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Editorial

Querida Comunidade Educativa!

Dirijo minha saudação Rosselliana, cheia de 
esperança e gratidão aos responsáveis, à toda 
comunidade educativa, aos nossos queridos 

alunos, suas famílias  e a todos os leitores deste informativo. 
Estamos fi nalizando mais um ano. Desafi os não faltaram, 
porém, iluminados pela fé e movidos pela entrega de todos 
ao grande projeto COLÉGIO MISERICÓRDIA, hoje podemos 
nos alegrar pelos frutos gerados. A equipe gestora, nossos 
professores, colaboradores, alunos – TODOS evoluímos 
neste percurso, e em sinergia permanente. 
Alimentados por estes desafi os construímos um Colégio 
a cada dia melhor e permanecemos nesta constante 
busca por melhorias visando unicamente o bom êxito na 
missão de educar e poder oferecer às famílias, aos alunos 
um COLÉGIO REPLETO DE VIDA e OPORTUNIDADES, 
que os ACOLHE.
Buscamos de forma incansável e persistente, oferecer um 
ENSINO DE QUALIDADE, MODERNO, sempre irrigado 
de valores humanos e cristãos, universais.

Continuaremos o caminho na missão educativa, que em 
sua dinâmica própria se renova constantemente, como 
herança da santa do coração grande, a Madre Rossello. 
Mais educação! Mais história! Sempre Misericórdia! 
Demos graças a Deus, rico em misericórdia e coloquemos 
em seu bondoso coração, as necessidades de nossas 
famílias e nosso desejo de continuar