzidos e consumidos passou a ser ainda mais enfatizada. Esse 
acontecimento global fez com que um caminho que já vinha sendo trilhado pelos produtores e 
profissionais da saúde recebesse mais atenção. Liderada pela Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO), a ideia é promover dietas e estilos de vida diversificados, 
equilibrados e saudáveis, por meio do consumo de frutas e vegetais alternativos.

O objetivo da ONU é aumentar a conscientização em prol dos benefícios nutricionais e da 
saúde pelo consumo de frutas e hortaliças, bem como desenvolver dietas saudáveis tanto 
para os seres humanos quanto para nosso planeta. Pensa-se em um consumo consciente de 
alimentos a fim de obter nutrição e promover a sustentabilidade. Não somente dietas que 
promovam, exclusivamente, o prazer da alimentação ou o preparo da comida. O alimento 
não precisa ser saboroso, senão nutritivo. De fato, é importante aproveitar, ao máximo, 
alimentos, seus nutrientes e evitar o desperdício. Reitera-se que a dedicação de um ano no 
sentido da conscientização sobre os benefícios nutricionais e da atenção ao consumo de 
frutas e vegetais, especialmente utilizando alimentos mais perecíveis, é o objetivo primordial 
deste encaminhamento com os alunos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental II, do Colégio 
Bom Jesus Carlos Démia – Maringá – PR.

Com base nos encaminhamentos atuais, prova-se que muitas pessoas conhecem e amam 
frutas e legumes cultivados ou comercializados em várias partes do mundo. No entanto, 
existem várias outras frutas e vegetais negligenciados e subutilizados, dos quais não se 
sabe o motivo do esquecimento. Talvez em razão do sabor, de um processamento mais 
demorado e trabalhoso ou do alto custo. Seja qual for o motivo, o resultado é que os 
agricultores pararam de plantar essas mudas ‘esquecidas’, o que reduz a disponibilidade 
das sementes gradualmente e desgasta o conhecimento tradicional dessas plantas. Frutas 
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e vegetais adaptam-se, frequentemente, de forma única, a seus ambientes locais e podem 
desempenhar um papel vital no apoio a dietas renovadas e nutritivas. 

No encaminhamento proposto em sala de aula, foram selecionados cinquenta alimentos que 
podem promover um estilo de vida mais saudável e sustentável. De acordo com a Unilever 
Food Solutions, desde 1900, 75% da diversidade genética no plantio tem sido perdida, e o 
mundo tem enfrentado um desafio sem precedentes. Ademais, até o ano de 2020 nosso 
planeta sofreria uma pressão ainda mais expressiva em relação à insuficiente produção de 
alimentos. Sendo assim, os alunos do 6º ao 8º ano conheceram cinquenta novos alimentos 
que apresentam inúmeros benefícios à saúde e são essenciais no combate à desnutrição e 
na prevenção de doenças.

A diversidade, especialmente de frutas e vegetais, é boa para a saúde, o meio ambiente e a 
subsistência. Portanto, por que não desfrutar e celebrar todos os recursos alimentares em 
2021: o Ano Internacional das Frutas e Vegetais? À ocasião, foi apresentado um relatório 
digital da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em 
língua inglesa, aos alunos das turmas supracitadas assim como dados específicos em relação 
à produção e consumo de frutas e vegetais no Brasil e no mundo. 

A atividade elaborada foi supervisionada pela professora de Língua Inglesa do Colégio Bom 
Maringá. Na sequência, expuseram-se algumas curiosidades em relação a alimentos, à 
introdução de proteínas produzidas em laboratórios e às mais diversas e tecnológicas práticas 
culinárias ao redor do mundo. Solicitou-se aos alunos que escolhessem os alimentos com 
os quais mais tiveram afinidade e criassem, então, um prato especial. O prato em questão 
não deveria ser necessariamente saboroso, senão criativo e nutritivo. A atividade foi realizada 
em sala de aula, por meio de atividades on-line e presenciais, de sorte que, ao término das 
quatro aulas necessárias, os alunos desenvolveram uma receita completa, com o passo a 
passo em língua inglesa aliada a uma produção visual final.
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ANO INTERNACIONAL 
DA ERRADICAÇÃO DO 
TRABALHO INFANTIL

“CRIANÇA NÃO DEVE 
TRABALHAR, INFÂNCIA É 
PARA SONHAR”

A crise da covid-19 acarretou uma situação 
de mais pobreza a pessoas que já se 
encontravam em situação de vulnerabilidade, 
possivelmente revertendo anos de avanço no 
combate ao trabalho infantil. O fechamento 
de escolas agravou a situação, e milhões 
de crianças trabalham para contribuir com 
a renda familiar. A pandemia também 
tornou mulheres, homens e crianças mais 
vulneráveis à exploração. A Assembleia 
Geral da ONU declarou 2021 como o Ano 
Internacional para a Eliminação do Trabalho 
Infantil. Na Resolução adotada em julho 
de 2019, salientou-se a importância das 
Convenções Internacionais da OIT sobre a 
idade mínima para o trabalho e as piores 
formas de trabalho infantil, reafirmando 
o compromisso de os Estados Membros 
adotarem medidas imediatas e eficazes 
para proibir e eliminar as piores formas de 
trabalho infantil, assim como erradicar todas 
as formas de exploração do trabalho infantil 
até 2025, conforme previsto na meta 8.7,  
do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, 
da Agenda 2030 da ONU, da qual o Brasil  
é signatário.

O número de crianças e adolescentes em 
situação de trabalho infantil chegou a 160 
milhões em todo o mundo, e “não podemos 
ficar parados enquanto uma nova geração 
de crianças é colocada em risco”, Guy 
Ryder, diretor-geral da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho). No Brasil, o 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), com base na Pesquisa Nacional por 
Amostras de Domicílio Contínua (PNAD 
Contínua), divulgada em dezembro de 
2020, apontou que, entre os anos de 2016 
a 2019, o contingente populacional de 5 a 
17 anos do trabalho infantil caiu de 2,125 
milhões para 1,768 milhão. Apesar de a 
pesquisa indicar tendência de queda do 
índice, a redução é pequena e não garante a 
erradicação de todas as formas de trabalho 
infantil em 2025, conforme proposto nos 
ODS das Nações Unidas.

Esse cenário foi tema de discussão e de reflexão 
nas aulas de Língua Portuguesa, Matemática 
e Ciências, das turmas do 6º, 7º e 8º anos, 
do Ensino Fundamental II, do Colégio Bom 
Jesus Carlos Démia – Maringá – PR. Entre 
as atividades desenvolvidas, pode-se arrolar 
a construção de gráficos estatísticos e de 
frases e lindos poemas criados pelos alunos. 
Os trabalhos compuseram um grande painel, 
exposto no pátio da Unidade de Maringá.

GERAÇÃO DA 
PROTEÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DO 
ECOSSISTEMA

Na Década Internacional da Restauração de 
Ecossistemas, os estudantes da Educação 
Infantil (Nível D), do Colégio Bom Jesus 
Coração de Jesus – Florianópolis – SC, 
trabalharam o tema em foco com o objetivo 
de conhecer a importância da proteção e da 
revitalização de ecossistemas. Vivenciaram, 
desse modo, o projeto Florestas, conhecendo 
os três tipos de florestas, a saber, a Tropical, 
a Temperada e a Boreal. Depois, finalizaram 
os estudos das árvores coníferas, em especial 
a araucária, nativa da região Sul do Brasil. À 

ocasião, os alunos observaram a estrutura 
de uma pinha fechada e de uma aberta, 
realizaram o plantio do pinhão no jardim 
da escola e descobriram que, ao plantar o 
pinhão, origina-se uma nova árvore.
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DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A CASA DE 
ACOLHIMENTO SEMPRE VIVA

Os alunos do Colégio Bom Jesus Coração de Jesus – Florianópolis – SC desenvolveram 
uma campanha de alimentos em prol da Casa de Acolhimento Semente Viva, localizada no 
bairro dos Ingleses, em Florianópolis. Toda a comunidade escolar fez a diferença na vida dos 
moradores dessa região. Registramos aqui nossa gratidão.

Experiências semelhantes a essa permitem refletir sobre a virtude da solidariedade e o valor 
da partilha, pois dividir aquilo que temos motiva-nos a ser cada dia melhores e mais felizes. 
Seguem algumas imagens do momento em que foram entregues os donativos à senhora 
Sheila Frainer Yoshimura, representante da Casa de Acolhimento, no dia 15 de junho.
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ANO INTERNACIONAL DAS FRUTAS E VEGETAIS

Para incentivar a alimentação saudável desde 
os primeiros anos de vida, as professoras da 
Educação Infantil (Nível B), do Colégio Bom 
Jesus Coração de Jesus – Florianópolis – SC, 
organizaram a construção de uma horta, em 
conjunto com seus alunos, no espaço do 
colégio. Aproveitando as tardes ensolaradas, 
as crianças plantaram sementes de legumes 
e hortaliças com o auxílio e a orientação do 
jardineiro da Unidade. Com muita curiosidade, 
manusearam as sementes e colocaram-nas 
nos buraquinhos previamente feitos pelo 
jardineiro. Alguns alunos escolheram tapar 
os buracos com as mãos e outros quiseram 
utilizar ferramentas de jardinagem. Adoram 
manipular os regadores para molhar as 
plantas. 

Essa ação vem ao encontro do Ano 
Internacional das Frutas e Vegetais, 
proposto pela UNESCO, cujo objetivo 
é aumentar a conscientização de uma 
alimentação saudável, incluindo esses itens 
na alimentação diária. 

ANO INTERNACIONAL DA PAZ E DA CONFIANÇA

Os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I, do Colégio Bom Jesus Coração de Jesus 
– Florianópolis – SC, vivenciaram a virtude da união e puderam perceber que, quando 
unidos, é possível colher mais resultados positivos em uma sociedade. Escolheram, com o 
auxílio das professoras, dois importantes protetores de animais da região de Florianópolis, 
nomeadamente o Protetor Paulo e a Ação Tapera, cujos trabalhos envolvem a acolhida de 
animais abandonados. 

Os projetos desses cuidadores dependem de doações para continuar atendendo os cães e 
os gatos com alimentos, remédios, castração, banho, tosa, entre outros. Aliado à vontade de 
ajudar e mediante o uso de folhas de sulfite, canetinhas, lápis de cor e muito amor, os alunos 
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desenvolveram lindos cartazes para divulgar os projetos. Depois de prontos, os cartazes 
foram afixados em um local à escolha dos estudantes. A ideia era alcançar o maior número 
de pessoas a fim de que elas conhecessem esses projetos e mobilizassem todos em direção 
à melhor maneira de ajudar. Projeto que realmente fez os alunos entenderem o sentido da 
expressão A União Faz A Força. Nas palavras de Francisco de Assis, não há ninguém que não 
possa aprender ou não tenha algo a ensinar. Por meio da união e ajudando uns aos outros, 
cria-se uma cultura de paz e harmonia entre as pessoas.

DÉCADA INTERNACIONAL DA RESTAURAÇÃO 
DE ECOSSISTEMAS

EDUCAÇÃO PARA AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Desenvolver a consciência ambiental em nossas crianças é fundamental para o futuro de 
nosso planeta. Por isso, trabalhar a consciência social e os valores, tornando-os cidadãos 
conscientes e transformadores é um de nossos principais objetivos. Desenvolver temas 
iguais a esse com os alunos em início de formação escolar pode contribuir como um 
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grãozinho de areia na luta contra a degradação do meio ambiente, das mudanças climáticas. 
Além disso, preservar e proteger espécies de animais próximos à extinção, apresentando 
aos estudantes a flora e a fauna extintas em consequência da intervenção direta do ser 
humano. Ao desenvolver o projeto Outros Lugares-Florestas, proporcionamos aos alunos 
da Educação Infantil, do Colégio Bom Jesus Externato – Pindamonhangaba – SP, uma 
vivência encantadora, tornando-os mais conscientes e críticos em relação ao difícil momento 
pelo qual estamos passando. Durante o projeto, conhecemos espécies de animais, seu 
modo de vida, a importância dos rios para a sobrevivência dos seres vivos. Conhecemos, 
ainda, os fenômenos naturais importantes para o ciclo da vida animal e da flora brasileira. 
Descobrimos, aliás, que a maior floresta tropical do mundo está localizada em nosso país, 
e ela vem diminuindo drasticamente no curso dos anos. Em consequência disso, diversas 
espécies de plantas, árvores e animais vão deixando de existir, e a influência do homem na 
natureza traz grandes perdas para o futuro próximo. Por isso, devemos tomar consciência 
desses prejuízos de maneira a tentar reverter essa situação por meio de atitudes como 
economizar água, plantar árvores, separar o lixo e proteger e cuidar das espécies de animais.
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ANO INTERNACIONAL DAS FRUTAS E VEGETAIS

Em um ano em que a UNESCO propõe o Tema Ano Internacional das Frutas e Vegetais, 
a professora do 1º ano do Ensino Fundamental I, do Colégio Bom Jesus Externato – 
Pindamonhangaba – SP, nas aulas de Língua Portuguesa, trabalhou com as obras do 
muito especial artista Giuseppe Arcimboldo. Ele criou vários retratos divertidos utilizando 
frutas, legumes e outros elementos da natureza como se fossem peças de quebra-cabeça. 
Aproveitando esse momento, a turma realizou um debate, com apoio da professora, a 
respeito da importância de uma boa alimentação para a manutenção de uma vida saudável. 
Após a discussão, os estudantes criaram obras baseadas nos quadros de Arcimboldo. Foi um 
momento de muito aprendizado e incentivo rumo à inserção de novos alimentos na rotina 
diária dos alunos.
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ALUNOS APRENDEM SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS 
PLANTAS EM NOSSO DIA A DIA

No decorrer do mês de junho, os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I, do Colégio 
Bom Jesus São José – Rio Negro – PR, em conjunto com a professora Maria, do Laboratório 
de Ciências, e a professora regente Viviane, aprenderam sobre a utilização das plantas em 
nosso dia a dia, além das diversas relações entre as plantas, tema abordado no PEA-UNESCO 
como Ano Internacional das Frutas e Vegetais.

Após identificar as partes das plantas, os alunos realizaram a reinterpretação da obra de Van 
Gogh Os Girassóis utilizando sementes na produção de uma flor de girassol. Em seguida, 
produziram tintas utilizando frutas, verduras, legumes e folhas e, com elas, realizaram 
uma releitura das obras de arte Fruteira e Cesta De Frutas e Flores, do artista brasileiro  
Aldemir Martins.

A professora Maria ressaltou que as 
sementes, utilizadas na composição 
da flor de girassol, servem como 
alimento para muitos animais de 
nossa fauna, além de embelezar 
nosso dia a dia. Além disso, 
relatou que “os trabalhos ficaram 
incríveis; foi muito gratificante 
ver o envolvimento dos alunos ao 
aprender e realizar as atividades.”.
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DÉCADA 
INTERNACIONAL 
DA CIÊNCIA 
OCEÂNICA PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

O ano letivo iniciou com o trabalho de 
um tema sugerido pela UNESCO em 2021. 
Durante a semana de ambientação, os 
alunos do Colégio Bom Jesus São José 
– Rio Negro – PR aprenderam sobre a 
importância de garantir a preservação dos 
oceanos, isto é, oportunidade para tomarem 
consciência do oceano de hoje e o do futuro. 
Além disso, foram discutidas ações que 
favorecem o desenvolvimento econômico 
sustentável, pois muitas famílias sobrevivem 
de recursos retirados ou relacionados a 
oceanos. Após a conversa referente a esse 
tema, a professora Daniele de Lima, do 1º 
ano do Ensino Fundamental I, explorou 
com os alunos o significado das palavras 
‘sustentabilidade’ e ‘oceanografia’. Por 
meio do significado, realizaram o registro, 
no caderno, e construíram também os 
combinados da turma nesse contexto. Para 
encerrar foi construído o ‘pote da gratidão’, 
no qual os estudantes expressaram, por 
meio de desenhos e palavras, os desejos 
rumo a um mundo melhor. A professora 
afirmou que “no final do ano, pretendemos 
colocar todos esses desejos em balões 
biodegradáveis e soltá-los”. Segundo a 
educadora, “por meio dessas atividades, foi 
possível observar que nossos alunos estão 
cada vez mais conscientes e preocupados 
com a importância da natureza e um mundo 
melhor para todos.”
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POLUIÇÃO EM DIFERENTES REGIÕES

A professora Daiane Grein, do Colégio Bom Jesus São José – Rio Negro – PR, trabalhou, 
na disciplina de Matemática dos 5º anos do Ensino Fundamental, com o tema Década 
Internacional da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável’. Na primeira aula, 
foram compartilhadas pesquisas, feitas em casa, com o levantamento de dados sobre o 
índice de poluição em diferentes regiões e as iniciativas de cada região para solucionar o 
problema, principalmente nos oceanos. O assunto foi discutido em sala de aula e, depois de 
coletados os dados, foram elaborados diversos tipos de gráficos, finalizando, então, com a 
apresentação para o grande grupo com o propósito de promover a conscientização sobre a 
necessidade de preservação de recursos naturais.

PROBLEMAS AMBIENTAIS E SEUS IMPACTOS

No dia 9 de agosto, a professora Ana Cristina Tchorney, do Colégio Bom Jesus São José – Rio 
Negro – PR, desenvolveu um projeto da UNESCO, abordando os problemas ambientais e seus 
impactos no dia a dia. Dividiram-se os grupos, de modo que cada integrante aprofundasse 
a pesquisa de algumas temáticas geradoras de degradação na natureza.
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As alunas do 8º ano, do Ensino Fundamental II, Ana Laura e Maria Luiza pesquisaram mais 
o desmatamento, chegando à conclusão de que, além de devastar as florestas e os recursos 
naturais, ele compromete o equilíbrio do planeta e os ecossistemas, afetando, gravemente, a 
economia e a sociedade, também. Giovanna, pesquisou como as queimadas descontroladas 
– utilizadas na maioria das vezes para a limpeza da vegetação e do solo –, podem trazer 
inúmeros prejuízos ao meio ambiente. Rafaella pesquisou animais atualmente ameaçados 
de extinção por causa de vários fatores, como a destruição do hábitat, a caça, a pesca, 
as mudanças climáticas, a exploração, entre outros. Discorre-se também sobre espécies e 
animais em extinção. Alana compartilhou uma reportagem recente a respeito de Balneário 
Camboriú, na qual se mostra o aterramento da praia causando prejuízos à vida marinha 
e aos ecossistemas a exemplo de milhares de conchas, com animais no interior, sendo 
despejadas na suposta nova praia de Balneário Camboriú. O intuito do projeto é conscientizar 
as pessoas quanto aos problemas ambientais, em sua maioria causados pelos seres humanos. 
O comportamento humano tende a querer suprir as próprias necessidades, sem pensar nas 
consequências ambientais desses atos no futuro.

BIOQUÍMICA CELULAR

A crise sanitária, causada pela disseminação do coronavírus Sars-Cov2, está levando alunos 
e professores a permanecerem, o maior tempo possível, nas dependências domésticas. Por 
isso, toda a dinâmica gerada pela Educação a Distância parece estar alimentando críticas 
quanto à relação da educação com a tecnologia.

A aula introdutória da 3ª série, do Ensino Médio, do Colégio Bom Jesus São José – São 
Bernardo do Campo – SP, sob orientação do professor Ricardo, da disciplina de Biologia, 
partiu do princípio de que precisamos diversificar, quando possível, as aulas a distância e 
ampliar as chances de o aluno enxergar além do conteúdo. Portanto, não só foram abordadas 
a diversidade e as propriedades químicas dos nutrientes presentes nos alimentos, como 
também a importância da etapa precedente à entrada dos nutrientes em nosso corpo, 
valorizando, assim, o ato de cozinhar e tentando, na medida do possível, dar cor aos sabores 
virtuais. Tal experiência encaixa-se nos temas do calendário internacional de 2021 da UNESCO 
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(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), pois o estudante 
pôde ver o preparo de vegetais (Ano Internacional das Frutas e Vegetais) e identificar as 
opções nutritivas oriundas dos vegetais, o que possibilita a redução no consumo de carnes e, 
assim, estimular questionamentos em relação a nossos hábitos e suas relações com a pressão 
sobre os recursos naturais (Desenvolvimento Sustentável e Estilos de Vida Sustentáveis).

CELEBRAÇÃO INTERNACIONAL DA MATEMÁTICA

Os alunos do Ensino Fundamental II, do Colégio Bom 
Jesus São José – São Bernardo do Campo – SP, sob 
a orientação da professora Andrea, realizaram uma 
atividade para a Celebração do Dia Internacional 
da Matemática, no dia 14 de março. A proposta era 
realizar uma composição artística que ilustrasse a 
importância da Matemática no cotidiano. Esse trabalho 
foi proposto aos alunos de tal modo que fizessem, 
em um papel tamanho A4 ou no computador, a 
composição da arte com formas, números e figuras 
relativas à matemática.
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ESTILOS DE COMUNICAÇÃO 

Os alunos do 5º ano, do Ensino Fundamental do Colégio Bom Jesus São José – São Bernardo 
do Campo – SP, orientados pela professora Mariane, realizaram uma reflexão sobre os 
Estilos de Comunicação. Ressalte-se que esta é uma das aulas do Programa de Habilidades 
Socioemocionais (PDHS). No primeiro momento, os alunos analisaram três reações das 
personagens e como cada uma se expressa, em uma mesma situação, de acordo com estes 
estilos de comunicação: agressivo, passivo ou assertivo. Após conhecerem o assunto, foi 
disponibilizado uma caixa de perguntas no Google Classroom para os alunos poderem 
expressar o estilo de comunicação com o qual mais se identificaram.

O Programa de Habilidades 
Socioemocionais visa a ajudar 
crianças a lidar, de maneira assertiva, 
com as especificidades da própria 
faixa etária, compreendendo que 
algumas situações são comuns e 
podem ser resolvidas, de inúmeras 
formas. Entretanto, pensar no meio 
mais adequado é fundamental para 
tomar a melhor decisão.
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TENHO MONSTROS 
NA BARRIGA

Durante o projeto ambientação, a turma do 
1.° ano do Ensino Fundamental I, do Colégio 
Bom Jesus São José – São Bernardo do 
Campo – SP, tomou conhecimento do livro 
Tenho Monstros na Barriga, cuja narrativa 
relata a história de Marcelo, um menino 
que sente ‘várias coisas’ na barriga e não 
sabe o que elas significam. Quando ele 
descobre que são sentimentos, Marcelo 
resolve chamá-los de monstrinhos. Por 
meio dessa história, as crianças falaram 
de suas emoções, de como lidam com 
elas nas diferentes situações cotidianas. 
Falar de sentimentos é uma maneira de 
desenvolver habilidades socioemocionais, 
o que contempla os objetivos da UNESCO 
pela Cultura de Paz, ou seja, esta é uma das 
práticas de humanização do Bom Jesus para 
o convívio social, ressaltando valores como 
a solidariedade e o respeito ao próximo.

DIA INTERNACIONAL 
DA MATEMÁTICA

Os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 
I, do Colégio Bom Jesus São José – São 
Bernardo do Campo – SP, orientados pelas 
professoras Kátia e Mariane, na segunda-feira 
do dia 15 de março, realizaram atividades para 
celebrar o Dia Internacional da Matemática, 
ocorrido no domingo do dia 14 de março. Os 
alunos puderam descobrir que a Matemática 
vai muito além de números, e não a 
encontramos apenas na escola, senão em 
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tudo em nossas vidas. Eles puderam perceber 
que encontramos a Matemática nos mapas, 
nos jogos, nos museus, na música e em muitos 
outros lugares. Puderam até fazer uma visita  
on-line à Pinacoteca de São Paulo para ver a 
presença da Matemática em tudo, mesmo! 
Para finalizar, diante do cenário atual, os 
alunos foram convidados a utilizar formas 
geométricas para ilustrar como imaginam o 
mundo pós-pandêmico. Com a mensagem 
de muita esperança e paz, encerramos nosso 
dia lembrando o quanto o conhecimento e os 
laços construídos são importantes.

EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO

Os alunos do 4º ano (2ª turma) do Ensino Fundamental I, do Colégio Bom Jesus São José – 
São Bernardo do Campo – SP, orientados pela professora Mariane, realizaram uma reflexão 
sobre a Evolução do Comportamento. Saliente-se que esta é uma das aulas do Programa 
de Habilidades Socioemocionais (PDHS). Os estudantes foram conduzidos a perceber que 
não temos as mesmas ações de quando éramos menores. Por isso, estamos em constante 
mudança e, ao melhorarmos, evoluímos. O ser humano evoluiu ao descobrir o fogo, ao deixar 
de ser nômade e por ter feito diversas descobertas ao longo do tempo, facilitando a vida 
cotidiana. Em razão do número expressivo de pessoas convivendo no mesmo ambiente, a 



37

PEA UNESCO R E L A T Ó R I O  2 0 2 1

existência de regras foi fundamental para que todos pudessem viver de forma mais harmônica. 
Após essas reflexões, os alunos responderam à primeira etapa de um questionário que os 
ajudará a acompanhar e perceber a própria evolução. Com esse trabalho, possibilitamos o 
resgate de valores morais e éticos, essenciais à formação da pessoa humana.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2021

Um Mundo Colorido repleto de diversidade

Por meio de atividades diversificadas, os alunos do 2º ano (1ª turma) do Ensino Fundamental 
I, do Colégio Bom Jesus São José – São Bernardo do Campo – SP, tomaram conhecimento 
da Campanha da Fraternidade 2021 e uma das propostas foi a contação da história A Cor de 
Coralina, com a finalidade de despertar a virtude da empatia e ressaltar o respeito a diferenças 
de raça, religião, cultura, condições financeiras, entre outras. Para concluir a proposta, as 
crianças confeccionaram fantoches com pregadores de roupa, simbolizando a diversidade e 
elaboraram um cartaz para conscientizar as pessoas da importância do respeito às diferenças. 
“Aprender a conviver na diversidade, é meta prioritária para a construção de uma Cultura de 
Paz” (http://peaunesco-sp.com.br/missao/missao_06.htm).



38

AS ABELHAS E 
A POLINIZAÇÃO 
– DÉCADA 
INTERNACIONAL DA 
RESTAURAÇÃO DE 
ECOSSISTEMAS

Nos estudos de Ciências, os alunos do 2º 
ano do Ensino Fundamental I, do Colégio 
Bom Jesus Água Verde – Curitiba – PR, 
aprenderam sobre as plantas, os animais 
e seus ecossistemas. Eles refletiram sobre 
a importância do meio ambiente para as 
pessoas, as diferenças existentes entre 
plantas e como podemos utilizá-las em 
nosso cotidiano. Além disso, aprenderam 
que o colorido das plantas atrai pequenos 
animais como abelhas, pois elas sugam o 
néctar das flores para a alimentação. Também 
descobriram que a flor produz grãos de pólen 
e a abelha realiza a polinização entre uma flor 
e outra. Para ilustrar todo esse aprendizado, 
as crianças confeccionaram uma abelha de 
papel e passearam pela escola, realizando 
a polinização. O momento de aprendizado 
virou uma doce brincadeira que conscientiza 
as crianças sobre a necessidade do equilíbrio 
na natureza para a vida de qualidade no 
planeta.
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AULA NA HORTA: 
AUTONOMIA E 
RESPONSABILIDADE

Os alunos das turmas de Período Integral 
do Ensino Fundamental I e II, do Colégio 
Bom Jesus Água Verde – Curitiba – PR, 
foram convidados a participar de uma 
aula especial: as crianças presenciaram 
como uma horta se inicia e perceberam a 
importância desse espaço, de sorte que 
foram produzidas mudas em sementeiras. 
Desse modo, cada aluno plantou uma 
semente e teve contato com a terra. Grande 
foi a expectativa das crianças de ver a muda 
pronta, mas descobriram que é preciso ser 
paciente, pois cada planta tem um tempo 
próprio para desenvolver. No curso desse 
processo, surgiram perguntas como “o 
que as plantas precisam para sobreviver?”, 
“como vamos preparar o adubo?”, “o que é 
a fotossíntese?”, “quais são as pragas que 
podem atacar a horta?”, “como cuidar de 
uma horta?’’, “quando vamos colher?”, “o 
que é agrotóxico?”, entre outras.

Alguns estudantes do 3º ano, do Ensino 
Fundamental I, não sabiam o que era agrião. 
Por isso, supuseram não gostar dessa folha. 
Porém, agora que eles mesmos a plantaram, 
quando chegou o dia de colher, eles decidiram 
que vão provar essa hortaliça. Nessa aula, 
os alunos receberam muitas informações e 
aprenderam novas práticas. Compartilharam 
histórias sobre as hortas de suas casas, 
conheceram vegetais novos e a importância 
de produzir e comer alimentos naturais, bem 
como compreenderam os devidos cuidados 
necessários com a horta, para manutenção e 
cuidado das plantas.
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AMOROGRAFIA – ANO INTERNACIONAL DA 
PAZ E DA CONFIANÇA

No Colégio Bom Jesus Água Verde – Curitiba – PR entendemos que o acolhimento 
é poderoso. A empatia faz justiça e estender a mão é bem melhor que apontar o dedo. 
Somamos amor a nossas atitudes para um mundo com mais alegria, pois amar é o caminho 
para a transformação. Além de transformar e ressignificar, o amor tem o poder de construir 
bons caminhos e fazer do mundo um lugar melhor. No Bom Jesus Água Verde, o amor 
manifesta-se em cada gesto diário nas salas de aula, nos corredores e durante as atividades.

No início do 2º semestre, as turmas da Educação Infantil (de Nível C) vivenciaram e aprenderam, 
na semana de adaptação, o tema Amorografia. Foram instigados a opinar o que eram atitudes 
de amor e conheceram, assim, as cinco linguagens do amor para as crianças, a saber, toque 
físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes e atos de serviço. Também 
construíram o tanque emocional e conversaram sobre o que é preciso para abastecer nosso 
tanque. Por fim, relataram ações que fazem o tanque esvaziar e encher.

Nesse espírito fraterno, os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I foram incentivados a 
escolher um profissional da escola e a agradecer-lhe por estarem dispostos a ajudar todos 
os dias. Esse momento despertou um sentimento fundamental não só para a comunidade 
escolar, mas igualmente todas as pessoas: a gratidão! Depois escrita a mensagem e de 
decorados os cartões em formato de coração, foi construída a árvore da gratidão, exposta na 
entrada do prédio. No decurso da semana, todos os que receberam os bilhetinhos carinhosos 
tiveram a oportunidade de buscá-lo, de maneira singela, sentindo-se recompensados por 
terem executado suas funções com maestria, isto é, a prática da cultura da paz gerando 
confiança e gratidão pelo amor.
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, do Colégio Bom Jesus Diocesano 
– Lages – SC, vêm desenvolvendo ações relacionadas ao Ano Internacional das Frutas e 
Vegetais, tema proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de 
aumentar a conscientização sobre a importância de incluir esses itens na alimentação com 
vistas a aprimorar a saúde da população. Os alunos trabalharam do plantio de mudas e 
sementes até cultivo e colheita. Desse modo, o senso ecológico e o respeito à natureza vêm 
sendo incentivados desde a infância. Uma alimentação saudável está relacionada a diversos 
benefícios para nosso organismo, como a melhora na imunidade, no humor e na qualidade 
do sono, o aumento da disposição, a regulação de nosso intestino e a manutenção do peso.
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ANO INTERNACIONAL DA PAZ E DA CONFIANÇA

Durante o segundo bimestre, nas aulas de Formação Humana conduzidas pelo professor Rhuan 
Reis, os alunos da 1ª série do Ensino Médio, do Colégio Bom Jesus São José – Petrópolis – RJ, 
tiveram a oportunidade de aprender e refletir sobre o bullying, a saber, uma das principais 
causas do abalo da paz no ambiente escolar. Se a conduta do agressor não for observada, 
problematizada e corrigida, pode gerar sérias consequências. Após semanas de estudos e 
debates relativos ao tema, os estudantes foram desafiados a produzir, individualmente, 
um material de divulgação que chamasse a atenção a algum aspecto referente ao assunto. 
Essa ação reforça, ainda mais, a filiação do Bom Jesus à UNESCO, que reconhece a paz e a 
confiança como atreladas à aceitação das diferenças e à capacidade de ouvir, reconhecer, 
respeitar e valorizar os outros. A paz não é apenas a ausência de conflito, mas ela requer 
também um processo participativo e dinâmico no qual se encoraja o diálogo e os conflitos 
se resolvem em espírito de compreensão mútua e cooperação. Segue a imagem do trabalho 
produzido pelos alunos da 1ª série do Ensino Médio.

ANO INTERNACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA

MÁQUINAS X EMPREGABILIDADE

No segundo bimestre, nas aulas de Formação Humana, os alunos da 2ª série do Ensino Médio, 
do Colégio Bom Jesus São José – Petrópolis – RJ, discutiram a ética relacionada ao trabalho 
e ao consumo. Tema abordado por meio da perspectiva que apresenta o ciclo inevitável entre 
maior consumo, produção e exploração do meio ambiente. Além disso, foi problematizado 
com os alunos a mecanização do processo de produção de riquezas e o crescente número 
de desempregados.
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Em meio às aulas do assunto, os alunos foram convidados a conhecer a seguinte história: 

“Um famoso economista liberal em viagem à China, deparou-se com 
algumas centenas de homens que construíam uma pequena barragem de 
terra, munidos exclusivamente de pás e enxadas. Surpreso com a lerdeza 
com a qual o trabalho era executado, o economista decidiu explicar ao oficial 
chinês que apenas um operário, de posse de uma máquina escavadeira, 
poderia dar conta de toda aquela empreitada em um tempo bem mais curto. 
Mal escondendo um sorriso sarcástico no canto dos lábios, a resposta do 
oficial foi:

— Sim, mas imagine todo o desemprego que isso acarretaria!

Estupefato com a resposta, o economista disse:

— Se são empregos que desejam, melhor seria que lhes tirassem as pás e 
lhes dessem colheres!

Após terem escutado a história, foi realizado um debate norteado pelas seguintes questões:

• Em sua opinião, a substituição de pessoas por máquinas é inevitável no processo 
produtivo? Justifique sua resposta.

• Em vista da situação presenciada pelo economista, você preferiria viver em uma sociedade 
de colheres (beneficia o emprego em vez da velocidade da qualidade produtiva) ou em 
uma sociedade de escavadeiras (prioriza a produção em vez do emprego)? Explique seu 
posicionamento.

Por fim, os alunos foram convidados a pensar em formas de conciliar empregabilidade e 
eficiência produtiva. A saída apresentada pela maioria foi colocar as máquinas a serviço dos 
homens, e não o contrário disso.

PROJETO DA ASSEMBLEIA DA ONU

Algumas semanas após a Conferência em Glasgow, da COP 26, os alunos das turmas da 2ª 
série do Ensino Médio, do Colégio Bom Jesus São José – Petrópolis – RJ, discutiram temas 
que representam inúmeros desafios, além do combate à pandemia, ou seja, a educação de 
qualidade e a redução das desigualdades e igualdade de gênero.

Com muita criatividade, senso crítico e alegria, representando inúmeros países integrantes 
da ONU, os estudantes vivenciaram uma tarde em que, por associação à Arte e à História, 
grande homenagem foi prestada ao centenário de dois grandes educadores, detalhadamente, 
Paulo Freire e Dom Paulo Evaristo Arns.



44

Suscitou-se a proposta do projeto de simulação da Assembleia da ONU pelos alunos e ela 
foi abraçada pelo corpo docente. Os alunos pesquisaram, de forma incansável e criteriosa, 
os países-membro a serem representados. Os temas abordados tiveram como referência os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 da ONU. O objetivo principal 
do projeto foi promover a discussão e reflexão sobre temas socioeconômicos de grande 
relevância em todo o mundo. Os alunos buscaram soluções para as problemáticas discutidas. 
O projeto contou, ainda, com um bate-papo, promovido pela professora Valesca Fernandes, 
sobre Emergência Climática. Foi um projeto transdisciplinar no qual as discussões ultrapassam 
os limites do programa escolar, incentivando e promovendo a busca por informações 
consistentes que compuseram o levantamento de dados e, posteriormente, a elaboração 
dos discursos.

A culminância do projeto ocorreu na tarde de segunda-feira (22/11), circunstância em que os 
alunos tiveram a oportunidade de discursar sobre tudo que tinham aprendido no processo 
de elaboração do projeto. Os discursos dos alunos foram irretocáveis!

“Acreditamos em uma escola 
viva, que seja capaz de provocar 
no educando protagonismo e 
engajamento!” Thaís Freitas do 
Carmo, professora de História.

“O projeto da Assembleia da 
ONU foi brilhante, pois pudemos 
conhecer a realidade de outros 
países e, com isso, refletir sobre 
o que poderíamos fazer para 
melhorar a realidade do mundo 
como um todo nos contextos 
educacional, social, econômico e 
político”. Camila Jansen, 16 anos, 
2ª série 1

“A Assembleia foi uma 
oportunidade de aprender de 
maneira mais dinâmica. Numa 
sociedade polarizada, essa busca 
por informação de qualidade 
é urgente. Além disso, o papel 
da escola é formar cidadãos.” 
Bruna Souza de Azevedo, 2ª 
série 01, 16 anos

“A Assembleia foi um dia muito 
divertido e descontraído que 
nunca esquecerei. Além disso, 
foi um dia de aprendizado e 
conscientização sobre várias 
questões importantes as quais 
agora tenho em mente. E através 
disso, mudarei certas ações e 
hábitos na esperança de termos 
todos um futuro melhor.” 
Matheus Mendes 16 anos
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Para conferir alguns dos trabalhos, basta acessar os links a seguir:

• Bélgica – Ana Lara, Isabela e Giovanna: https://youtu.be/MwFSiBF6qHM

• China – Júlia, Alice e Maria Fernanda: https://youtu.be/LtIL4m4_DwE

• Dinamarca – Vítor, Maria Clara, Bruno e João Pedro: https://youtu.be/VkqO0NbJlOA

• Assembleia Geral da ONU – Bom Jesus São José: https://youtu.be/BSAGppu3pUc
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ECONOMIA CRIATIVA

Os empreendimentos sustentáveis e o 
incentivo à criatividade têm gerado cada 
vez mais projetos inovadores, por exemplo: 
FASTRIP, projeto criado, desenvolvido 
e apresentado por uma das equipes de 
Empreendedorismo do 8º ano do Ensino 
Fundamental II, do Colégio Bom Jesus São 
José – Petrópolis – RJ. O FASTRIP é um 
projeto criativo e um exemplo de economia 
colaborativa (compartilhada) que aborda, 
ao mesmo tempo, economia, criatividade, 
praticidade e sustentabilidade. As questões 
trabalhadas e abordadas pela equipe 
foram consumismo, demanda por recursos 
naturais, sustentabilidade, praticidade, 
economia compartilhada e oportunidade de 
acesso aos bens de consumo. No exercício 
da criatividade e do acesso à tecnologia, os 
alunos criaram um aplicativo (FASTRIP) – 
Aluguéis de Malas. Para a equipe “as pessoas 
não precisam possuir malas, mas usar malas 
para transportar algo. Logo, essa mala não 
precisa pertencer a alguém, mas ser usada, 
diversas vezes, por pessoas diferentes que 
necessitam do mesmo serviço.” Para isso, 
basta acessar o aplicativo e seguir as regras 
de formas de pagamento, valores, coleta e 
devolução das malas. As imagens a seguir 
foram desenvolvidas pela equipe por meio 
do conhecimento de Marketing abordado 
nas aulas de Empreendedorismo. Pelo 
desenvolvimento dessa atividade os alunos 
tiveram a oportunidade de trabalhar com 
inovação, transformação, responsabilidade 
social e ambiental, além de outras habilidades 
como trabalho em equipe e todas as suas 
demandas. Como o Bom Jesus é uma escola 
associada à UNESCO, os estudantes também 
aprenderam que o ano de 2021 foi intitulado 
Ano Internacional da Economia Criativa para 
o Desenvolvimento Sustentável. Souberam 
ainda que, nas últimas duas décadas, ganhou 

força um novo ramo de estudo denominado 
‘economia criativa’ ou ‘economia cultural’ 
cujo foco são as atividades baseadas no capital 
intelectual, que representa oportunidades 
para indivíduos, empresas, regiões e países 
fomentarem a geração de riquezas e 
impulsionarem o crescimento econômico e 
a geração de empregos e desenvolvimento. 
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HERÓIS DA NATUREZA

Os alunos da Educação Infantil (Nível A e B), do Colégio Bom Jesus São José – Petrópolis 
– RJ, participaram de um grande desafio: transformar-se em ‘heróis da natureza’ para ajudar 
nosso mundo. Nossos heróis conheceram a história Vamos Abraçar O Mundinho, de Ingrid 
Biesemeyer Bellinghausen. Por meio da história, descobriram ações que podem tornar nosso 
planeta mais “feliz”.

Os estudantes do Nível A trabalharam com reciclagem e coleta seletiva de lixo. Aprenderam 
onde jogar o lixo produzido e como separá-lo utilizando as latas coloridas. Assim, participaram 
de um jogo simbólico Lixo no Lixo, catando rolinhos de meia (lixo) espalhados pela casa e 
jogando-os nas latas correspondentes, a saber, de papel, vidro e plástico. Depois, conversou-
se sobre sustentabilidade, e os alunos transformaram uma caixa de leite em um vaso de 
planta e plantaram mudas e sementes, produzindo novos 
alimentos para consumo. Também observaram imagens 
de nossos amigos nas hortas de suas casas e brincaram 
de jogo da memória. Para finalizar, os ‘heróis da natureza’ 
realizaram desafios, mostrando seus poderes para cuidar de 
nosso mundinho.

Os alunos do Nível B jogaram um quiz sobre cuidados 
com a natureza e o lixo produzido. Posteriormente, 
conversaram sobre sustentabilidade e foram desafiados 
a reutilizar rolinhos de papel higiênico para confeccionar 
um binóculo de brinquedo. Para concluir, participaram 
de um jogo simbólico É Hora de Plantar e brincaram de 
plantar sementinhas, em caixas de ovos, com o intuito de 
deixar mais saudável o ar de nosso mundinho. Por meio 
de atividades lúdicas e interativas, os alunos da Educação 
Infantil aprenderam um pouco sobre dois temas propostos 
pela UNESCO, isto é, a Década Internacional da Restauração 
de Ecossistemas e a Década Internacional da Ciência 
Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável.
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ANO INTERNACIONAL DAS FRUTAS E VEGETAIS

Com o objetivo de conhecer e entender a função de cada grupo de vegetal, os alunos do 
7º ano do Ensino Fundamental II, do Colégio Bom Jesus Sévigné – Porto Alegre – RS, 
foram desafiados a fotografar diferentes grupos de plantas ou estruturas associadas a eles no 
entorno de suas casas. Pelas fotografias, os alunos foram convidados a pensar nas adaptações 
e características de cada espécie escolhida, bem como nas relações dessas plantas com outros 
seres nos ecossistemas em que estão insertas. Finalmente, os alunos refletiram sobre a 
importância da arborização nas cidades e a preservação das florestas brasileiras. Vale reforçar 
que o ano de 2021 foi escolhido, pela Organização das Nações Unidas (ONU), como o Ano 
Internacional das Frutas e Vegetais, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a 
importância de incluir esses itens na alimentação para aprimorar a saúde da população. Além 
disso, visa-se a fortalecer o debate sobre a relevância da produção sustentável e da redução 
do desperdício de alimentos.

DÉCADA INTERNACIONAL DA RESTAURAÇÃO 
DE ECOSSISTEMAS

Cada espécie deste planeta é importante, e nenhuma mais nem menos que a outra. Os seres 
vivos são sensíveis a mudanças climáticas e alterações ambientais. Por isso, precisamos 
cuidar, urgentemente, dos ecossistemas brasileiros. O Brasil apresenta a maior biodiversidade 
do mundo. Pensando nisso, os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, do Colégio 
Bom Jesus Sévigné – Porto Alegre – RS, foram desafiados a pesquisar diferentes grupos 
de animais (invertebrados e vertebrados), buscando suas características e ambientes onde 
vivem. Após a pesquisa, com o uso da criatividade e de materiais reutilizáveis, os alunos 
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construíram maquetes desses animais para compartilhar suas aprendizagens. Como o Colégio 
Bom Jesus Sévigné é filiado ao PEA-UNESCO (Programa das Escolas Associadas à UNESCO), 
os estudantes também aprenderam que a Década das Nações Unidas da Restauração de 
Ecossistemas 2021-2030 é uma convocação para proteção e revitalização dos ecossistemas 
em todo o mundo, em benefício das pessoas e da natureza. O objetivo é deter a degradação 
de ecossistemas e restaurá-los para alcançar os objetivos globais. Todas as formas de 
degradação dos ecossistemas apresentam um traço comum: quando as pessoas ferem os 
ecossistemas também atingem as economias, a biodiversidade e o clima. Essa pesquisa, 
realizada pelos alunos do 6º ano, vem ao encontro dessa conscientização de seu papel, 
melhorando, assim, a qualidade de vida de todos no planeta.
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ARTE COMO FORMA DE MANIFESTO SOBRE 
UMA GRAVE INJUSTIÇA SOCIAL

O tema da UNESCO, em 2021, Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil 
sensibilizou estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, do Colégio Bom Jesus 
Sévigné – Porto Alegre – RS, no sentido de motivar a criar ilustrações com a finalidade de 
conscientização sobre esse assunto tão urgente. O poema O Direito das Crianças, de Ruth 
Rocha, inspirou desenhos relacionados a uma infância feliz, e a letra Sementes dos rappers 
Emicida e Drik Barbosa foi interpretada com imagens tocantes sobre o trabalho infantil. Esse 
material foi organizado no formato de um vídeo que leva à reflexão por meio de imagens 
que revelam muita sensibilidade e empatia. 

Link do vídeo: 

• https://drive.google.com/file/d/1ZZr6o8DnWiElUYOS1DZu_G4tbue6W7nT/view?usp=sharing

ANO DA PAZ E DA CONFIANÇA

No decorrer das aulas por Google Meet, do Colégio Bom Jesus Sévigné – Porto Alegre – RS, 
a professora fez muitos questionamentos à turma da Educação Infantil (Nível C). Assim, a 
turma tomou conhecimento e, ao longo do semestre, explorou um dos temas propostos pela 
UNESCO 2021, nomeadamente, O Ano da Paz e da Confiança. A turma acolheu corretamente 
o tema, fazendo reflexões significativas. No desenvolvimento das Horas dos Contos foram 
realizadas várias atividades, entre as quais, o mapa conceitual dos 5 erres. Nesse sentido, foram 
abordados os tópicos Reciclar, Reduzir, Reaproveitar, Repensar, Reaproveitar e apresentados 
cada um desses erres. A primeira literatura exposta foi O livro do Planeta Terra, de Todd Parr, 
história na qual os alunos descobrem a importância da virtude do amor pelo planeta Terra. 
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Após, houve momentos de conversa, reflexões e de muitas perguntas sobre como podemos 
proteger a Terra e fazer dela um lugar melhor. Foi trabalhado o conceito de cada erre (Reciclar, 
Reduzir, Reaproveitar, Repensar, Reaproveitar). Nesse momento, ampliou-se o conhecimento 
de sustentabilidade no mundo. A turma também considerou a importância de cada uma de 
nossas ações em casa e suas consequências para nosso planeta. Os alunos firmaram, ainda, 
compromissos com o meio ambiente, motivados pelas reflexões e pelas Horas do Conto. Os 
alunos, em conversa com as famílias, puderam perceber que essas pequenas atitudes diárias 
podem ajudar o planeta Terra a ser mais saudável e limpo, trazendo mudanças que ajudarão 
um futuro mais sustentável para todas as pessoas e a natureza. Diante do mapa conceitual 
dos 5 erres, passamos a falar e registrar o que cada um poderia fazer para cuidar do meio 
ambiente. Os alunos foram estimulados a compartilhar, com a turma, cada pequena mudança 
(ação) diária que estavam desenvolvendo em casa. Assim, começaram a aguçar a curiosidade 
em relação a “o que vamos fazer com o que estamos reciclando?” As famílias contribuíram 
de maneira significativa, envolveram-se em ações como reciclar, reutilizar, reaproveitar. A 
professora apresentou as lixeiras de modo a identificar os tipos de lixos. Depois, a turma 
relatou um pouco como é a seleção do lixo em suas casas. Na sequência dessa temática, 
surgiram muitas ações, citadas pela turma, que já tinham sido implementadas em suas casas.

Seguem algumas ações:

• Diminuição do tempo na hora do banho;

• Usar os dois lados da folha de papel;

• Separar e classificar os lixos;

• Diminuir o uso de sacola plástica;

• Comer toda a comidinha do prato;

• Não deixar a luz ligada durante o dia por 
mais de 30 minutos;

• Transformar sucatas, como as garrafas, os 
potes, as caixas, os rolos e os canudinhos,  
em brinquedos,

• Doar roupas e brinquedos que não se 
usam mais;

• Dar utilidade a algo descartável;

• O lixo virar objetos com utilidades;

• Projeto Musical: criações de instrumentos, 
canções e rimas por meio da reciclagem;

• Confecção de um símbolo da paz;
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• Confecção de Jogos Pedagógicos (diferenciação de símbolos, letras e números).

A atividade que mais gerou alegria na turma foi Transformação De Camisetas em Bolsas/
Sacolas Sustentáveis. Para isso, a turma usou camisetas de papai/mamãe. As camisetas foram 
transformadas em ‘sacolas sustentáveis’, e a turma escolheu o seguinte nome a elas Amor e 
Reciclagem pela Paz. Para o desenvolvimento dessa atividade, cada aluno utilizou os materiais 
disponíveis em casa, como botões, cola colorida, canetas, fitas e barbantes. Na realização dessa 
tarefa, os alunos desenharam os símbolos da reciclagem. A turma participou, com interesse 
e alegria, das Horas do Conto, e os alunos estavam bem empolgados para ajudar o mundo, 
lutar pela paz e confiança entre as pessoas e cuidar do planeta. A turma está desenvolvendo 
a conscientização de que a Terra é nossa casa e ela é de responsabilidade de todos. Durante 
a hora do conto Um Mundinho de Paz, história na qual todos os homens fazem de tudo 
pela paz, a professora comentou a importância de todas as pessoas terem casa, escola e 
uma alimentação saudável. Mostrou também a importância das plantas em nossa vida. A 
turma explorou diversas músicas que abordam nossas temáticas trabalhadas, como Cuida com 
Cuidado, do grupo Palavra Cantada; Da Vida Temos que Cuidar, de Kidloom; Paz, do grupo Roupa 
Nova; e Herdeiros do Futuro, de Toquinho. A turma mostrou que está comprometida com uma 
educação mais solidária para termos um mundo mais sustentável para todos, mantendo amor, 
respeito, diálogo e gratidão por tudo que o universo proporciona a nós.

ANO INTERNACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA

Vivemos em uma época que é necessário 
implantar mudanças de hábitos no tangente 
aos alimentos. Milhões de pessoas carecem de 
nutrientes e, simplesmente, não têm acesso 
a alimentos de boa qualidade. É importante 
pensar em tudo que se joga fora, principalmente 
em relação a alimentos reaproveitáveis. Muitas 
receitas bem criativas podem ser utilizadas, 
garantindo, assim, o máximo de nutrientes na 
ingestão de alimentos. O reaproveitamento 
é excelente alternativa. Para exemplificar 
alimentos ricos em nutrientes para aprimorar 
a refeição, pode-se mencionar talos das 
hortaliças, folhas, ramas, sementes, cascas de 
banana, maracujá, laranja, batata, entre outros. 
Cientes da urgência alimentar em que boa parte da população se encontra, potencializar o 
reaproveitamento dos alimentos, é preciso. Foi com o intuito de conscientizar nossos alunos, 
do Colégio Bom Jesus Vicente Pallotti – SP, que a oficina culinária, ministrada pela Professora 
Rita de Cássia M. de Oliveira, ofereceu grandes dicas. Os alunos acompanharam a realização 
do suco com casca de manga, do aperitivo com cascas de batatas e da massa de panquecas 
com talos e folhas de brócolis. Foram valiosas e deliciosas dicas!
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ANO INTERNACIONAL DA PAZ E DA CONFIANÇA

Paz é um conjunto de valores, atitudes, modos de comportamentos e de vida que não 
aceita a violência e aposta no diálogo para prevenir e solucionar conflitos, agindo sobre suas 
causas. Com o intuito de promover diálogo à luz desse tema, os alunos do Colégio Bom 
Jesus Vicente Pallotti – SP iniciaram a reflexão pela música A Paz, cuja canção traz uma linda 
mensagem de paz, incentivando a busca por um mundo melhor para as futuras gerações. Os 
alunos refletiram que o ‘amor’ nem sempre usa a linguagem tradicional, mas sempre nos 
traz a sabedoria de desejar o bem do outro como a si próprio e de cuidarmos do planeta que 
nos pede socorro. Em seguida, orientados pela professora-regente Patrícia, os estudantes 
confeccionaram a ‘árvore da paz’, cuja estrutura traz o ‘amor’ e a ‘proteção’ como base. Os 
alunos levantaram inúmeras hipóteses a respeito das atitudes que promoveriam a paz. Entre 
as opiniões, merece destacar ‘o saber ouvir as pessoas’, ‘o pedido de desculpas’, ‘o respeito 
às diferenças’, ‘o diálogo, a paciência e o cuidar do outro’, principalmente nesse tempo de 
pandemia. Os alunos entregaram a pomba da paz aos colaboradores do Colégio, desejando 
a todos um mundo repleto de paz, amor e proteção.
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ANO INTERNACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA

A ideia de Economia Criativa, como o próprio nome diz, é unir a economia à criatividade. 
É ser capaz de criar algo novo ou transformar algo preexistente. Uma camiseta velha ou 
manchada pode ficar de cara nova e ser usada por ainda mais tempo . Isso é possível se 
utilizada a técnica de tie dye, ou seja, amarrar e tingir o tecido com cores vibrantes. Foi 
com esse propósito que os alunos do Fundamental I e II, do Colégio Bom Jesus Vicente 
Pallotti – SP, participaram da oficina de tie dye com as professoras de Arte Denyse e Kátia. 
Os alunos foram previamente orientados a respeito dos materiais utilizados na aula para a 
criação de uma peça de roupa, colorida e cheia de estilo. O tie dye que conhecemos hoje é, 
principalmente, fruto da interação entre diferentes modelos e técnicas existentes ao redor 
do mundo, isto é, uma técnica cultural para muitos povos.

ANO INTERNACIONAL DA PAZ E DA 
CONFIANÇA – DIA DA PAZ!

Conviver em paz é aceitar as diferenças e ter a habilidade de ouvir, reconhecer, respeitar e 
apreciar os outros, bem como viver unidos e de maneira pacífica. De acordo com a Assembleia 
Geral das Nações Unidas, o Dia da Paz tem como objetivo manter o desejo de viver e agir em 
conjunto, respeitando as diferenças e a diversidade, a fim de construir um mundo sustentável 
de paz, solidariedade e harmonia. Nesse contexto, no dia 21 de setembro, os alunos do Colégio 
Bom Jesus São Miguel – Arroio do Meio – RS tiveram um momento especial para pensar, 
refletir, sentir e desejar a paz para todos. Cada aluno, professor e funcionário expressou o 
próprio sentimento em mensagem escrita em uma pomba branca. As mensagens foram 
penduradas como se fossem frutos a serem colhidos na árvore da paz. Os alunos da Educação 
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Infantil e de séries Iniciais também receberam um balão no qual foi possível desenhar ou 
escrever algo que desejam a alguém. Foi uma vivência muito significativa que nos aproximou 
um pouco mais dessa paz de que tanto o mundo inteiro está precisando. PAZ e BEM!

DÉCADA INTERNACIONAL DA RESTAURAÇÃO 
DE ECOSSISTEMAS

PALESTRA CORSAN

A Década das Nações Unidas da Restauração 
de Ecossistemas é um apelo à proteção e 
à revitalização dos ecossistemas em todo 
o mundo para o benefício das pessoas e 
da natureza, com vistas à contenção da 
degradação dos ecossistemas. Somente 
com ecossistemas saudáveis podemos 
melhorar a subsistência das pessoas, 
combater as mudanças climáticas e deter o 
comprometimento da biodiversidade. Nessa 
perspectiva, no dia 13 de setembro, os alunos 
do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, do 
Colégio Bom Jesus São Miguel – Arroio do 
Meio – RS, tiveram a oportunidade de assistir 
a uma palestra, promovida pela CORSAN de 
Arroio do Meio, a respeito da importância 
da preservação das matas, especialmente 
as ciliares, com foco na preservação da água 
em quantidade e qualidade para atender a 

diversos fins. Ao final do encontro, a escola 
recebeu quatro mudas de árvores para plantio 
no espaço escolar.
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SUSTENTABILIDADE E CONSUMO CONSCIENTE 
DOS RECURSOS NATURAIS

A professora, da Educação Infantil (Nível D), do Colégio Bom 
Jesus Joana d’Arc – Rio Grande – RS, Gabriela Rajão Mendonça 
proporcionou um momento de contação de história aos alunos 
utilizando o livro O Camelo, o Burro e a Água, do autor Sérgio 
Merli, para refletir sobre um assunto fundamental, relacionado 
a nosso planeta: sustentabilidade. Essa atividade foi baseada 
no tema da UNESCO, Década Internacional da Ciência Oceânica 
para o Desenvolvimento Sustentável, buscando conscientizar 
a comunidade a preservar e a cuidar dos bens naturais, com 
fundamento em um consumo consciente de recursos essenciais 
à vida de nosso planeta.

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
A professora de Língua Portuguesa, Débora Regina de Castro Alves Medeiros, após trabalhar 
o tema da UNESCO Erradicação Do Trabalho Infantil, realizou uma reflexão com os alunos do 
6º ano, do Ensino Fundamental, do Colégio Bom Jesus Joana d’Arc – Rio Grande – RS, sobre 
os direitos das crianças previstos no ECA, a saber, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, entre outros. Depois de trocar de ideias, a professora solicitou aos alunos 
que criassem uma história em quadrinhos, na qual se demonstrasse a importância de cuidar 
das crianças e de respeitar seus direitos, extinguindo o trabalho infantil.
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ANO INTERNACIONAL 
DAS FRUTAS E 
VEGETAIS

Durante a aula de Ciências, os alunos do 5º 
ano, do Ensino Fundamental, do Colégio 
Bom Jesus Joana d’Arc – Rio Grande – RS, 
incentivados pelas professoras Karla Alonso 
Pereira e Alana Dafne Tavella, criaram 
pratos com alimentos saudáveis e diversos 
materiais como alimentos em grãos e 
massinhas de modelar. Essa atividade 
foi baseada no tema da UNESCO, Ano 
Internacional das Frutas e Vegetais.

Nesse momento, houve a oportunidade de 
conscientizar os alunos sobre a importância 
de uma alimentação saudável para o 
desenvolvimento de cada.

ANO INTERNACIONAL 
DA PAZ E DA CONFIANÇA

RELIGIÃO E ECOLOGIA 

No mês de agosto, nas aulas de Ensino 
Religioso, os alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental, do Colégio Bom Jesus 
Palhoça – Pedra Branca – SC, tiveram a 
oportunidade de aprender mais a respeito 
das diversas orientações referentes às 
Tradições Religiosas, como Cristianismo, 
Xintoísmo e Budismo, para o cuidado com 
o meio ambiente. Como nossa escola é 
associada à UNESCO, estudaram também 
que a Organização das Nações Unidas 
tenciona manter a segurança e a paz mundial, 
promover os direitos humanos, assim como 
auxiliar no desenvolvimento econômico e no 
progresso social. Impulsionados por todos 
esses ensinamentos e pela preocupação 
com o meio ambiente, os alunos realizaram 
a construção de diversos mascotes da 
conscientização ambiental mediante o 
uso de materiais recicláveis e abusando da 
criatividade para torná-los únicos. 
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ANO INTERNACIONAL DE ERRADICAÇÃO AO 
TRABALHO INFANTIL 

DISCUTINDO TEMÁTICAS SOCIAIS EM AULAS 
INTERDISCIPLINARES

No decorrer do 2º trimestre, os alunos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental II, do  
Colégio Bom Jesus Palhoça – Pedra Branca – SC, debateram e aprofundaram seus 
conhecimentos em relação à temática da UNESCO Ano Internacional da Erradicação do 
Trabalho Infantil. Por meio de aulas interdisciplinares de Língua Portuguesa e Filosofia, foram 
apresentados dados relevantes sobre a situação atual do trabalho infantil no Brasil, além de 
debates de opiniões, notícias, entre outras estratégias cuja finalidade era a conscientização 
de todos. Os alunos montaram um enorme painel digital contendo imagens e frases 
que demonstram o quanto a problemática ainda é persistente em nosso país. Os alunos 
demonstraram, por meio da criação de slides, todo o aprendizado adquirido nessas aulas.

ANO INTERNACIONAL DAS FRUTAS E VEGETAIS

LUGAR DE TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE

A turma do 2º ano do Ensino Fundamental I, do Colégio Bom Jesus Palhoça – Pedra 
Branca – SC, estudou Lugar de Trabalho no Campo e na Cidade, nas aulas de Geografia, 
com importantes atividades como agricultura, pecuária e extrativismo, tão necessárias à 
sociedade, na medida em que fornecem matéria-prima às indústrias e alimentos a nossa 
mesa, além de gerar empregos a algumas pessoas, garantindo o sustento familiar. Depois 
de conhecido o processo de produção do suco de laranja realizado pela indústria, os alunos 
foram à cozinha experimental transformar a laranja (a matéria-prima) em um delicioso 
suco natural. Vale reforçar que o ano de 2021 foi escolhido, pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), o Ano Internacional das Frutas e Vegetais, com o objetivo de aumentar a 
conscientização sobre a importância de incluir esses itens na alimentação para melhorar a 
saúde da população, justificando a ação supracitada.
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LA PAZ QUE VIENE DE LA CONFIANZA

Distanciamento social e contato virtual: dicotomia vigente que marca todas as relações sociais 
contemporâneas. A juventude clama, mais do que nunca, por acolhimento e renovação. Com 
o retorno às aulas presenciais, emerge uma enorme necessidade de discussão no sentido 
de como todo este processo pandêmico, vivido por todos nós, pode levar-nos à reflexão e à 
retomada da confiança uns com os outros, da confiança no presente e futuro, de modo que 
todos os movimentos terminam levando-nos à construção de paz e bem entre todos.

Durante as aulas de Língua Espanhola, com os alunos da 1ª série do Ensino Médio, do 
Colégio Bom Jesus Pedra Branca – Palhoça – SC, foram trabalhadas diferentes temáticas 
como infância e adolescência, presente e futuro, família, viver com amigos, minha vida no 
colégio e aqui vivo eu. Temáticas essas direcionadas a uma ideia de que toda atitude feita 
em um ambiente semelhante à casa, à escola, ao bairro necessita ser realizada no intuito 
de incentivar a confiança entre os envolvidos a fim de promover a paz. Após as discussões 
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temáticas e realizações de momentos de compreensão audiovisual, com os vídeos Resistiré 
2020 (Various Artists), Ya Pasará (Carlos Rivera) e Color Esperanza 2020 (Various Artists), surge 
o pensamento da construção do poema La Paz que Viene de la Confianza, com o propósito 
similar de contribuir com o movimento de renovação ante a perspectiva de uma juventude 
confiante na cultura da paz.

Link das postagem do poema Año Internacional de la Paz y la Confianza 

• https://youtu.be/QSZMLUkciaI

ANO INTERNACIONAL 
DA PAZ E CONFIANÇA 

O tema Ano Internacional da Paz e 
Confiança, proposto pela UNESCO, foi 
trabalhado com as turmas de 5º ano do 
Ensino Fundamental, do Colégio Bom 
Jesus Canarinhos – Petrópolis – RJ. O 
assunto tocou os alunos, principalmente 
por estarmos neste momento de pandemia 
e muitas histórias de perdas estarem sendo 
vividas em nossa sociedade. Em uma roda 
de conversa, foi fortalecida a confiança, 
virtude essa trabalhada pelo 5º ano no projeto 
institucional Virtudes e Atitudes. Destacou-se  
a importância da confiança em Deus, no outro 
e em si mesmo. A paz foi amplamente 
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desejada, e os alunos manifestaram seus entendimentos e sentimentos mediante a confecção 
de pequenos cartazes.

ANO INTERNACIONAL DA PAZ E DA CONFIANÇA

Para trabalhar o tema Ano Internacional da Paz e da Confiança com os alunos da Educação 
Infantil (Níveis A e B), do Colégio Bom Jesus Canarinhos – Petrópolis – RJ, referiu-se às 
atitudes que transmitem paz e relacionam-se à Amorografia, pois o amor é a primeira virtude 
trabalhada com os estudantes. Sabe-se que educar ‘franciscanamente’ não é apenas um 
método de transmissão de informações, senão a base fundamental e privilegiada para 
formar pessoas íntegras. Com o objetivo de tornar ainda mais significativo o aprendizado 
dos alunos, foram realizadas diversas atividades, como pesquisas em revistas de imagens, 
que representam gestos de amor, confecção de símbolos da paz, produção de cartazes, 
montagem de uma ‘árvore da paz’ na porta das salas pela pintura nas mãos dos alunos. 
Também foi explorado O Livro da Paz, de Tood Parr, com o propósito de trabalhar o valor de 
pequenas coisas e atitudes que ajudam a viver mais tranquilamente. Por meio de todas essas 
ações, foi reforçada a importância do amor e do respeito para termos um ambiente de paz 
e transmitirmos àqueles que apreciaram as produções esses sentimentos.
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ATITUDES 
SOCIOEMOCIONAIS 
CONDIZENTES COM A 
FORMAÇÃO DE UMA 
CULTURA DE PAZ E 
NÃO VIOLÊNCIA

A formação de uma cultura de paz e não 
violência, benéfica a toda a humanidade e, 
em particular, às futuras gerações, é tema 
centralizador proposto pela Organização das 
Nações Unidades (ONU). Após discussões 
sobre o assunto, os alunos do Colégio 
Bom Jesus Canarinhos – Petrópolis – RJ 
reconheceram que a paz e a confiança 
envolvem, sobretudo, aceitar as diferenças e 
ter a capacidade de ouvir, respeitar e admirar 
os outros. Os alunos da Educação Infantil 
(Níveis C e D) ouviram histórias, assistiram 
a vídeos, leram livros e confeccionamos 
cartazes e obras de arte sobre confiança e paz. 
Dessa forma, eles adquiriram a consciência 
do dever de colocar seu potencial criativo e 
pacificador a serviço da humanidade.

ECONOMIA CRIATIVA 

Os empreendimentos sustentáveis e o 
incentivo à criatividade têm gerado, cada 
vez mais, projetos inovadores. Por exemplo, 
o Desafie-se, jogo criativo e inovador, que 
destaca habilidades que influenciam no 
desenvolvimento da economia criativa. 
Esse é um projeto criado, desenvolvido 
e apresentado por uma das equipes de 
empreendedorismo do 7º ano do Ensino 
Fundamental II, do Colégio Bom Jesus 
Canarinhos – Petrópolis – RJ. Pelo exercício 
da criatividade e do acesso à tecnologia, os 
alunos criaram um aplicativo como meio/
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ferramenta para as pessoas acessarem esse jogo que estimula a criatividade, a resiliência e 
a autonomia. Para isso, basta acessar o aplicativo e seguir as regras de formas de pagamento 
e todas as outras informações necessárias. As imagens expostas foram desenvolvidas pela 
equipe para representar algumas etapas do projeto.

O PENSAMENTO COMPLEXO – UMA REFLEXÃO 
SOBRE A DÉCADA DE RESTAURAÇÃO DOS 
ECOSSISTEMAS 

Pela utilização da postura filosófica e em referência aos primeiros filósofos, os pré-socráticos, 
cujos propósitos eram o princípio de tudo na natureza (physis), os alunos dos 6º anos do 
Ensino Fundamental, do Colégio Bom Jesus Canarinhos – Petrópolis – RJ, refletiram sobre 
as informações dadas pela ONU/UNESCO e algumas imagens que mostravam o resultado da 
degradação do meio ambiente. Pensando nisso, os alunos ponderaram a respeito das ações 
do homem em relação à natureza e pensaram em um problema filosófico (uma pergunta 
quanto à filosofia). Cada estudante elaborou a própria pergunta filosófica e escreveu as 
considerações à dependência homem versus natureza, bem como as consequências da 
destruição do meio ambiente.
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GASTRONOMIA SUSTENTÁVEL 

ANO INTERNACIONAL DAS FRUTAS E VEGETAIS.

No sábado letivo do mês de junho, os professores da Educação Infantil ao 4º ano do 
Ensino Fundamental I, do Colégio Bom Jesus Nossa Senhora do Rosário – Paranaguá – 
PR, trabalharam o dia da Gastronomia Sustentável em uma aula on-line. Dias anteriores à 
aula, os professores enviaram aos alunos diversas receitas de alimentos feitos com cascas 
e talos de frutas, verduras e legumes, uma das quais as famílias deveriam preparar, para 
formar então um piquenique virtual, no sábado. Os professores iniciaram a aula com um 
momento de conversa na qual puderam explicar aos alunos os conceitos de sustentabilidade, 
de gastronomia sustentável e alimento sustentável. Nessa conversa, os alunos também 
compreenderam a importância da utilização de talos, cascas, sementes e raízes como 
ingredientes para o preparo de receitas, evitando, assim, o desperdício, uma das principais 
intenções da gastronomia sustentável. Os professores também aproveitaram o momento 
para conscientizar os alunos sobre os benefícios nutricionais e a saúde implícita no consumo 
de frutas e hortaliças, englobando o Ano Internacional das Frutas e Vegetais. Segundo a 
UNESCO, este ano internacional visa a aumentar a conscientização sobre a importância de 
incluir esses itens na alimentação para melhorar a saúde da população. Como fechamento 
de todos os trabalhos, cada aluno pode mostrar e explicar aos demais colegas a receita 
preparada e cada qual saboreou o lanche.
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ANO INTERNACIONAL DA PAZ E DA CONFIANÇA

No dia 21 de setembro, os alunos puderam conversar e realizar atividades referentes ao Dia 
Internacional da Paz e ao Ano Internacional da Paz e da Confiança. O Colégio Bom Jesus 
Nossa Senhora do Rosário – Paranaguá – PR já trabalha com a Cultura da Paz e o Projeto do 
Tempo Franciscano. Nesse sentido, realizou-se a integração desses estudos e discussões à data, 
relembrando a importância da paz para nossa convivência diária com os colegas na escola, 
com os familiares e todas as pessoas com as quais conversamos ou convivemos, nos diversos 
lugares que visitamos ou frequentamos. Sabe-se que a cultura de paz diz respeito a uma visão 
de mundo que privilegia o diálogo e a mediação para resolver conflitos, abandonando atitudes 
e ações violentas e respeitando a diversidade dos modos de pensar e agir. Após várias reflexões, 
os alunos puderam refletir sobre de que maneira poderiam fazer algo pela paz de nosso planeta 
e finalizaram com uma atividade representativa da importância da paz. 
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CORRENTE DA PAZ

Anualmente, o Colégio Bom Jesus trabalha 
com temáticas referentes ao Programa 
de Escolas Associadas da UNESCO. Neste 
ano, as turmas do 5º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental II, do Colégio Bom Jesus 
São José – Vacaria – RS, trabalharam com 
um dos temas propostos, a saber, o Ano 
Internacional da Paz e da Confiança. Na 
disciplina de Língua Portuguesa, durante 
a primeira quinzena do mês de setembro, 
os alunos assistiram a vídeos do tema paz, 
bem como visualizaram conceitos afins. Em 
seguida, eles conversaram sobre lugares e 
pessoas que transmitem paz e confiança. 
Com essas discussões, foram convidados 
a trazer uma foto na qual houvesse uma 
representação do que é paz para cada 
um. Depois dessas atividades, elaboraram 
mensagens de paz e confeccionaram um 
origami em forma de pomba (símbolo 
da paz) a ser distribuído para as pessoas 
que circulam pelo ambiente escolar. Para 
finalizar, um grupo representativo de 
alunos e as professoras responsáveis pelo 
projeto foram à rádio local para passar as 
mensagens de paz à sociedade. Assim, foi 
possível conscientizar os alunos sobre a 
importância de confiar em uma sociedade 
que semeia a paz.
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O LIXO QUE VIROU 
UMA BRINCADEIRA 

O Programa das Escolas Associadas (PEA) 
é o braço da UNESCO nas escolas de 
Educação Básica de todo o mundo. Criada 
em 1953, a Rede PEA-UNESCO une 11,7 
mil escolas de 183 países em torno de 
princípios difundidos pela UNESCO, entre 
os quais se enfatiza a construção de uma 
cultura de paz, a promoção da educação 
para o desenvolvimento sustentável e 
a formação de gerações conscientes do 
papel de protagonistas de uma cidadania 
global. O colégio Bom Jesus pertence a esse 
programa, e os alunos dos 4º anos do Ensino 
Fundamental I, do Colégio Bom Jesus São 
José – Vacaria – RS, realizaram um trabalho, 
no dia 10 de setembro de 2021, relacionado 
a duas das competências sugeridas para 
o trabalho da UNESCO nas escolas, 
detalhadamente, o Ano Internacional da 
Economia Criativa para o Desenvolvimento 
Sustentável e a Década Internacional da 
Restauração de Ecossistemas. As turmas 
pesquisaram modelos de brinquedos feitos 
com material alternativo. Posteriormente, 
utilizando a criatividade e a disposição, 
confeccionaram alguns objetos. Com isso, 
perceberam que aquilo que jogamos no lixo 
pode ampliar as opções de brincar, além 
de possibilitar vivências motoras em sua 
respectiva fase da infância.
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RECICLANDO E BRINCANDO

Os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I (Turmas 1 e 2), do Colégio Bom Jesus São 
José – Vacaria – RS, realizaram uma atividade de contação de histórias, criando personagens 
e cenário com materiais reutilizáveis, como caixinhas de remédios, tampinhas de garrafas 
PET, potes de iogurte, latinhas de refrigerante, entre outros materiais relativos ao tema 
da UNESCO Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável, englobando, assim, 
todas as disciplinas escolares. Depois de concluído o cenário e as personagens, tivemos um 
momento para cada aluno contar sua história em sala de aula. Os alunos estão aprendendo 
a conscientização no sentido de que podem, e devem, ser criativos reutilizando materiais, 
economizando dinheiro e também divertindo-se dessa forma.
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PARA MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO

O ano de 2021 foi escolhido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e Cultura (UNESCO) o Ano Internacional das Frutas e Vegetais, com o objetivo de aumentar 
a conscientização sobre a importância de incluir esses itens na alimentação para melhorar 
a saúde da população, além da promoção de estilos de vida diversificados, equilibrados e 
saudáveis, a fim de reduzir o desperdício de alimentos, especialmente os perecíveis. Como 
nossa escola é associada à UNESCO, os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental (Turmas 1 e 2), 
do Colégio Bom Jesus São José – Vacaria – RS, nos componentes curriculares de Matemática 
e Ciências, estiveram engajados nesse projeto, realizando atividades e desenvolvendo uma 
belíssima ação social. No componente curricular de Ciências, seguiram-se os critérios que 
envolveram a nutrição dos alimentos. No de Matemática, referiu-se a cálculos com números 
decimais. Realizaram uma pesquisa sobre as vitaminas contidas nas frutas selecionadas, 
seus benefícios para a saúde e os valores nutricionais implícitos. Cada turma organizou 
um livreto com informações importantes de algumas frutas e, depois, selecionaram duas 
instituições do município. Prepararam, portanto, duas cestas de frutas e realizaram a partilha. 
Essa ação contemplou vários aspectos, entre os quais, o conhecimento sobre os nutrientes, 
as informações sobre pesquisa de preços e, mais importante, o ato da doação e do amor ao 
próximo em um gesto simples de incluir em sua alimentação nutrientes necessários a uma 
boa saúde.
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ANO INTERNACIONAL DAS FRUTAS E VERDURAS

No dia 1º de setembro, a turma do 1º ano 
do Ensino Fundamental I, do Colégio 
Bom Jesus Nossa Senhora Aparecida – 
Venâncio Aires – RS, trabalhou com o tema 
da UNESCO Ano Internacional das Frutas e 
Vegetais. Essa data foi definida pela ONU 
com a finalidade de aumentar a consciência 
sobre o impacto positivo desses alimentos na 
nutrição humana, na saúde e na segurança 
alimentar. Após as primeiras discussões, 
para melhor entendimento desse assunto, os 
alunos assistiram a um vídeo com a história 
Eu Nunca Comerei Tomates. Ampliaram, 
desse modo, seus conhecimentos sobre a 
importância e a necessidade de consumir 
frutas e vegetais no dia a dia. Em seguida, 
os alunos realizaram o plantio de sementes 
de tomates.
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ODS 11 PARA CRIANÇAS – CIDADES E 
COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

A turma do 1º ano (turma 2ª) do Ensino Fundamental I, do Colégio Bom Jesus Nossa Senhora 
Aparecida – Venâncio Aires – RS, realizou o plantio de uma árvore, na tarde da quarta-feira do 
dia 4 de agosto, em referência ao tema Cidades e Comunidades Sustentáveis proposto como 
um dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável –, apresentados pela UNESCO. 
Eles ampliam a consciência de educação ambiental para a faixa etária em foco. O momento 
do plantio foi de grande aprendizagem, pois os alunos puderam colocar em prática o que 
aprenderam e conscientizar-se também sobre a importância de tornarmos nossa cidade 
mais sustentável, enfatizando as causas ambientais e pensando no futuro de nosso planeta.

ANO INTERNACIONAL DAS FRUTAS E VEGETAIS

Nos dias 14 e 15 de julho, a turma da Educação Infantil (Nível D), do Colégio Bom Jesus 
Nossa Senhora Aparecida – Venâncio Aires – RS, trabalhou com o tema da UNESCO Ano 
Internacional das Frutas e Vegetais. A Organização das Nações Unidas dedica este ano rumo 
ao aumento da conscientização sobre os benefícios nutricionais e à saúde implícita no 
consumo de frutas, legumes e verduras, promovendo dietas e estilos de vida diversificados, 
equilibrados e saudáveis e reduzindo a perda e o desperdício de alimentos, especialmente os 
mais perecíveis. A diversidade, especialmente de frutas, legumes e verduras, é boa para nossa 
saúde, o meio ambiente e a subsistência. Em uma roda de conversa, os alunos da Educação 
Infantil foram estimulados a refletir sobre a importância e a necessidade de frutas e vegetais 
fazerem parte da alimentação diária. Na sequência, cada aluno realizou o plantio de uma 
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muda de alface e tinha trazido de casa também a fruta preferida. Sabe-se que a realização 
de atividades experimentais permite aos alunos, além de compreender a teoria, participar 
do processo de construção do conhecimento.

ANO INTERNACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA

Os dias antecedentes às férias 
de julho foram recheados de 
brincadeiras e construções para 
os alunos da Educação Infantil 
(Nível D), do Colégio Bom Jesus 
Santo Antônio – Rolândia 
– PR. Ao término do projeto 
Florestas, os alunos investigaram 
o motivo de a Terra girar e 
divertiram-se confeccionando a 
construção de lindos planetários 
com massinhas de modelar. 
Por meio da musicalização e 
da visualização de vídeos, os 
estudantes conheceram os planetas existentes no sistema solar. Ouviram também a história 
Bruxa, Bruxa Venha à Minha Festa e construíram um caldeirão utilizando garrafa PET. Por 
meio de uma brincadeira estimulando a imaginação, fizeram uma sopa com ingredientes 
esquisitos. Com a história O Patinho Feio, conscientizaram-se sobre o respeito às diferenças 
e a necessidade de cuidar das outras pessoas com carinho e respeito. Construíram, ainda, 
a mamãe pata com um pratinho descartável e tiveram de cuidar das casquinhas de ovos 
de modo que não se quebrassem. No momento de tirar os filhotes de dentro dos ovos, 
os estudantes utilizaram as palavras mágicas “Com licença, patinho! Vou quebrar o ovo!”, 
“Desculpe-me por incomodá-lo neste momento!”. 
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Além dessas histórias, também 
ouviram Rapunzel e construíram 
uma torre utilizando rolinho de 
papel toalha, criando as tranças 
com papel crepom. Todas 
as construções propiciaram 
momentos de significativa 
aprendizagem, principalmente 
a reutilização de materiais 
recicláveis, na medida em que se 
transformaram em algo inerente 
ao contexto escolar. Dessa forma, 
foi trabalhado um dos temas do 
PEA-UNESCO 2021, ou seja, o 
Ano Internacional da Economia 
Criativa. A turma divertiu-se 
muito com as brincadeiras 
e conscientizou-se sobre a 
importância de reciclar!

ANO INTERNACIONAL DA ERRADICAÇÃO DO 
TRABALHO INFANTIL

12 de junho: Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil
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Durante as aulas de Língua Portuguesa de um dos sábados letivos, no dia 12 de junho, os alunos 
do 7º ao 9º anos do Ensino Fundamental II, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio – Rolândia – 
PR, participaram de uma roda de conversa relativa ao trabalho infantil no Brasil, em referência 
à data instituída como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, pela Lei Nº 11.542/2007. 
Além disso, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução que declara 2021 o 
Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Após analisarem dados estatísticos e 
debaterem causas e consequências do trabalho infantil, os alunos perceberam a importância 
de valorizar a educação e produziram cartazes com a temática estudada.

ANO INTERNACIONAL DA PAZ E CONFIANÇA

Amorografia – Espalhando Gratidão

Amorografia significa, em linhas gerais, atitudes ou ações que representam ou transcrevem o 
amor. Configura-se também como matéria fundamental a qualquer ser humano que acredita 
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na transformação pelo amor. Nesse sentido e em ritmo junino, os alunos da 3ª série do 
Ensino Médio do Colégio Bom Jesus Santo Antônio – Rolândia – PR, em referência a esse 
conteúdo, espalharam o significado de Amorografia por toda a Unidade Santo Antônio, por 
meio de cartas motivacionais e de um Tau Franciscano, demonstrando, assim, gratidão e 
amor para com todos os colaboradores. Foi um momento de muita emoção, pois todos 
compreenderam, com espírito de união, a importância do amor altruísta e do propósito de 
fazer o bem.

ANO INTERNACIONAL DAS FRUTAS E VEGETAIS 

   

O Ano Internacional das Frutas e Vegetais, proposto pela UNESCO foi o tema de estudo dos 
alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I, do Colégio Bom Jesus Rainha da Paz – Lagoa 
Vermelha – RS. As reflexões iniciaram-se com o vídeo A Horta do Tio Ari e um questionamento 
relativo à importância das frutas e dos vegetais em nossa saúde. Esse estudo foi enriquecido 
com a palestra da endocrinologista Dra Naiane, seguido da montagem de um álbum sobre 



76

frutas e vitaminas e da confecção de um 
livreto de receitas com o aproveitamento de 
cascas de frutas, folhas de vegetais e chás. As 
crianças tiveram a oportunidade de trabalhar 
também o nome das frutas e dos vegetais 
nas aulas de Língua Inglesa. Os alunos 
aprenderam que quem consome frutas e 
hortaliças regularmente apresenta aumento 
da disposição e diminuição de riscos de 
doenças. Além disso, esses alimentos são 
muito versáteis e podem ser consumidos 
crus, cozidos, na forma de suco e no preparo 
de salgados e doces.

Os alunos da Educação Infantil e do 1º ano 
do Ensino Fundamental I, do Colégio Bom 
Jesus Rainha da Paz – Lagoa Vermelha – RS, 
montaram um prato colorido representando 
frutas e vegetais prediletos. No decorrer 
desse projeto, realizaram um passeio no 
bosque – residência das Irmãs de São José –, 
apreciando as frutas e vegetais ali cultivados. 
O objetivo desses trabalhos escolares 
é aumentar a conscientização sobre os 
benefícios nutricionais e a saúde implícita 
no consumo de frutas e hortaliças, além da 
promoção de estilos de vida diversificados, 
equilibrados e saudáveis a fim de reduzir 
o desperdício de alimentos, especialmente  
os perecíveis.

BONS HÁBITOS SAUDÁVEIS ALIADOS À 
SUSTENTABILIDADE E À ECONOMIA CRIATIVA

Com o objetivo de integrar as disciplinas de Matemática 
e Ciências no 7º ano do Ensino Fundamental II, 
do Colégio Bom Jesus Rainha da Paz – Lagoa 
Vermelha – RS, os alunos trabalharam o tema 
proposto pela UNESCO 2021, isto é, frutas e vegetais, 
associados à ideia de sustentabilidade e economia 
criativa, incentivando-se bons hábitos alimentares, 
possibilitando o conhecimento de uma dieta alimentar 
saudável, estimulando o consumo de frutas, legumes 
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e verduras, bem como buscando relacionar os conteúdos trabalhados na série. A turma 
foi orientada a fazer a releitura das obras de Giuseppe Arcimboldo, representando rostos 
e figuras utilizando as frutas. Nesse projeto, os alunos confeccionaram uma bolsa de feira 
sustentável por meio de camisetas que não serviam mais, mas poderiam ser reutilizadas 
na nova proposta. Para a confecção das bolsas, foram levadas em consideração as formas 
geométricas estudadas em Matemática, durante o 2º trimestre.

TRABALHO INTERUNIDADES!

Os alunos da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Bom Jesus São José – Vacaria – RS e do 
Colégio Bom Jesus Rainha da Paz – Lagoa Vermelha – RS em conjunto com as respectivas 
professoras de Língua Inglesa e Língua Espanhola, Paula Lenzi e Bruna Rech, participaram de 
uma palestra pelo Google Meet com a ex-aluna, nutricionista e mestra em envelhecimento 
humano, Luísa Biasi, sobre alimentação saudável. Na conversa, foi abordada a questão da 
alimentação saudável e equilibrada, dando preferência a alimentos menos processados 
e industrializados, propiciando, assim, mais saúde e energia aos adolescentes, evitando 
também futuros problemas de saúde relacionados à má alimentação.

ANO INTERNACIONAL DA ERRADICAÇÃO DO 
TRABALHO INFANTIL

 O TRABALHO INFANTIL NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE 

Os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I, do Colégio Bom Jesus Rainha da Paz – Lagoa 
Vermelha – RS, sob orientação da professora regente de turma Antonia, da professora de 
Educação Física Joseara e da professora de Língua Inglesa Paula, desenvolveram o projeto 
O Trabalho Infantil na Família e na Comunidade. Inicialmente, eles analisaram as imagens 
de crianças colaborando nas atividades e as imagens de crianças trabalhando. Assistiram  
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ao vídeo referente à música Criança Não 
Trabalha, do grupo Palavra Cantada. 
Refletiram sobre o papel assumido pela 
criança na família e na comunidade. 
Pesquisaram, ainda, dados de crianças que 
sofrem com o trabalho infantil, em países 
de predominância da língua inglesa. Fizeram 
também a coreografia da música Criança Não 
Trabalha. Os alunos do 4º ano aprenderam 
que toda vez que há uma situação de 
trabalho infantil, comete-se uma das mais 
graves violações de direitos humanos. Para 
muitos, esses menores são considerados 
como mais uma fonte de renda familiar em 
vista da realidade de nosso país, onde muitas 
famílias sobrevivem às custas da miséria 
e da fome. O problema está associado à 
pobreza, à desigualdade e à exclusão social 
existentes no Brasil, ademais de outros 
fatores de natureza cultural, econômica 
e de organização social da produção que 
igualmente respondem pelo agravamento 
da questão. Evolutivamente, o assunto 
ganhou a devida importância em razão de os 
governos e as Organizações Internacionais 
terem desenvolvido a consciência de que o 
trabalho infantil deve ser eliminado em todas 
as manifestações, por ser incondizente com a 
ética de uma sociedade democrática voltada 
à equidade e à igualdade de oportunidades 
a todo cidadão.

CRESCIMENTO 
DO TRABALHO 
INFANTIL DURANTE 
A PANDEMIA DA 
COVID-19 NO BRASIL

O crescimento do trabalho infantil no Brasil, 
durante a pandemia da covid-19, foi tema 
de atividades realizadas pelos alunos do 8º 

ano do Ensino Fundamental II, do Colégio 
Bom Jesus Rainha da Paz – Lagoa Vermelha 
– RS. Nas aulas de História da professora 
Marina, os alunos elaboraram fôlderes 
informativos referentes ao trabalho infantil, 
aos fatores conducentes a seu crescimento 
durante a pandemia e a propostas de 
solução do problema no momento atual, a 
saber, auxílio a famílias carentes e projetos 
sociais de apoio a crianças e a famílias em 
situação socioeconômica grave. Os alunos 
aprenderam que, para reverter a tendência de 
aumento do trabalho infantil mundialmente, 
a OIT (Organização Internacional do Trabalho) 
e o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para 
a Infância) vêm solicitando o aumento dos 
investimentos com educação de qualidade 
e o retorno à escola de toda criança e 
adolescente, sobretudo aqueles ausentes 
da escola anteriormente à pandemia da 
covid-19. Ainda, menciona-se a promoção 
de trabalho decente para adultos, para que 
famílias não tenham de recorrer a crianças 
e adolescentes para ajudar a gerar renda 
familiar. Pode-se salientar a proteção social 
adequada a todos, incluindo benefícios 
universais a crianças e adolescentes. Deve-
se investir em sistemas de proteção infantil, 
desenvolvimento agrícola, serviços públicos 
rurais, infraestrutura e meios de subsistência.

PERSEVERANÇA NA 
LUTA CONTRA O 
TRABALHO INFANTIL

Os alunos da 2ª série do Ensino Médio, do 
Colégio Bom Jesus Rainha da Paz – Lagoa 
Vermelha – RS, trabalharam o tema da 
UNESCO Perseverança na Luta contra o 
Trabalho Infantil, unindo-o ao projeto Virtudes. 
Essa atividade, coordenada pelos professores 
de Química, Sociologia e História, visou a levar 
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os alunos a perceber o abuso no trabalho 
infantil em nosso país e fazer com que eles se 
tornem pessoas ativas, observadoras e capazes 
de denunciar crianças ou adolescentes em 
situação de risco, obrigados a trabalhar e sem 
acesso à educação. Por meio de uma conversa 
com um profissional da área do Direito, os 
alunos foram desafiados a realizar podcasts do 
assunto abordado. Os alunos do Ensino Médio 
aprenderam que o trabalho infantil é violação 
dos direitos da criança e do adolescente e 
existem várias leis protetivas da infância nesse 
sentido. Nesse viés, empresas e empregados 
que se beneficiam do trabalho infantil agem 
em desacordo com a lei e devem ser punidos. 
A percepção de que o trabalho infantil impede 
o acesso de crianças e adolescentes aos 
seus direitos fundamentais é relativamente 
recente. A primeira lei brasileira que tratou 
de proteger o trabalhador infanto-juvenil 
foi o decreto nº 1.313, de 1891, que proibia 
o trabalho de crianças e adolescentes nas 
fábricas. Posteriormente, vieram os códigos de 
menores de 1927 e 1929. Foi a partir de 1988, 
com a Constituição de mesmo ano, que as leis 
brasileiras passaram a vislumbrar crianças e 
jovens como pessoas em formação, às quais 
deveria ser assegurado o direito ao pleno 
desenvolvimento físico, mental, psíquico e 
afetivo, isto é, a proteção integral.

TRABALHO INFANTIL

Após estudo referente ao tema Trabalho 
Infantil, os alunos da 3ª série do Ensino 
Médio, do Colégio Bom Jesus Rainha da 
Paz – Lagoa Vermelha – RS, elaboraram 
uma campanha contra o Trabalho Infantil, 
na disciplina de Língua Portuguesa, 
destacando a importância do engajamento 
à causa. Os alunos estudaram que os dados 
mais recentes do IBGE, referentes ao ano de 
2019, revelam 4,6% das pessoas com idades 
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entre 5 e 17 anos no Brasil em situação de 
trabalho infantil. Esse índice equivale a 
1,8 milhão de jovens. Nos últimos anos, 
esses números vêm caindo felizmente. 
É um bom sinal, mas muitas crianças 
ainda estão insertas nessa triste realidade. 
Lembrando que, neste país, qualquer  
forma de trabalho é proibida a quem tem 
até 13 anos de idade. Crianças e adolescentes 
devem, sim, trabalhar a mente, o espírito, 
a criatividade e o conhecimento. Uma  
criança jamais deve encarregar-se de 
trabalhos braçais que possam tirar-lhe  
sua alma infantil ou usurpar-lhe a 
preparação de qualidades formadoras que 
futuramente vão transformar esse jovem 
em um adulto íntegro, compassivo, ético 
e em um profissional admirado ao longo  
de sua jornada.

ANO INTERNACIONAL 
DA PAZ E DA 
CONFIANÇA E DÉCADA 
INTERNACIONAL DA 
RESTAURAÇÃO DE 
ECOSSISTEMAS

Os projetos Plantando Mais que Sementes 
e Irradiando Amor visam a conscientizar 
os alunos a respeito do cuidado com a 
natureza e as pessoas, especialmente os 
idosos, muitos dos quais vivem em asilos 
atualmente, longes de suas famílias. 
Portanto, os estudantes do 3º e 4º ano do 
Ensino Fundamental I, do Colégio Bom 
Jesus Menino Jesus – Petrópolis – RJ, 
promoveram uma campanha de arrecadação 
em prol dessas pessoas. Com isso, 
realizaram algumas ações com a finalidade 
de levar carinho, amor e alegria aos idosos, 
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nomeadamente, plantação de sementes, frases motivacionais e quadros com paisagens para 
enfeitar seus quartos. Unimos dois temas importantes do PEA-UNESCO deste ano, de sorte 
que pudéssemos conscientizar e despertar o cuidado, a preservação de nosso ecossistema 
assim como o cuidado e a amorosidade para com os idosos em nossos alunos e familiares. 
As doações foram entregues a um asilo próximo à unidade escolar.
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DÉCADA INTERNACIONAL DA CIÊNCIA OCEÂNICA 
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, do Colégio Bom Jesus Menino Jesus – 
Petrópolis – RJ, conversaram sobre a importância de mares e oceanos e como podemos 
colocar em prática atitudes sustentáveis. Como somos uma escola associada ao PEA-UNESCO 
(Programa de Escolas Associadas à UNESCO), tomaram conhecimento de que a principal 
motivação para a Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento 
Sustentável é unir esforços de todos os setores relacionados ao mar no sentido de reverter 
o ciclo de declínio na saúde do oceano e criar melhores condições para concretizarmos o 
desenvolvimento sustentável. Após leitura e discussões em classe, foi solicitado aos alunos 
que realizassem uma ilustração do tema.
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DÉCADA INTERNACIONAL DA RESTAURAÇÃO 
DE ECOSSISTEMAS

Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II, do Colégio Bom Jesus Menino Jesus – 
Petrópolis – RJ, discutiram a importância dos ecossistemas em prol da manutenção da vida 
em nosso planeta. Em especial, conversaram sobre o bioma amazônico e como podemos 
auxiliar em sua restauração. A ONU reforça a importância de restaurar os ecossistemas, 
além do aspecto da beleza natural e da proteção do solo, pois os ecossistemas prestam 
importantes serviços ecossistêmicos à humanidade. Os estudantes aprenderam também que 
a garantia na conservação de áreas florestadas e a restauração de ecossistemas degradados 
são essenciais para melhorar a condição de vida das pessoas e evitar grandes desastres. 
Depois de discussões e estudos, foi solicitado aos alunos que representassem o bioma em 
processo de restauração.

DÉCADA INTERNACIONAL DA RESTAURAÇÃO 
DE ECOSSISTEMAS

Por meio de aula expositiva, com a utilização de vídeo, foram apresentados aos alunos da  
1ª série do Ensino Médio, do Colégio Bom Jesus Menino Jesus – Petrópolis – RJ, os propósitos 
das ações de restauração de ecossistemas, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Em seus documentos, A UNESCO reforça a devolução da vida de ecossistemas 
degradado mediante o plantio de árvores, a limpeza das margens de rios ou simplesmente 
a cessão de espaço para a recuperação da natureza, aumentando, pois, os benefícios à 
sociedade e à biodiversidade. Na sequência, leituras e discussões ocorreram para a ampliação 
das ideias, e os alunos realizaram atividades de pesquisa referentes a ações que podem 
contribuir para restaurar ecossistemas degradados, criando medidas eficientes de combate 
à crise climática, alimentícia e hídrica, assim como à perda de biodiversidade.
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• Ação 1 – Despoluição de rios e mares;

• Ação 2 – Despoluição de mares que têm levado à morte da vida marinha;

• Ação 3 – Utilização de produtos biodegradáveis;

• Ação 4 – Aproveitamento dos alimentos e doação;

• Ação 5 – Coleta seletiva.

ANO INTERNACIONAL DAS FRUTAS E VEGETAIS

Nas aulas de Educação Física, o tema da UNESCO 2021 Ano Internacional das Frutas e 
Vegetais foi apresentado às turmas do 7º ano do Ensino Fundamental II, do Colégio Bom 
Jesus Santo Antônio – Blumenau – SC, com o propósito de discutir o conceito de saúde e 
qualidade de vida, com especial atenção à importância da alimentação adequada e da prática 
de atividades físicas no período da adolescência. Conceitos particularmente adequados 
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ao momento vivenciados por esses estudantes. Também foi levado em consideração a 
importância e as dificuldades geradas pela pandemia da covid-19, cujas consequências 
provocaram significativas mudanças na rotina escolar e no dia a dia da sociedade em 
todo o mundo. Os alunos pesquisaram o tema proposto e discutiram, com a mediação 
do professor, quais seriam os alimentos saudáveis e como adequar a prática da atividade 
física. Pela criatividade e motricidade fina, os alunos criaram desenhos estruturados com 
frutas e vegetais segundo o formato do corpo humano. A intenção foi passar a mensagem 
de que cada um deve ser responsável pelo próprio corpo e o que comemos pode interferir 
na qualidade de vida, com consequência, inclusive, na melhoria da imunidade.

DÉCADA INTERNACIONAL DA RESTAURAÇÃO 
DE ECOSSISTEMA

Por meio da temática Década Internacional da Restauração de Ecossistemas da UNESCO, 
os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio – 
Blumenau – SC, foram incentivados a realizar um brainstorming em relação a possíveis 
projetos e a pensar e planejar ações utilizando a prática de atividades físicas no sentido de 
melhorar o meio ambiente, em vista dos impactos provocados pelo ser humano na poluição 
da natureza. Com a utilização de imagens, vídeos e exemplos compartilhados, os alunos 
trouxeram inúmeras ideias nas quais o resultado foi um show de criatividade, integrando a 
prática de atividade física ao cuidado e à preservação de ecossistemas.

As alunas Isabela dos Reis e Laís, do 8º ano, turma 4, trouxeram a ideia de aproveitar 
os saltos de paraquedas para lançar milhares de sementes na natureza, colaborando, 
dessa forma, com o reflorestamento. 

Bianca Cechet Tirlone, do 8º ano, turma 2, fez um vídeo para convidar as pessoas a  
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caminharem, realizando uma atividade física e levando, sempre, uma sacolinha para  
recolher lixos encontrados no caminho. Uma forma de ser ativo e responsável pelo 
meio ambiente a nossa volta.

O aluno Pedro Henrique Couto, do 8º ano, turma 1, sugere conscientizar os ciclistas a 
plantarem árvores para auxiliar no reflorestamento.

Em conjunto, os estudantes discutiram e idealizaram que as áreas verdes de clubes,  
prédios e condomínios deveriam respeitar as árvores, e não simplesmente cortá-las.  
Então, as empresas de engenharia e arquitetura deveriam ajustar as áreas e os  
equipamentos de lazer, adequando-os sem a destruição da área verde preexistente.

A aluna Alinne de Oliveira Silva, do 8º ano, turma 4, compartilhou a ideia do projeto 
intitulado Salve o Mar, com a finalidade de reunir colegas para nadar, mergulhar e 
caminhar na praia, recolhendo lixo e destinando-o à reciclagem.

Projeto Salve o Mar

Aluna: Alinne de Oliveira Silva – 8º ano, turma 4

No ano de 2021, um grupo de alunos do Colégio Bom Jesus criou o projeto, Salve o Mar, 
aliando a natação ao cuidado com o meio ambiente, com a intenção de fazer com que 
as pessoas fiquem conscientes da poluição de oceanos, rios e mares e da morte de 
animais em razão da poluição.

Como os estudantes não sabiam nadar em grandes profundidades, um grupo de 
mergulhadores interessados no projeto decidiu ajudá-los a recolher lixo das áreas 
mais fundas enquanto os alunos que sabiam nadar recolhiam lixo de áreas mais rasas. 
Depois, o lixo coletado foi direcionado à reciclagem.

Estudantes do projeto reunidos

Mergulhadora após recolher lixo e mergulhador recolhendo lixo no fundo mar
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JOGOS EMPREENDEDORES

ANO INTERNACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Atualmente, mais e mais pessoas estão transformando suas ideias e imaginações em 
meios de subsistência. A economia criativa é um dos setores de crescimento mais rápido 
de todo o mundo, contribuindo com 3% do PIB mundial. No Colégio Bom Jesus Aurora – 
Caçador – SC, realizou-se uma atividade criativa de criação de jogos conectados com as 
ideias de negociação, comunicação e importância da integração das partes envolvidas em 
um debate ou negociação. As apresentações envolveram o jogo, suas regras, de maneira 
que os alunos deveriam tomar algumas precauções sob o contexto da pandemia para jogar. 
A atividade foi realizada pela professora Elisandra Giacomel com os alunos do 7º ano do 
Ensino Fundamental II.
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NUTRIÇÃO DO ORGANISMO E ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL

O ano de 2021 foi escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Ano 
Internacional das Frutas e Vegetais, com a intenção de aumentar a conscientização sobre 
a importância de incluir esses itens na alimentação para melhorar a saúde da população. 
Após realizado o trabalho acerca da importância de uma alimentação equilibrada e com base 
em uma pirâmide alimentar, foram confeccionados “deliciosos” pratos com a utilização de 
massinha de modelar. O objetivo era propor mudanças em cardápios alimentares a fim de 
deixá-los mais saudáveis. A atividade foi proposta pela professora Luciana, na disciplina de 
Ciências, com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I do Colégio Bom Jesus Aurora 
– Caçador – SC.

ANO INTERNACIONAL DA PAZ E DA CONFIANÇA

As Nações Unidas marcaram, na terça-feira do dia 21 de setembro, o Dia Internacional da 
Paz. O tema do ano é Recuperar Melhor Para um Mundo Mais Equitativo e Sustentável. Em 
mensagem de vídeo, o secretário-geral, António Guterres, lembra que o mundo passa por 
um momento de crise ante as consequências da pandemia e o agravamento das questões 
climáticas e conflitos, além da piora em desigualdade e pobreza. Ele afirma que a paz “não 
é um sonho inocente”, senão o único caminho para uma humanidade melhor.

A paz e a segurança são fundamentos essenciais para o progresso social e o desenvolvimento 
sustentável. Por isso, há três décadas, a ONU afirmou o direito das pessoas à paz. Vamos 
todos refletir sobre a paz e o que isso representa para nossa família humana. Vamos 
mantê-la em nossos corações e mentes para que ela possa crescer e florescer. Pensando 
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nisso, a professora Marivete e os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I (turmas 01 
e 02), do Colégio Bom Jesus Aurora – Caçador – SC, trabalharam o tema relacionado ao 
Tempo Franciscano.

São Francisco ensina a considerar o quanto se faz necessária, para além do conhecimento de 
si, a humildade diante do Deus Altíssimo, virtude essa que ‘qualifica’ a busca pela fraternidade, 
ou seja, o propósito de fazer-se irmão e servo dos mais pobres e desfavorecidos. A humildade 
é a virtude que nos dispõe para o encontro, o serviço, a comunhão com Deus, o amor com 
todos os seres humanos e a criação. Ao iniciar o Tempo Franciscano, efetuamos a dobradura 
da pomba da paz.

FABRICANDO IDEIAS!

Ao final do 1º semestre, durante a Semana Cultural na Unidade, do Colégio Bom Jesus Divina 
Providência – Ahú – PR, os alunos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental II foram convidados 
a refletir sobre diversos temas, entre os quais, os temas da UNESCO 2021 Ano Internacional da 
Paz e da Confiança e Ano Internacional da Erradicação do Trabalho Infantil.
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Depois de extensa conversa em relação aos 
temas, de relatos e vídeos, os discentes 
foram desafiados a produzir cartazes com 
ações impactantes como forma de protesto. 
Para tal atividade, produziram materiais 
utilizando linguagem verbal e não verbal. A 
interdisciplinaridade também esteve presente 
na confecção dos cartões, unindo as disciplinas 
de Língua Portuguesa e Matemática. Na 
elaboração dos trabalhos, houve muita 
empolgação e comprometimento para com 
esses assuntos de extrema importância.

TODOS JUNTOS PELA 
PAZ!

Os alunos da Educação Infantil (Nível A), 
do Colégio Bom Jesus Divina Providência 
– Ahú – PR, foram convidados a apreciar a 
história O Livro da Paz, de Todd Parr. Com 
base nessa história, os alunos participaram 
de uma roda de conversa sobre as diferenças 
entre as pessoas, o cuidado necessário com 
a natureza, a importância do diálogo e da 
ajuda aos outros. Em seguida, os alunos 
confeccionaram diferentes bonecos e 
escolheram as próprias características físicas 
utilizando diversos materiais. Por fim, cada 
aluno fez uma pomba representando a paz 
pela silhueta das mãos. Vale ressaltar que 
o ano de 2021 foi definido pela UNESCO o 
Ano Internacional da Paz e da Confiança. As 
atividades tencionaram mobilizar os alunos 
à promoção da paz desde cedo, reconhecer 
as diferenças e o respeito entre as pessoas, 
aprender a lidar com situações cotidianas 
relacionadas à faixa etária, como regras, 
limites e frustrações, interagir com os pares 
e entender como conviver com o próximo 
em harmonia.
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SEUS BENEFÍCIOS

Este ano foi selecionado pela UNESCO como o Ano Internacional das Frutas e Vegetais, 
com o intuito abordar a importância da alimentação saudável. Desse modo, os alunos da 
Educação Infantil (Nível D), do Colégio Bom Jesus Divina Providência – Ahú – PR, refletiram 
sobre a importância de uma alimentação saudável e seus benefícios. Ao começar o tema, 
as crianças foram instigadas a comentar sobre a alimentação saudável e como é possível 
nomear e classificar frutas e verduras para a manutenção da saúde e seus benefícios. Também 
assistiram ao vídeo explicativo da importância da pirâmide alimentar. Na sequência, foram 
motivados a construir a pirâmide alimentar da turma. Para a realização desse trabalho, 
os alunos manejaram massinha de modelar. A seguir, ouviram a música, do Mundo Bita, 
Gostosuras Naturais. Por fim, participaram da construção de uma lista de palavras das frutas 
ouvidas na música em questão. Interessaram-se pela temática e, diariamente, relembram 
se o que ingeriram é saudável ou não.
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CONHECENDO O DIFERENTE E PROMOVENDO 
A PAZ

Os alunos do Colégio Bom Jesus São Vicente – Araucária – PR realizaram várias reflexões 
sobre um dos temas propostos pela UNESCO, nomeadamente, o Ano Internacional da Paz e 
da Confiança. A paz é mais que a ausência de guerra; é viver com as nossas diferenças de sexo, 
raça, língua, religião e cultura. A paz é um processo contínuo de escolha, que requer vigilância 
constante e participação ativa de todas as pessoas, quando engajadas em um diálogo sincero 
com outros indivíduos e comunidades. Vale frisar que o cultivo de um diálogo constante, 
o mútuo respeito e a construção da paz são parte integrante e ativa das aulas de Ensino 
Religioso. Entre os critérios trabalhados nos encontros dessa disciplina, menciona-se aquele 
referente aos símbolos religiosos como expressão de identidade. Pesquisar e apresentar 
objetos simbólicos de diferentes religiões foram o desafio apresentado aos alunos do  
Ensino Fundamental.

Com essa provocação, os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I, do Colégio Bom Jesus 
São Vicente – Araucária – PR, confeccionaram o símbolo do mandala utilizando diferentes 
técnicas. Pesquisaram também seus significados e aprenderam que mandala significa círculo 
mágico ou concentração de energia e, universalmente, ele é o símbolo da integração e da 
harmonia, símbolo de cura e espiritualidade. Para os hinduístas e budistas, o mandala – 
comum em templos dessas religiões –, ajuda na concentração da prática meditativa.

Os alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental II, do Colégio 
Bom Jesus São Vicente – 
Araucária – PR, participaram 
de um debate com as lideranças 
de tradicionais religiões. Os 
principais questionamentos e 
reflexões abordados referiram-se 
a temas como valor da oração, 
projeto de vida, constituição 
familiar, vida após a morte, 
prática religiosa e preconceitos. 
A mesa inter-religiosa foi 
um momento crucial para os 
alunos exercitarem a prática da 
tolerância religiosa, do diálogo e 
do respeito mútuo, fomentando, 
assim, uma nova humanidade 
disposta a ouvir, aprender e 
conviver em paz.
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EXPRESSANDO 
ATRAVÉS DA ARTE OS 
TEMAS DA UNESCO

A UNESCO (Organização para a Educação, a 
Ciência e a Cultura) é uma das organizações 
da própria Organização das Nações 
Unidas (ONU) cujos intentos é promover 
a paz mundial por meio das ciências, do 
diálogo intercultural, da comunicação e da 
informação. Uma das ações propostas por 
ela é o Calendário dos Direitos e Desejos 
Humanos, no qual consta uma relação 
de datas comemorativas que devem ser 
mundialmente lembradas e comemoradas 
e estão relacionadas aos direitos humanos 
e à cidadania. Muitas dessas datas nacionais 
e internacionais marcam conquistas 
históricas de movimentos sociais nos quais 
se reivindicaram direitos. Em representação 
desse contexto, foi realizado um trabalho 
específico, nas aulas de Arte, com os alunos 
do Colégio Bom Jesus São Vicente – 
Araucária – PR. A proposta era os estudantes 
escolherem uma data comemorativa do 
Calendário dos Direitos e Desejos Humanos 
e, em seguida, representarem-na utilizando 
alguma técnica manual, como colagens, 
pequenas instalações, pinturas, desenhos, 
entre outras. O resultado desse projeto foi 
surpreendente. Aprecie!
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ANO INTERNACIONAL 
DAS FRUTAS E 
VEGETAIS

A educação nutricional ocupa papel 
fundamental na infância, principalmente 
em razão de uma alimentação adequada, 
equilibrada e com diferentes fontes de 
nutrientes, com reflexos positivos na fase 
adulta, prevenindo doenças e promovendo 
qualidade de vida. Na verdade, os benefícios 
já começam desde cedo, pois uma criança 
que se alimenta bem cresce de forma 
saudável e aproveita melhor a infância. 
A criança ou o adolescente com uma 
alimentação adequada é mais propensa a 
um rendimento pedagógico melhor, pois 
é perceptível o papel representativo dos 
nutrientes no desenvolvimento infantil. 
Em vista da relevância do tema, uma 
nutricionista realizou uma atividade de 
educação nutricional, no Colégio Bom Jesus 
Itajaí – Itajaí – SC, orientando os alunos a 
montar um prato saudável, demonstrando 
a eles os grupos alimentares essenciais 
e determinando a devida proporção de 
cada grupo alimentício no prato. Foi um 
momento essencial de interação entre as 
crianças e a nutricionista, na medida em que 
proporcionou o esclarecimento de dúvidas 
e significativa aprendizagem. Vale enfatizar 
que o ano de 2021 foi escolhido pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) o 
Ano Internacional das Frutas e Vegetais, com 
o objetivo de aumentar a conscientização 
sobre a importância de incluir esses itens 
na alimentação para melhorar a saúde 
geral da população, tema esse que motivou 
o trabalho escolar com os alunos do Bom 
Jesus de Itajaí.
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CAMPANHA SOLIDÁRIA EM PROL DO 
HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER 
BORNHAUSEN

Há mais de um ano, o mundo todo vem vivendo uma realidade transformada pela pandemia 
da covid-19. Porém, nada comparado ao impacto sofrido pelos profissionais da saúde nesse 
período em suas rotinas de trabalho, que já tendem a ser desafiadoras. Como forma de 
retribuir essa dedicação, o Colégio Bom Jesus Itajaí – Itajaí – SC promoveu, em agosto, 
uma campanha solidária que movimentou toda a comunidade escolar. Com fundamento 
na ideia de levar um pouco de doçura, em meio a tanta amargura vivenciada no cotidiano 
da pandemia, cerca de 300 colaboradores do Hospital e Maternidade Marieta Konder 
Bornhausen receberam bombons doados pelas famílias e funcionários do Colégio. Além dos 
doces, foram distribuídas mensagens produzidas pelos alunos, representando toda a gratidão 
de nossa comunidade pelo trabalho essencial dessas pessoas que continuam lutando, todos 
os dias, pelo bem-estar da sociedade. As cartinhas emocionaram todos e elas comprovam 
que pequenos gestos podem transformar nosso dia a dia. Ações similares a essas vêm ao 
encontro do propósito primordial da UNESCO rumo a uma cultura da paz, isto é, um conjunto 
de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados no respeito pleno 
à vida e na promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, propiciando o 
fomento à paz entre as pessoas.
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

O Colégio Bom Jesus Seminário – Curitiba – PR, assim como 
as demais Unidades de ensino da Rede, está entre as quase 11 
mil escolas, em 183 países, integrantes do Programa de Escolas 
Associadas da UNESCO relativo à Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O intuito desse 
programa é fortalecer o papel da educação, oferecendo ensino 
de qualidade que promova inclusão e justiça social, preparando 
cidadãos responsáveis e conscientes do próprio papel tanto 
na comunidade local como global. Todo ano, a UNESCO lança 
temas para as escolas integrarem os assuntos aos critérios de 
avaliação nas diferentes áreas do conhecimento, garantindo um 
significativo trabalho interdisciplinar. Com alicerce nos temas da 
UNESCO 2021, merece ênfase, dentre os trabalhos desenvolvidos 
na Unidade ao longo do ano, aquele sendo realizado na disciplina 
de Educação Ambiental pelos alunos do período Integral. 
Com o professor, os alunos iniciaram o cultivo de uma horta, 
desde a preparação do solo, e aguardam o momento em que 
poderão saborear as verduras e legumes plantados. Além de 
toda a aprendizagem das crianças em relação ao cultivo nesse 
espaço, o local é também empregado para a problematização 
e a reflexão sobre questões ligadas à alimentação saudável e 
ao meio ambiente. Nesse sentido, uma das questões essenciais 
tratadas pelos pequenos foi a preservação da água. O trabalho 
ganhou tamanha proporção que a Unidade adquiriu uma cisterna 
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para a coleta e o aproveitamento da água da chuva e essa água irriga não só as plantinhas, 
mas os corações e as mentes das crianças, pois possibilita que elas sintam a importância de 
aplicar o conhecimento para colocar em prática soluções para um mundo melhor.

TEMPO FRANCISCANO – JARDIM DA AMOROGRAFIA 

No mês de outubro, iniciamos o Tempo Franciscano nas Unidades Bom Jesus. Segundo 
esse projeto, inspirado na mensagem primordial de Francisco de Assis, desenrolam-se uma 
série de trabalhos, nas mais diversas áreas do conhecimento. É pertinente lembrar que, 
independentemente da religião, São Francisco de Assis, em todo o mundo, é reconhecido 
por caridade e preocupação com o outro, incluindo os animais e o meio ambiente. A 
mensagem franciscana, nessa perspectiva, surpreende por seu aspecto atual, visto que 
ainda hoje há pessoas com dificuldades em perceber o quanto esta dependência de 
recursos naturais exige cuidado, respeito e inteligência. No Colégio Bom Jesus Seminário 
– Curitiba – PR, inaugurou-se um espaço para reunir produções e registros de momentos 
relacionados ao Tempo Franciscano e, por extensão, a muitos dos temas da UNESCO. No 
centro desse espaço, batizado pelos alunos como Jardim da Amorografia, há uma árvore 
especial construída pelos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, nas aulas de Arte. 
Eles realizaram essa produção artística inspirada nos trabalhos do artista e ambientalista 
Frans Kracjberg, com a proposta de acolhimento, pelos galhos e entorno da árvore, de 
tudo que seja produzido no Tempo Franciscano. No Jardim da Amorografia, destacam-se 
as esculturas feitas pelos alunos do Período Integral que receberam o título de Mãos que 
Servem. Nas esculturas, frisam-se tanto o gesto de colaboração como a lembrança da 
necessidade de zelar pelo meio ambiente. Também no Jardim, os pequenos reuniram algo 
muito caro a eles, a saber, seus bichinhos de pelúcia preferidos que representam animais. 
Eles foram alocados no espaço depois de um trabalho de pesquisa, observando os cuidados 
necessários e a importância na preservação das espécies. No referido Jardim, ainda podem 
ser vistos, entre muitos outros belos registros, produções feitas nas aulas de Educação 
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Física, nas quais os alunos da Educação Infantil, após leituras, vídeos e conversas sobre São 
Francisco, construíram vários trabalhos que, concomitantes à exploração da motricidade 
fina, permitiram às crianças aprender várias lições deixadas pelo Pequeno Francisco, no 
modo como elas passaram a tratar o querido Francisco de Assis.

AMOROGRAFIA – O AMOR EM AÇÃO!

ANO INTERNACIONAL DA PAZ E DA CONFIANÇA

Um relevante trabalho desenvolvido pelo Colégio Bom Jesus Seminário – Curitiba – PR 
é o projeto Amorografia. Entre seus objetivos, estão a reflexão, a defesa e a prática da 
cultura da paz, essencial a indivíduo, sociedade e nossa casa comum, termo empregado 
pelo Papa Francisco para lembrar que o planeta é o nosso lar, o mesmo lar compartilhado 
por todos os habitantes da Terra. Nesse trabalho, salientamos o projeto O Amor Em 
Ação, implementado com os alunos da Educação Infantil (Nível C). O trabalho começou 
promovendo o conhecimento dos pequenos em relação ao colégio aos profissionais que 
trabalham nele. Assim, por meio de uma série de propostas, foram salientados os cuidados 
necessários tanto no aproveitamento do espaço físico como, principalmente, no trato com as 
pessoas, tornando o convívio na escola pacífico, respeitoso e acolhedor. Em uma das etapas 
do projeto, diferentes profissionais da Unidade foram entrevistados pelas crianças. Com isso, 
além de outras coisas, percebeu-se como o papel desempenhado por cada indivíduo na 
instituição é fundamental para o correto funcionamento do todo e como um depende do 
outro para poder fazer bem seu trabalho. Inclusive os alunos, cujas atitudes são decisivas 
para fazer da escola um lugar especial: de amizade, criatividade e aprendizado. Depois das 
entrevistas e um jogo interessantíssimo com as fotos dos diferentes profissionais, cada 
estudante escolheu um entrevistado para homenagear. Foram confeccionadas flores de 
dobradura e, com as devidas precauções, elas foram entregues aos funcionários. Foi um 
momento de elevada emoção e reconhecimento, no qual se vivenciou o real sentido da 
palavra amorografia. Afinal, ela é, acima de tudo, uma atitude de amorosidade.
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RESTAURAÇÃO DE ECOSSISTEMAS

Um dos momentos marcantes da Mostra do Conhecimento deste ano, ocorrida no dia 2 
de outubro, foi a reflexão sobre o tema da UNESCO, ou seja, Década das Nações Unidas 
da Restauração de Ecossistemas 2021-2030. Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, 
do Colégio Bom Jesus Centro – Curitiba – PR, puderam ponderar sobre a importância da 
restauração de todos os tipos de ecossistemas. Meta alcançável com ações simples no 
dia a dia, buscando a compreensão da necessidade de manutenção do equilíbrio do meio 
ambiente. Para aprofundar essa observação, os estudantes participaram de um Kahoot, isto é, 
um jogo on-line com questões que os desafiaram a pensar em relação a assuntos ambientais 
fundamentais a esta década.

ANO INTERNACIONAL DAS FRUTAS E VEGETAIS

Se juntarmos os componentes curriculares de Língua Inglesa, Artes e Filosofia, o que será 
que acontece? Um sanduíche interdisciplinar saboroso!
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Baseado em um dos temas da UNESCO/2021, nomeadamente, o Ano Internacional das Frutas 
e Vegetais, os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, do Colégio Bom Jesus Centro 
– Curitiba – PR, realizaram atividades que levaram à reflexão sobre a importância de uma 
alimentação saudável. Na disciplina de Língua Inglesa, abordaram-se questões referentes 
ao vocabulário e ao modo de expressar preferências alimentares. Nas aulas de Arte, os 
alunos praticaram a técnica do 3D para representar sanduíches saudáveis. Com a Filosofia, 
aprenderam sobre os hábitos alimentares dos pré-socráticos e ainda puderam cantar uma 
paródia do tema. Essa iniciativa permitiu a conscientização sobre os benefícios nutricionais 
para a saúde e o consumo consciente de frutas e vegetais. 

SACOLAS ECOLÓGICAS – COMO PASSAR UM 
MÊS SEM USAR SACOLAS PLÁSTICAS?

O projeto relativo às sacolas ecológicas surgiu do estudo realizado pelos alunos do 6º ano 
do Ensino Fundamental II, do Colégio Bom Jesus Aldeia – Campo Largo – PR, a respeito 
de materiais sintéticos e as implicações de sua utilização. Os diferentes tipos de plásticos 
conquistaram o mundo por conta da durabilidade, resistência e flexibilidade. Porém, sua 
decomposição, de cerca de 500 anos, é extremamente lenta. Logo, vão sendo liberados muitos 
gases de efeito estufa, os quais contribuem para o aquecimento global. Outro problema é a 
fragmentação do plástico espalhado pelo meio ambiente na forma de microplásticos. Com o 
aumento da população e o uso excessivo desse material, precisamos tentar reutilizá-lo. Por 
isso, a ideia da bolsa ecológica, ou seja, cada aluno produz sua própria sacola sustentável. Vale 
mencionar que um dos temas internacionais lançado pela UNESCO em 2021 foi a Economia 
Criativa para o Desenvolvimento Sustentável, que incentiva todos a criar e compartilhar 
as melhores práticas e experiências para aumentar a capacidade dos recursos humanos, 
promover um ambiente favorável em todos os âmbitos, bem como enfrentar os desafios da 
economia criativa. O termo economia criativa caracteriza uma nova forma econômica em 
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ascensão na atualidade. Como o nome indica, ela diz respeito à geração de valor por meio 
da criatividade. Todas essas reflexões reforçam aos jovens que busquem, constantemente, 
por meio de capital intelectual e criatividade, o aprimoramento dos processos com vistas 
à resolução de problemas utilizando produtos inovadores relacionados à sustentabilidade.

ESPALHANDO O AMOR!

No retorno das férias de julho, os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I, do Colégio 
Bom Jesus Aldeia – Campo Largo – PR, foram convidados a refletir sobre a amorografia, isto 
é, o movimento de união do Grupo Educacional Bom Jesus cujo intento é espalhar o amor. 
Praticar a amorografia é pensar com o coração, ou seja, fazer brotar ideias e realizações de 
nossa inteligência que promovam o bem do próximo. Durante as aulas, os estudantes 
trabalharam temas relacionados a boas práticas e estratégias para levar o amor e transformar 
os dias de cada pessoa em bons momentos. Em uma das atividades realizadas, as crianças 
aprenderam a fazer uma dobradura com papel colorido no formato de coração, ilustraram 
assim como registraram maneiras de demonstrar o amor e os meios de colocá-lo em prática 
no ambiente escolar, familiar e igualmente no grupo de amigos. Uma experiência riquíssima, 
pois os pequenos conhecem vários caminhos que contribuem para a transformação da 
sociedade. Foram aprimoradas 
atitudes como respeito às 
pessoas, elogio, ajuda a quem 
precisa, gentileza, saber ouvir, 
cuidar, espalhar alegria, entre 
tantas outras. No decorrer do ano 
letivo, continuaram exercendo os 
bons hábitos de amor e bondade. 
Conviver em paz é aceitar as 
diferenças e ter a habilidade de 
ouvir, reconhecer, respeitar e 
apreciar os outros, bem como 
viver unidos em harmonia. A 
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UNESCO declarou o dia 16 de maio como o 
Dia Internacional da Convivência em Paz, 
como forma de mobilizar regularmente os 
esforços da comunidade para promover a 
paz, a tolerância, a inclusão, a compreensão 
e a solidariedade. Por essa simples ação, 
fortalece-se o elemento base, a saber, o 
‘amor’, virtude franciscana que permeia 
todas as atividades e torna o trabalho 
humanizado e transformador.

ANO INTERNACIONAL 
DA ECONOMIA 
CRIATIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Nas aulas de Matemática Financeira, as 
turmas do 4º ano do Ensino Fundamental 
I, do Colégio Bom Jesus Aldeia – Campo 
Largo – PR, aprenderam sobre educação 
empreendedora, desenvolvendo habilidades 
como iniciativa, proatividade, criatividade e 
solução de problemas. Em meio às atividades, 
os estudantes mostraram-se curiosos e 
participativos, principalmente em relação às 
pesquisas e às definições de ‘criação’, ‘ideia 
nova’, ‘atitudes para ajudar o outro’ e ‘tornar 
sonhos realidade’. Também se permitiu um 
momento de análise e conhecimento de 
grandes empreendedores da História que 
criaram algo sem o qual não viveríamos 
hoje, especificamente, o avião, a lâmpada, 
o telefone, o computador, entre outros. Após 
esses estudos, os alunos foram incentivados 
a serem os novos empreendedores da 
década, criando algo que poderia contribuir 
com a humanidade de alguma forma e, desse 
modo, originar um novo empreendimento. 
Nessa senda, surgiram novos produtos que 
você pode conferir nas imagens a seguir. 

Quem sabe logo não teremos um produto 
desses facilitando nossa vida? Por exemplo, 
uma máquina que separa o lixo sozinha.

ANO INTERNACIONAL 
DAS FRUTAS E 
VERDURAS

No Colégio Bom Jesus Mãe do Divino Amor 
– Arapongas – PR, os alunos aprenderam, na 
horta da escola, por meio do plantio, que as 
verduras e legumes cultivados por sementes 
precisam de cuidados para germinar, crescer 
e desenvolver. As professoras enfatizaram a 
importância de solo fértil, luz solar, água e ar 
para o crescimento saudável das hortaliças. 
A verdura escolhida para ser plantada com 
as turmas da Educação Infantil (Nível B) 
foi a alface. Puderam assimilar também os 
benefícios dessa verdura para a saúde e seus 
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componentes nutricionais, trabalhando, com 
base nisso, as verduras e uma variedade de 
tubérculos. A alimentação saudável exerce 
uma função fundamental a todas as fases da 
vida, principalmente nos anos iniciais, pois 
auxilia no desenvolvimento e no crescimento 
humano. As crianças, ao longo da infância, 
tornam-se mais seletivas em relação a frutas, 
verduras e legumes ingeridos diariamente. 
Pensando nisso, optou-se por uma estratégia 
de incentivo à alimentação saudável com uma 
contação de história nomeada de O Sanduíche 
da Galinha Maricota. Os alunos divertiram-
se, interagiram com a história e tiveram a 
oportunidade de recontar a parte de que mais 
gostaram, manuseando os objetos da história 
e seus personagens. Foi realizada igualmente 
uma tarde lúdica de culinária na qual cada aluno 
pôde montar o próprio lanche com legumes e 
hortaliças dos quais mais gostavam em conjunto com um patê de frango. É importante 
lembrar que, para a realização dessa atividade, foram tomadas todas as medidas protetivas 
contra a covid-19, de modo que as crianças mantiveram o distanciamento utilizando luvas, 
máscaras e toucas na montagem dos lanches.

DÉCADA INTERNACIONAL DA RESTAURAÇÃO 
DE ECOSSISTEMAS

No mês de setembro, o Colégio Bom Jesus Mãe do Divino Amor – Arapongas – PR 
desenvolveu um trabalho de conscientização da preservação oceânica com os alunos da 
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Educação Infantil (Nível D), mostrando pela história do Urso Esfomeado a necessidade de 
preservar os oceanos. Entre as ideias discutidas em relação aos mares, os alunos assimilaram 
a importância do descarte correto do lixo e descobriram que a vida marinha é de extrema 
relevância para todos os seres vivos. Também estudaram que diversas pessoas dependem 
da pesca para o sustento e tomaram conhecimento das dificuldades na manutenção dessa 
atividade. As discussões ampliaram-se com temas direcionados entre a pesca predatória, o 
derretimento das geleiras e o descarte de máscaras (covid-19) que se tornaram um grande 
problema ambiental. O oceano cobre mais de 70% da superfície terrestre, e a restauração 
de ecossistemas é vital para reduzir ou reverter os impactos causados pelo ser humano ao 
meio ambiente. Então, atitudes simples em nosso dia a dia podem contribuir muito para a 
melhoria da qualidade de vida da sociedade.

ANO INTERNACIONAL DAS FRUTAS E VERDURAS

Ao desenvolver o tema da UNESCO para 2021, 
isto é, Ano Internacional das Frutas e Vegetais, 
as professoras do Colégio Bom Jesus Educação 
Especial – Campo Largo – PR, propuseram 
um desafio aos seus alunos: A primeira 
temporada do Chef Mais que Especial! Foram 
vários participantes inscritos e apenas sete 
finalistas sem formação ou especialização 
em gastronomia. Entretanto, eles utilizaram 
o ingrediente principal: ser apaixonado por 
cozinha e culinária! Para participar do programa, 
os candidatos contaram com uma pessoa 
responsável como auxiliar e outra para registrar 
em vídeos e fotos. Enfim, a participação da 
família foi essencial. Os candidatos prepararam 
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receitas tradicionais da culinária, utilizando 
como ingredientes obrigatórios frutas, 
verduras ou legumes, surpreendendo os 
jurados e revelando grandes talentos da 
gastronomia. A premiação contou com um 
toque especial! Os prêmios aos participantes 
foram confeccionados na marcenaria e na 
horta da Educação Especial. Uma mini-horta 
de temperos foi entregue a todos os finalistas 
para que eles pudessem cultivar em suas 
casas com muito amor! 

SEMEANDO O BEM

A UNESCO escolheu o ano de 2021 como o Ano Internacional das Frutas e Vegetais. Pensando 
nisso, os alunos e professores do Colégio Bom Jesus Educação Especial – Campo Largo – PR 
foram convidados a participar de uma oficina de horta e pomar. Com muito amor e carinho, 
de acordo com o lema constante nos aventais Semeando o Bem, os alunos puderam semear, 
plantar, colher e degustar frutas e vegetais na própria escola. Além de estudar os benefícios 
de cada planta, puderam levar para casa um pouquinho do trabalho realizado na escola.
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DÉCADA INTERNACIONAL DA RESTAURAÇÃO 
DE ECOSSISTEMAS

De acordo com um dos temas da UNESCO, a saber, a Década Internacional da Restauração 
de Ecossistemas, visa-se à preparação de cidadãos mais conscientes com o cuidado com lixo 
em rios e lagos. Nesse sentido, os alunos do Colégio Bom Jesus Educação Especial – Campo 
Largo – PR vivenciaram uma experiência relevante no Dia do Meio Ambiente. A proposta 
era colocar água, tampinhas de garrafas PET, pedaços de papel picado coloridos e, por fim, 
pó de café em uma vasilha transparente. Ao colocar cada item, os alunos puderam perceber 
que, se jogarmos lixo em rios e lagos, a água passa a ficar imprópria ao consumo humano 
e animal dos habitantes de determinado ecossistema. Ao final, foram orientados a separar, 
novamente, as tampinhas para reciclagem, os papéis para lixo e reaproveitar água com pó 
de café em plantas do jardim ou horta. Os ecossistemas são fontes inestimáveis de vida na 
Terra e inúmeros benefícios a todos os seres vivos, como clima estável, ar puro, fontes de 
água limpa, alimento, materiais de todos os tipos e proteção contra doenças.

ANO INTERNACIONAL DA ERRADICAÇÃO DO 
TRABALHO INFANTIL

Entre os meses de setembro a novembro, os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, 1ª e 
2ª série do Ensino Médio do Colégio Bom Jesus São José – São Bento do Sul – SC realizaram 
uma prova durante gincana denominada Gincabonja que promoveu a reflexão e a empatia de 
nossos alunos. A atividade consistia em debater e preparar uma apresentação com sugestões 
de medidas eficazes para a erradicação do trabalho infantil. A escolha do tema, apresentado 
pelo projeto da UNESCO: Ano Internacional da Erradicação do Trabalho Infantil, chama a 
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atenção à necessidade de erradicação do tráfico de seres humanos e da escravidão moderna. 
O assunto foi amplamente debatido entre os alunos de cada equipe e, posteriormente, 
apresentado durante encontro via Google Meet com a participação de todos os alunos do 
Ensino Médio. Durante as apresentações, professores e alunos puderam analisar a realidade 
local assim como apresentar sugestões de como identificar e prevenir o trabalho infantil em 
São Bento do Sul e região.
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ANO INTERNACIONAL DAS FRUTAS E VEGETAIS

Os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I, do Colégio Bom Jesus São José – São Bento do 
Sul – SC, tiveram um ano de significativa aprendizagem e interação. Nas aulas de projeto foi 
desenvolvido o tema escolhido pela UNESCO como Ano Internacional das Frutas e Vegetais. 
Os alunos puderam conhecer os gostos alimentares de cada colega assim como compartilhar 
a importância de consumir alimentos saudáveis em sua dieta, reduzindo o desperdício. Uma 
das etapas do projeto foi o cultivo de hortaliças, observando desde a germinação até à 
colheita e consumo.

ANO INTERNACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA

No período pandêmico, ficou ainda mais evidente a procura por alternativas criativas para 
a subsistência econômica, ou seja, em consonância com o tema apresentado em 2021 pelo 
projeto da UNESCO Ano Internacional da Economia Criativa e desenvolvido em nossa escola. 
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A criatividade sustentável é tema recorrente na disciplina de Empreendedorismo do Colégio 
Bom Jesus São José – São Bento do Sul – SC, de sorte que os alunos são instigados a 
investigar a criação, a produção e a distribuição de produtos e serviços, chegando até acesso 
e impacto social. Com o isolamento social imposto pela pandemia, cresceu a procura por 
jogos. Nunca se fez tão necessário o emprego de passatempos que estimulassem a saúde 
emocional e as diversas habilidades, como agilidade de raciocínio, pensamento lógico e poder 
de decisão. Os alunos do 7º ano do Colégio Bom Jesus São José tiveram a oportunidade de 
desenvolver jogos de tabuleiro para o entretenimento em grupo. Cada equipe desenvolveu 
o protótipo de jogo, criando as próprias regras, inclusive. O resultado foi apresentado a pais 
e alunos na Mostra do Conhecimento realizada no mês de outubro.
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SANEAMENTO BÁSICO

Durante as aulas de Biologia da 2ª série 
do Ensino Médio, do Colégio SESC São 
José – Curitiba – PR, foi trabalhado o 
tema Saneamento Básico e a relação com 
a ocorrência de doenças infecciosas e 
parasitárias que afetam o ser humano. 
Por meio de análise e discussão de textos 
referentes ao tema, os alunos realizam 
uma pesquisa virtual, selecionando notícias 
diversas relativas à realidade do saneamento 
básico na região onde moram (bairro – 
cidade). As notícias foram apresentadas à 
turma, e todos buscaram identificar formas 
de melhorar a realidade apresentada. Em 
um segundo momento, equipes de trabalho 
elaboraram propostas de intervenção, 
envolvendo uma medida profilática ou de 
tratamento, publicitária e/ou informativa, 
a respeito de uma doença relacionada 
ao saneamento básico. Como conclusão, 
cada equipe elaborou um cartaz ou fôlder, 
mostrando o resultado das discussões 
realizadas. Os alunos aprenderam ser 
necessário haver qualidade nos serviços 
de distribuição de água potável, coleta e 
tratamento de esgoto, drenagem urbana e 
coleta de resíduos sólidos.

OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS)

Durante as aulas de Sociologia da 2ª série 
do Ensino Médio, do Colégio SESC São José 
– Curitiba – PR, realizaram-se uma análise 
e uma reflexão sobre o desenvolvimento 
sustentável nas diferentes regiões do 
mundo, com ênfase no Brasil. Foram 
efetivadas discussões sobre os objetivos do 
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desenvolvimento sustentável, ressaltando sua importância e, principalmente, verificando se 
estão, ou não, sendo cumpridos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo 
global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir 
que pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e prosperidade. Estes são os 
objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo, a fim de que possamos atingir 
a Agenda 2030, no Brasil. Após a ampliação das ideias, cada aluno elaborou dois cartazes, em 
um dos quais se inseriu uma notícia real demonstrando o cumprimento de um objetivo do 
desenvolvimento sustentável. No outro cartaz, colocou-se uma notícia demonstrando uma 
situação em que o objetivo não está sendo cumprido. Após a apresentação dos cartazes à 
turma, os alunos concluíram existirem muitas ações mundiais e locais contribuindo para a 
melhoria dos índices dos ODS. Em contrapartida, ainda é preciso investir em novas ações, 
intensificando-as para que todos os objetivos sejam atendidos.

OOBBJJEETTIIVVOO  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  SSUUSSTTEENNTTÁÁVVEELL  1133--
AAÇÇÃÃOO  CCOONNTTRRAA  AA  MMUUDDAANNÇÇAA  GGLLOOBBAALL  DDOO  CCLLIIMMAA

Qual é o impacto de adotar uma dieta vegana para o meio 
ambiente?

Comer uma dieta vegana pode ser a
“maior maneira” de reduzir seu impacto
ambiental na Terra, sugere um novo
estudo. Pesquisadores da Universidade de
Oxford descobriram que o corte de carne
e produtos lácteos da sua dieta pode
reduzir a pegada de carbono (em
alimentação) de um indivíduo em até 73%.

ALUNA:EMANUELLY VITÓRIA FRANÇA DAS NEVES FONSECA/SÉRIE:2ª  2ª 
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OOBBJJEETTIIVVOO  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  SSUUSSTTEENNTTÁÁVVEELL  1133--AAÇÇÃÃOO  
CCOONNTTRRAA  AA  MMUUDDAANNÇÇAA  GGLLOOBBAALL  DDOO  CCLLIIMMAA

• Consumo de Carne e Aquecimento Global

Estudos mostram que a pecuária bovina é 
responsável pela emissão de pelo menos 50% dos 
gases-estufa, principalmente do gás carbônico 
(CO2) e do metano (CH4). O aumento da 
concentração desses e de outros gases na atmosfera 
é o que intensifica o efeito estufa, pois eles 
absorvem uma parcela da radiação infravermelha, 
aumentando a temperatura do planeta e causando 
o chamado aquecimento global.

ALUNA:EMANUELLY VITÓRIA FRANÇA DAS NEVES FONSECA/SÉRIE:2ª  2ª 

 Com a pandemia, as disparidades que separam

ricos de pobres e negros de brancos ficaram mais

evidentes no ensino brasileiro. Um dos problemas

estruturais é a falta de acesso à internet para assistir

às aulas on-line.

 O Centro Regional de Estudos para o

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic)

revelou que três quartos dos internautas com 16

anos ou mais e que são das classes D e E (74%)

acessam à rede de ensino remoto exclusivamente

pelo telefone celular, percentual que é de 11% entre

os usuários das classes A e B. O uso de

computador (notebook, computador de mesa e

tablet) como o principal recurso é maior nas classes

A e B (66%), sendo menos acessível aos estudantes

das classes C (30%); D e E (11%).

 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 

Educação de Qualidade

Pandemia evidenciou desigualdade na educação brasileira

Isabely Luisa dos Santos 2ª1ª

Campanha Conectando Futuros estimula doação de

aparelhos eletrônicos para estudo remoto

O Comitê Volta às Aulas Presenciais, criado pela

Rede Municipal de Ensino de Campo Mourão,

estabeleceu o lançamento da Campanha “Conectando

Futuros”, com o objetivo de dar condições para os

alunos da rede pública municipal, de acesso às

tecnologias e diminuir a distância cultural que já

existia e agora se tornou muito mais evidente (pela

presença da Pandemia do Coronavírus) por meio da

doação de equipamentos para alunos matriculados na

rede municipal de ensino. As doações podem ser

feitas até o dia 30 deste mês de abril.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 

Educação de Qualidade

Isabely Luisa dos Santos 2ª1ª

DÉCADA INTERNACIONAL DA RESTAURAÇÃO 
DE ECOSSISTEMAS

Os alunos do Ensino Médio, do Colégio SESC São José – Curitiba – PR, que optaram por 
cursar a disciplina de Espanhol realizaram uma pesquisa referente aos problemas ambientais 
mundiais. O estudante deveria identificar um problema ambiental, pesquisar detalhes sobre 
a situação, selecionar imagens ilustrando o problema e propor soluções. O propósito da 
atividade foi trabalhar com vocabulário e regras gramaticais da língua espanhola, produzindo 
textos e mensagens utilizando como tema a importância do cuidado aos ecossistemas. Para 
apresentar o resultado de seus trabalhos, os alunos puderam utilizar diferentes plataformas, 
como PowerPoint, Apresentações Google, Canvas, entre outras. A Organização das Nações 
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Unidas reforça que a restauração de ecossistemas é vital para reduzir ou reverter os impactos 
causados pelo ser humano ao meio ambiente, visto que pode gerar diversos benefícios como 
a mitigação das mudanças climáticas, a conservação da biodiversidade, a provisão de serviços 
ecossistêmicos e a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Assunto esse importantíssimo 
para ser trabalhado em sala de aula.

CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA

Graziele dos Santos Bastos 2°2° Prof° Elianay 28/05/21 

ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN:
Los seres vivos no pueden vivir sin agua 
y por eso la biodiversidad morreria. 

No todo el mundo tiene acceso al agua 
necesaria para sus necesidades 
básicas, tanto por desechos como por 
contaminación.

La mitad de los pacientes, en 
camas hospitalarias, se deben al 
consumo de agua inadecuada;

La diarrea, causada por agua 
contaminada, mata a 4.900 
niños menores de 5 años al día.

La contaminación del agua daña a los seres vivos y al medio ambiente, ya 
que todos dependemos de ella para algo y con su contaminación estamos 
reduciendo cada vez más nuestra esperanza de vida y también del 
planeta.

La contaminación la da agua, es un dos problemas actuales más 
preocupantes, porque es una de nuestras mayores necesidades y a 
los pocos nosotros estamos acabando con ella.  

Mismo que no percibimos, todos los días 
(sin querer) nosotros desperdiciamos pelo 

menos un poco del agua. Isso ya se debe 
pelo hecho de que, según la ONU, una 

persona gasta por día 100 litros del agua.  

70% del nuestro cuerpo es composto del agua y 
durante mucho tiempo usamos este bien natural con 
mucha irresponsabilidad, por eso, cada vez más 
deberíamos repensar y cambiar nuestras actitudes.   

?Cómo podemos solucionar la contaminación del agua?

-No deseche el aceite de cocina por el desagüe;
-Siempre arroje la basura en un lugar adecuado y ate bien 
las bolsas antes de tirarlas a la basura;
-No deseche medicamentos u otros materiales en el 
inodoro;
-Utilice menos productos químicos para limpiar la casa...

Ahorrar agua también ayuda a no 
contaminarla y es bueno para el medio 

ambiente.
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ABELHAS NATIVAS – DÉCADA INTERNACIONAL 
DA RESTAURAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 

Estima-se que duas entre três plantas cultivadas no mundo dependem de polinizadores, 
como as abelhas e outros insetos, para produzir frutos e sementes. Pode-se dizer que um 
terço dos alimentos que chegam a nossa mesa precisam dos polinizadores para serem 
gerados. Os meliponíneos – isto é, as abelhas sem ferrão, igualmente conhecidas como 
abelhas indígenas ou nativas –, são grandes polinizadoras. Conforme explica o Programa 
Nacional Abelhas Nativas (PNAN), elas são fundamentais à manutenção da vegetação natural 
e cultivada e contribuem para a perpetuação de muitas espécies nativas, além da saúde 
de culturas agrícolas. Os alunos de 6º e de 8º ano do Ensino Fundamental II, do Colégio 
Bom Jesus Alphaville – Colombo – PR, participaram de uma palestra com o meliponicultor 
Benedito Antônio Uczai, responsável por centenas de caixas de abelhas sem ferrão, de 
dez espécies diferentes. Ele veio à Unidade Bom Jesus Alphaville e explanou aos alunos as 
especificidades das abelhas nativas e sua relevância à preservação do meio ambiente. Ao 
instalar duas caixas, com diferentes espécies, no bosque da escola, visa-se à observação pelos 
alunos envolvidos na atividade. Vale reforçar o entendimento da ONU, em seus documentos 
oficiais, no referente ao tema da Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas 
2021-2030, na medida em que se trata de uma convocação à proteção e à revitalização dos 
ecossistemas em todo o mundo para benefício das pessoas e da natureza. A finalidade é deter 
a degradação de ecossistemas e restaurá-los para alcançar os objetivos globais.
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DIA INTERNACIONAL DA PAZ

RECUPERANDO-SE DA MELHOR FORMA PARA UM MUNDO 
MAIS SUSTENTÁVEL E EQUITATIVO 

O dia 21 de setembro é o Dia Internacional da Paz, data celebrada no mundo todo. Pessoas, 
comunidades, nações e governos unem-se, sem medir esforços para cessar conflitos e 
promover a paz. O tema deste ano é Recuperando-Se da Melhor Forma para Um Mundo 
Mais Sustentável e Equitativo, cujos dizeres trazem à tona a pandemia da covid-19, enfrentada 
por toda a humanidade. Os alunos do Colégio Bom Jesus Alphaville – Colombo – PR foram 
levados a refletir sobre o quanto é crucial pensarmos, de forma criativa e coletiva, nos meios 
de auxiliar as pessoas a se recuperar, bem como nos caminhos para sermos resilientes e 
tornarmos nosso mundo mais igualitário, saudável, inclusivo e sustentável. Como parte 
das atividades relacionadas à data, convidamos as famílias a fazer uma dobradura de tsuru 
(origami) em referência à paz. No Japão, a garça ou tsuru é um tesouro nacional, símbolo da 
longevidade e boa sorte, pois se acreditava que ela tivesse uma expectativa de vida superior 
a mil anos. Um exemplo de como a garça é empregada na cultura japonesa é os 1.000 
origamis chamados de senba zuru. De acordo com a História, durante a Segunda Guerra 
Mundial, Sadako Sasaki, uma jovem vítima da bomba atômica de Hiroshima foi diagnosticada 
com leucemia em consequência da exposição à radiação. Há muitas versões dessa história: 
a de que ela decidiu dobrar 1.000 garças de papel como símbolo de paz e esperança, mas 
conseguiu dobrar apenas 644 antes de falecer e outra vertente de que uma amiga dobrou os 
origamis para Sadako, desejando sua recuperação. Independentemente de quem começou a 
fazer essas 1.000 dobraduras, hoje diversos povos continuam com essa tradição como desejo 
de saúde, felicidade e paz. Há uma estátua em memória de Sadako, segurando um único 
tsuru, no Parque Memorial da Paz, em Hiroshima. Após a elaboração do tsuru, ele foi trazido 
à escola e pendurado na árvore colocada na entrada do colégio, simbolizando o desejo de 
paz, harmonia, esperança e saúde, em tempos tão desafiadores. Depois, os tsurus foram 
recolhidos e enviados às instituições parceiras dos projetos sociais da escola.
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UMA DOCE HOMENAGEM 

EDUCAR PARA O HUMANISMO SOLIDÁRIO

Os alunos dos 7º anos do Ensino Fundamental, do Colégio Bom Jesus Alphaville – 
Colombo – PR, prepararam bolachinhas para entregar a, aproximadamente, 60 funcionários 
das Unidades de Saúde Mauá e Osasco, localizadas no município de Colombo. Também 
redigiram cartões com mensagens de agradecimento e de reconhecimento à dedicação dos 
trabalhadores da saúde dessas unidades. Essa ação pretendeu prestar homenagem, agradecer 
e demonstrar empatia para com os profissionais, incentivando-os para a continuarem firmes 
no enfrentamento da pandemia da covid-19. A entrega às Unidades de Saúde foi realizada 
pelo Frei Claudino Gilz e pela gestora Patrícia Daiani Dias, no dia 11 de junho. Durante a 
entrega, o Frei proferiu palavras de valorização aos profissionais e realizou uma bênção. Leu-
se um poema em homenagem a todos os, direta ou indiretamente, envolvidos no trabalho 
de combate à pandemia. A atividade faz parte do Bom Jesus Social, cujo fito é “educar para 
o humanismo solidário”, a exemplo de Francisco de Assis, mediante a promoção ações de 
voluntariado e empreendedorismo para a melhoria das condições de vida da população, 
bem como colocar em prática diversas iniciativas que propiciem aos alunos o contato com 
os valores humanos, fazendo com que eles façam o bem ao próximo e à sociedade como um 
todo. Nesse sentido, a gestora do Colégio Bom Jesus Alphaville ressalta que a homenagem 
é um ato de empatia e gratidão, pois tais profissionais vêm se colocando inteiramente à 
disposição no enfrentamento da pandemia, encarando riscos para salvar vidas. “Esperamos 
que essa singela homenagem possa demonstrar o quão essenciais são esses profissionais 
e eles continuem tendo forças para realizar essa nobre missão”, afirma. A professora de 
Língua Inglesa, do Colégio Bom Jesus Alphaville, Raquel Chirmicci Erdmann, explica que os 
alunos estudantes do 7º ano estão aprendendo, por meio da língua inglesa, sobre pessoas 
que fazem a diferença no mundo com suas atitudes generosas e altruístas. Ao refletirem nas 
aulas sobre a pergunta What defines success?, chegaram à conclusão de que há várias formas 
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de alcançar o sucesso. Entretanto, a mais significativa é a cooperação para o bem do próximo. 
“Nesse sentido, puderam reconhecer o valor de funções como as desempenhadas, com tanto 
amor e dedicação, por todos os profissionais da saúde, especialmente durante esta pandemia 
sem precedentes”, afirma a professora. Raquel afirma ainda que, como educadora, sente-se 
realizada de participar desse projeto e contribuir para a formação integral desses jovens. 

O relato da aluna Marina Geremia 
Reis demonstra o impacto que 
a ação causou nela: “Me sinto 
muito feliz e honrada de poder 
agradecer às pessoas de nossa 
comunidade por sua dedicação 
em ajudar. Sempre fico muito 
feliz de saber que estou 
deixando alguém feliz. Fico, 
principalmente, muito animada 
de saber que as pessoas querem 
ajudar e fazer a diferença. Ajudar 
o outro é ajudar a si”.

SE RECEBER É BOM, DOAR É AMOROGRAFIA! 

CALÇANDO VIDAS, AQUECENDO CAMINHOS

ANO INTERNACIONAL DA PAZ E DA CONFIANÇA

A solidariedade é uma das ferramentas para a saída de qualquer crise e, igualmente, a 
transformação do mundo. São Francisco de Assis é nosso maior exemplo de solidariedade 
e nossa inspiração primordial durante a criação da Campanha Calçando Vidas, Aquecendo 
Caminhos. A confiança é a base de qualquer modelo social, fundamental para todos colocarem 
a solidariedade em suas ações e funções, pois é um ato de bondade a todas as pessoas a 
nossa volta, uma vez que uma sociedade precisa de seres solidários. No Ano Internacional da 
Paz e da Confiança, de acordo com o calendário PEA-UNESCO, os alunos do 5º ano do Ensino 
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Fundamental, do Colégio Bom Jesus São José dos Pinhais – São José dos Pinhais – PR, 
idealizaram e executaram a campanha Calçando Vidas, Aquecendo Caminhos, com pessoas 
que se dedicaram à ação com muito amor no coração e dedicação. Com ela, compartilhamos 
alegria, e a satisfação de quem doou foi tão grande quanto a de quem recebeu as doações. 
Ao longo dos meses de agosto e setembro, foram arrecadados 247 pares de calçados, durante 
a campanha organizada pelos alunos do 5º ano. Doados à Escola Leonilda Ravaglio Trevisan, 
do município de São José dos Pinhais, os sapatos, em excelente estado, serão vendidos em 
bazar, organizado pela instituição parceira, e a renda será revertida à realização de melhorias 
no espaço físico da escola. Segundo a diretora Gislene Aparecida Klug, a campanha ajudou 
a escola de uma maneira muito especial: “Muitas pessoas de nossa equipe sofreram perdas 
durante a pandemia, e estávamos buscando forças e motivação para seguir adiante. Logo 
no dia seguinte ao retorno dos alunos à escola, recebemos as doações e a esperança se 
renovou. Só podemos desejar que Deus abençoe vocês por tanta generosidade. Nosso carinho 
e respeito à equipe do Bom Jesus”. Quem pratica o amor incondicional sendo solidário, 
renova-se a cada ato. Que possamos refletir sobre a solidariedade e praticá-la, de modo que 
nos tornemos uma humanidade cada vez mais forte e cheia de amor.
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CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA PAZ 
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

No dia 21 de setembro, celebramos o Dia Internacional da Paz, de acordo com o calendário 
das Nações Unidas. Para comemorar essa data fundamental, os alunos do 1º ao 4º ano do 
Ensino Fundamental, do Colégio Bom Jesus São José dos Pinhais – São José dos Pinhais 
– PR, enviaram mensagens de paz em aviões de papel, durante a aula de Educação Física. 
A atividade iniciou-se em sala de aula com a contextualização do tema O Que É Paz para 
Você?. Após a explanação da professora a respeito do Dia Internacional da Paz, os alunos 
confeccionaram aviões de papel por meio de dobraduras, colaram mensagens e decoraram 
os aviõezinhos. Em seguida, desceram para o pátio, onde fizeram o lançamento dos aviões, 
enviando as mensagens pelo ar aos colegas. Com a realização desse trabalho, estabelecemos 
também relação com os Jogos da Primavera, também ocorrido no mês de setembro, com 
o lema é Juntos, para o Planeta e para as Pessoas. Por meio dessa proposta, procuramos 
sensibilizar nossos alunos em relação à importância de promover a paz no mundo por 
pequenos gestos.
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CELEBRANDO O DIA INTERNACIONAL DA PAZ

De acordo com o calendário das Nações Unidas, no dia 21 de setembro comemora-se o 
Dia Internacional da Paz. Os alunos da Educação Infantil e do 1º ano do Colégio Bom Jesus 
São José dos Pinhais – São José dos Pinhais – PR realizaram uma atividade incrível, cujo 
objetivo era promover a cultura da paz, do amor e do respeito a todas as formas de vida. 
Sob a orientação das professoras, eles contornaram as mãozinhas e fizeram pombinhas da 
paz para enfeitar a sala de aula.
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DIA INTERNACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO

Todos os anos, a UNESCO celebra, no dia 8 de setembro, o Dia Internacional da Alfabetização, 
para lembrar o mundo da importância da alfabetização como questão de dignidade e direitos 
humanos. Sabemos que a alfabetização de crianças e adultos pode mudar, significativamente, 
os rumos de um país. Os estudantes dos 2º anos do Ensino Fundamental, do Colégio Bom 
Jesus São José dos Pinhais – São José dos Pinhais – PR, refletiram sobre a oportunidade de 
que milhões de pessoas no mundo carecem infelizmente: frequentar a escola, aprender a ler 
e escrever assim como compreender os mais variados tipos de textos. Por meio da escrita, 
explicaram por que ler é importante para cada um e o que desejavam fazer quando ainda 
não sabiam ler e escrever.
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DIA MUNDIAL HUMANITÁRIO NAS AULAS DE 
ENSINO RELIGIOSO

No dia 19 de agosto, comemoramos o Dia Mundial Humanitário ou também conhecido Dia 
Mundial da Ajuda Humanitária e Dia da Memória dos Trabalhadores Humanitários. A data foi 
estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para homenagear as pessoas que 
dedicam suas vidas a ações humanitárias, divulgar as obras realizadas pelas organizações 
humanitárias espalhadas pelo mundo e lembrar a importância da virtude da solidariedade 
com o próximo. Em razão da relevância do tema, os alunos do 1º ao 4º ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Bom Jesus São José dos Pinhais – São José dos Pinhais – PR 
realizaram uma atividade fantástica. 
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Com a colaboração do professor 
Douglas, do componente curricular 
de Ensino Religioso. Fizeram muitas 
descobertas acerca de ações solidárias 
e atitudes cotidianas que visam a 
colaborar com as pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. Os alunos 
também foram incentivados a contribuir 
com a campanha, oriunda dos projetos 
Bom Jesus Social e Virtudes e Atitudes, 
proposta pelo Colégio Calçando Vidas, 
Aquecendo Caminhos.
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DIA INTERNACIONAL 
DA AMIZADE

Com toda a certeza, a amizade é algo que 
deve ser celebrada todos os dias. Contudo, 
existe uma data especial no calendário da 
UNESCO, conhecida mundialmente como 
Dia Internacional da Amizade, comemorada 
no dia 30 de julho. Esse dia foi criado 
com o fito de propagar a cultura de paz e 
da boa convivência entre os povos, além 
de reconhecer a amizade como valorosa 
e nobre sentimento na vida dos seres 
humanos ao redor do mundo. Então, todo 
dia 30 de julho, pessoas de várias partes do 
planeta costumam se reunir para realizar 
diversas atividades sociais e culturais, 
com o propósito de fortalecer os laços de 
amizade, oferecendo ajuda também a quem 
precisa. Como forma de simbolizar o dia em 
questão, contextualizou-se o tema com os 
conteúdos desenvolvidos em sala de aula, e 
os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, 
do Colégio Bom Jesus São José dos Pinhais 
– São José dos Pinhais – PR, participaram de 
uma proposta multidisciplinar, envolvendo 
os componentes curriculares de Geografia 
e Educação Física. Com respeito a todos os 
protocolos de segurança, os alunos reuniram-
se para celebrar a amizade, compartilhando 
palavras e gestos de carinho, por meio da 
confecção de um lindo cartão! Como dizia o 
poeta Carlos Drummond de Andrade: 

“A amizade, assim como o amor, 
é dada de graça e semeada ao 
vento”. Portanto, estar entre 
amigos faz essa data valer todos 
os dias!
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EDUCAÇÃO PARA 
O APRENDIZADO 
INTERCULTURAL NAS 
AULAS DE LÍNGUA 
INGLESA

Um dos temas do PEA-UNESCO 2021 é a 
Educação para o Aprendizado Intercultural. 
Por esse motivo, nas aulas de Língua 
Inglesa, os alunos da Educação Infantil 
até o 4º ano do Ensino Fundamental, do 
Colégio Bom Jesus São José dos Pinhais 
– São José dos Pinhais – PR, aprenderam 
brincadeiras ao redor do mundo, levando 
em consideração o respeito às diferentes 
culturas. Foi superrelevante assimilar que 
existem brincadeiras parecidas com as que 
brincamos no Brasil, como Simon says (o 
mestre mandou), rock, paper, scissors (pedra, 
papel e tesoura), hopscotch (amarelinha), 
hide-and-seek (esconde-esconde), tag 
(pega-pega), who took the cookie from 
the cookie jar? (quem roubou pão na casa 
do João?). De acordo com as medidas de 
prevenção à covid-19, algumas brincadeiras 
foram aplicadas em sala de aula, sempre 
com a utilização da língua inglesa.

Ao final da aula, os alunos 
refletiram e concluíram que, 
mesmo considerando as inúmeras 
diferenças culturais existentes 
entre as crianças do mundo 
todo, as brincadeiras fazem parte 
do universo infantil e todas as 
crianças amam brincar!
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DIA MUNDIAL DA BICICLETA

Para um dia mundial ser aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o assunto 
precisa ser muito relevante. Ele é votado durante a Assembleia Geral da ONU e, se aprovado, 
significa que todos os 193 Estados-membros vão se comprometer a conscientizar e estimular a 
população a ponderar sobre o assunto naquele dia. O Dia Mundial da Bicicleta é comemorado 
no dia 3 de junho. Foi aprovado em 12 de abril de 2018 como dia oficial de conscientização 
sobre os vários benefícios sociais de usar a bicicleta para transporte e lazer das Nações Unidas. 
A bicicleta atende a todos os dezessete Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, 
extensíveis a todos os países do mundo que querem acabar com a pobreza extrema, combater 
a desigualdade e reduzir os impactos das mudanças climáticas. A uso da bicicleta entra para 
impulsionar a prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes, bem como promover um 
ar mais limpo, cidades mais humanas e menos violentas, educação e geração de renda. 
Conforme a mesma linha de raciocínio, os alunos do Colégio Bom Jesus São José dos Pinhais 
– São José dos Pinhais – PR, desde a Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental, em 
uma prática proposta na área de Educação Física, foram convidados a realizar uma pedalada 
em família e registrar esse momento de promoção da saúde. 



127

PEA UNESCO R E L A T Ó R I O  2 0 2 1

DIA MUNDIAL DAS ABELHAS

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o dia 20 de maio como o Dia Mundial 
das Abelhas, em razão da importância desses agentes polinizadores no meio ambiente. 
Como escola credenciada ao PEA-UNESCO, os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, 
do Colégio Bom Jesus de São José dos Pinhais – São José dos Pinhais – PR, aprofundaram 
conhecimentos em relação à influência das abelhas na polinização das plantas, isto é, 
uma das maneiras de garantir grande parte de nossa alimentação, como frutas e verduras. 
Ademais, esse processo auxilia na perpetuação das plantas, garantindo, assim, a diversidade 
de nossa flora. Dos agentes polinizadores, a abelha é a mais eficiente.
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As abelhas vivem e trabalham em união para garantir a segurança de toda a colmeia. Nesse 
contexto, os alunos estabeleceram relações com a união no dia a dia, virtude franciscana 
abordada no 3º ano, mediante o Projeto Institucional Virtudes e Atitudes.

DIA INTERNACIONAL DA MÃE TERRA NAS 
AULAS DE ENSINO RELIGIOSO

No dia 22 de abril, comemoramos o Dia Internacional da Mãe Terra ou também chamado Dia 
do Planeta Terra. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas para lembrar a 
importância da preservação do meio ambiente. Dada a elevada relevância do tema, os alunos 
do 5º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Bom Jesus São José dos Pinhais – São José 
dos Pinhais – PR, realizaram uma atividade maravilhosa. Com a colaboração do professor 
Douglas, do componente curricular de Ensino Religioso, fizeram muitas descobertas acerca 
de campanhas e atitudes cotidianas que visam a colaborar com a proteção do planeta. Cada 
aluno realizou uma atividade referente à temática no livro didático de Ensino Religioso.
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DIA INTERNACIONAL DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA

No dia 22 de maio, de acordo com o calendário das Nações Unidas, é comemorado o Dia 
Internacional da Diversidade Biológica. Neste ano, o objetivo da comemoração foi promover 
a sensibilização e esclarecer a importância da biodiversidade, bem como de outras questões 
globais relacionadas, em vista da Conferência de Biodiversidade da ONU. Como escola 
credenciada ao PEA-UNESCO, os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I, do Colégio 
Bom Jesus São José dos Pinhais – São José dos Pinhais – PR, tiveram a oportunidade de 
conhecer um pouco mais da fauna e da flora brasileira, suas características e das ameaças 
ocorridas. As professoras promoveram um momento de reflexão, permitindo aos alunos 
o entendimento da importância de cuidarmos do meio ambiente, zelarmos por todas as 
espécies e, principalmente, sermos gratos por sua existência e pela oportunidade de conhecê-
las. Sobretudo quando se considera que muitas dessas espécies de animais e de vegetais 
podem não resistir às próximas gerações. No final da atividade, os alunos foram convidados 
a modelar, com massinha, uma das espécies que eles conheceram e realizar uma breve 
pesquisa da temática em foco.
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EVENTO ENSINO 
RELIGIOSO 

FESTA JUDAICA DO 
HANUCÁ

No dia 6 de dezembro de 2021, na sinagoga do 
Centro Israelita do Paraná, em Curitiba, ocorreu 
a cerimônia de encerramento das festividades 
judaicas do Hanucá, na qual estiveram 
presentes líderes religiosos do Cristianismo, 
Judaísmo, Islamismo, Candomblé, Umbanda, 
Espiritismo e autoridades do poder público. O 
objetivo do evento inter-religioso, de acordo 
com o Rabino Pablo Berman, era acender 
“uma luz entre todas as tradições religiosas 
para encher o mundo de entendimento, paz 
e inspiração”. Participaram deste evento, 
representando a Ordem dos Frades Menores 
(OFM) e o Colégio Bom Jesus, o Frei Claudino 
Gilz e o Professor de Ensino Religioso, Mário 
Renato Longen.

MESA REDONDA DE 
ENSINO RELIGIOSO

Ao longo do ano, algumas Unidades do 
Bom Jesus realizaram um evento marcante 
na área de Ensino Religioso, a saber, a Mesa 
Redonda de Ensino Religioso”. 

O evento consiste em um encontro entre 
líderes religiosos de diferentes tradições 
religiosas e os alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental II. 

Durante o evento, os alunos realizam 
perguntas referentes a temas ligados aos 
princípios e práticas das Tradições Religiosas, 
ouvindo atentamente às repostas dadas 
pelos líderes religiosos da Umbanda, do 
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Candomblé, do Judaísmo, do Espiritismo, 
do Islamismo, do Cristianismo Católico e 
Evangélico, do Budismo e de outras Tradições 
Religiosas. São momentos importantes para 
o diálogo, o conhecimento, a acolhida e o 
respeito ao diferente. 

As Unidades onde ocorreram os eventos 
são: Bom Jesus Centro, Bom Jesus 
Seminário, Bom Jesus Nossa Senhora de 
Lourdes, Bom Jesus Divina Providência, 
Bom Jesus São Vicente (Araucária), Bom 
Jesus Canarinhos (Petrópolis), Bom Jesus 
Menino Jesus (Petrópolis), Bom Jesus 
São José (Petrópolis) e Bom Jesus Aldeia 
(Campo Largo).

Em algumas Unidades, o evento ocorreu 
de forma presencial e, em outras, de 
forma on-line, pelo Google Meet, com 
o acompanhamento dos pais. Tivemos, 
ainda, a presença de gestores, assessores 
pedagógicos e professores que auxiliaram 
na realização de cada evento.
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FEIRAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA BOM JESUS 

Ficef Jr. / FICEF / FICEM

Além da Feira de Iniciação Científica do Ensino Fundamental II (FICEF) e da do Ensino Médio 
(FICEM), agora também existe a Feira de Iniciação Científica do Ensino Fundamental I (Ficef Jr.). 
Elas são todas iniciativas do Colégio Bom Jesus de fomento à pesquisa científica na Educação 
Básica, com o propósito de preparar os jovens para ao mundo acadêmico. Participam dos 
eventos alunos pesquisadores das Unidades Bom Jesus, dos estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, além das escolas conveniadas de Goiás 
e Brasília (DF). Em novembro de 2021, o Colégio Bom Jesus teve o prazer de realizar, no 
formato on-line:

• 7ª edição da Feira de Iniciação Científica do Ensino Médio (FICEM);

• 3ª edição da Feira destinada ao Ensino Fundamental II (FICEF);

• 1ª edição da Feira do Ensino Fundamental I (FICEF Jr.).

O evento contou com 325 jovens pesquisadores que puderam apresentar à comunidade 
escolar suas produções, agora expostas no site oficial dos eventos. Todos os alunos estão 
convidados a ingressar no Programa de Iniciação Científica do Colégio Bom Jesus.

Conheça no Portal os trabalhos desenvolvidos e as pesquisas em destaque, acessando o site 
das Feiras Científicas do Bom Jesus. 

• Link: https://sites.google.com/bomjesus.br/feiras-cientificas-ficef-ficem
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7. Vocês encontraram alguma dificuldade? Caso a resposta seja positiva, 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 
voltado à formação integral dos alunos. 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 de que as ações 
realizadas nas instituições parceiras não podem caracterizar-se tão somente em práticas 
pontuais ou assistencialistas. As ações devem estar alinhadas com o Humanismo Solidário 
e contribuir, de forma efetiva, para a melhoria qualitativa nas condições de vida das 
pessoas atendidas, além de ampliar a consciência de cidadania e da cultura da paz. Outra 
intrincada situação foi as aulas remotas, decorrentes da pandemia da covid-19. Tivemos 
menos ações desenvolvidas em cada uma de nossas Unidades do Bom Jesus. Vale frisar 
que as produções dos alunos (das imagens printadas) são fidedignas a suas criações, não 
tendo havido, em muitas delas, a revisão ortográfica do professor.

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

Em caso de necessidade, as Unidades de Ensino do Bom Jesus buscam apoio nos 
departamentos internos, a saber, as coordenações de área e a coordenação dos projetos 
institucionais do CEP (Centro de Estudos e Pesquisas), o marketing, o financeiro, a TI 
(Tecnologia da Informação), entre outros.

Livro que fundamenta a proposta do Virtudes e Atitudes:
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9. Vocês criaram parcerias locais (outras escolas, autoridades locais, setor privado)?  
Vocês organizaram uma coleta de fundos para financiar o próprio projeto neste ano?

Cada um dos colégios da Rede Bom Jesus é autônomo para firmar parceria com algumas 
instituições, com o intuito de 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 das quais também são indicadas por pais ou familiares.

10. Impacto. Descrever, resumidamente, o impacto de seus projetos nos alunos.  
Vocês notaram, nos seus alunos, mudanças de atitude (Por exemplo, mais tolerância,  
respeito, entre outros)?

(     ) Sim. (     ) Não.

Cada série/nível/ano da Educação Infantil ao Ensino Médio é envolvida pedagogicamente 
com uma virtude considerada central para o ensino, a saber, amor, respeito, gratidão, união, 
fraternidade, confiança, sabedoria, solidariedade, diálogo, disciplina, humildade, perseverança 
e prudência. Inicialmente, cada virtude é pesquisada, estudada e posteriormente aprofundada. 
Foram possibilitadas várias formas de vivenciar essas virtudes assim como mudanças de 
comportamento visivelmente perceptíveis.

Vale destacar que os temas propostos pelo PEA-UNESCO coadunam com os princípios 
do Virtudes e Atitudes, 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 aplicadas para a resolução das situações da vida 
real, isto é, no foco da educação para a paz, da aprendizagem intercultural e da educação 
para o desenvolvimento sustentável, temas estratégicos da Rede PEA-UNESCO, presentes 
no coração do programa. Esses temas incluem também a valorização da herança cultural 
da humanidade, ou seja, os patrimônios mundiais materiais e imateriais, bem como os 
projetos prioritários internacionais, a exemplo do tema das mudanças climáticas.

Permitiu-se aos alunos várias formas de vivenciar essas temáticas assim como mudanças 
de comportamento visivelmente perceptíveis por meio de:

• depoimentos individuais (oral e escrito);

• formas diferenciadas de reação com comportamentos mais tolerantes;

• uso de mais diálogo para a resolução de conflitos;

• iniciativas na busca de soluções de problemas locais (internos e externos), familiar e 
escolar ou comunitário;

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

x
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• pessoas movidas pelas emoções e aptas a se colocarem 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 projeto Virtudes e Atitudes é composta de duas palavras que se cruzam e se 
fortalecem. O objetivo maior é enfatizar que as virtudes não devem ser trabalhadas pelos 
professores apenas academicamente, ou seja, apenas 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 e não se 
restringe somente ao discurso.

Vale salientar que, na posição de grupo educacional associado à Rede PEA-UNESCO desde 
2008, conseguimos promover novas abordagens de ensino e aprendizagem com as crianças 
e adolescentes baseadas em valores e prioridades da UNESCO, conscientizando-os sobre 
seu papel e sua responsabilidade como cidadãos.

11. Quais competências eles desenvolveram (trabalho de pesquisa, equipe, comunicação)?

A principal competência desenvolvida é, sem dúvida, o trabalho em grupo e a preocupação 
com a repercussão das ações individuais, transformando jovens em cidadãos mais engajados 
com causas sociais, de cooperação e solidariedade. O ensino é centrado na análise, no 
tratamento e na regulação dos problemas vivenciados no cotidiano do meio social, de 
modo que é imprescindível os alunos aprenderem a identificar os problemas, levantar 
hipóteses quanto à resolução e 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.

12. Os professores e o responsável da Rede. Quais aspectos da realização do projeto  
interessam, particularmente, a vocês? Vocês conseguem que seus colegas ou pessoas 
que não são professores da escola participem de sua experiência?

A integração entre escola-família-comunidade; os temas propostos; e 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 
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os educadores rumo à 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 
onde há um colégio da Rede, centralizam-se em: asilos, orfanatos, creches, hospitais, 
centros de recuperação e ONGs.

13. Comentar sobre a visibilidade (confirmação) dada a sua filiação na UNESCO (painel, 
internet). O que vocês proporiam para melhorar esse acesso (visibilidade)?

À comunidade escolar (alunos, professores, pais e funcionários administrativos) 
das Unidades do Colégio Bom Jesus é informada, anualmente, a filiação com a Rede  
PEA-UNESCO, por meio do site do colégio (www.bomjesus.br). Garante-se essa comunicação 
mediante a divulgação das ações realizadas e seus resultados registrados na 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, referente à prestação dos serviços educacionais, possibilitando, assim, 
um retorno em relação ao 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, 
sempre observando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

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. 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 virtuais promovidos pela própria Coordenação.
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16. Participação das reuniões da Rede: Sua escola participou de alguma reunião 
organizada em nível nacional, regional ou internacional no quadro da Rede?

(     ) Sim. (     ) Não.

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

• Participamos do 14º Encontro Nacional do PEA-UNESCO, de 23 a 26 de outubro de 
2008 – Local: Ilhéus-BA.

• Participamos do 15º Encontro Nacional do PEA-UNESCO, de 22 a 24 de outubro de 
2009 – Local: Belo Horizonte-MG.

• Participamos do 16º Encontro Nacional do PEA-UNESCO, de 22 a 24 de outubro de 
2010 – Local: Amazonas-AM.

• Participamos do 17º Encontro Nacional do PEA-UNESCO, de 05 a 07 de outubro de 
2011 − Local: Fortaleza-CE.

• Participamos do 18º Encontro Nacional do PEA-UNESCO, de 19 a 21 de setembro de 
2012 − Local: Novo Hamburgo-RS.

• Participamos do 19º Encontro Nacional do PEA-UNESCO, de 02 a 04 de outubro de 
2013 – Local: Rio de Janeiro-RJ.

• Participamos do 20º Encontro Nacional do PEA-UNESCO, de 08 a 10 de outubro de 
2014 – Local: João Pessoa-PB.

• Participamos do 21º Encontro Nacional do PEA-UNESCO, de 30 de setembro a 02 de 
outubro de 2015 – Local: Curitiba-PR.

• Participamos do 22º Encontro Nacional do PEA-UNESCO, de 05 a 07 de outubro de 
2016 – Local: Natal-RN.

• Participamos do 23º Encontro Nacional do PEA-UNESCO, de 27 a 29 de setembro de 
2017 – Local: Foz do Iguaçu-PR.

• Participamos do 24º Encontro Nacional do PEA-UNESCO, de 12 a 14 de setembro de 
2018 – Local: Salvador-BA.

• Participamos do 25º Encontro Nacional do PEA-UNESCO, de 11 a 13 de setembro de 
2019 – Local: Ouro Preto-MG.

• Participamos do 26º Encontro Nacional do PEA-UNESCO, de 30 de novembro a 04 
de dezembro de 2020 – LIVE: virtual e gratuita em virtude da pandemia da covid-19.

• Participamos do 27º Encontro Nacional do PEA-UNESCO, de 01 a 03 de dezembro de 
2021 – LIVE: virtual e gratuita em virtude da pandemia da covid-19.

17. Outros comentários ou sugestões:

Atualizar o Vídeo Institucional PEA-UNESCO com a divulgação de seus objetivos, metas 
e dados quantitativos.
Nome e assinatura da pessoa redatora deste relatório: Solange Inês Dorocinski.

Curitiba, 30 de novembro de 2021.

Solange Inês Dorocinski

x
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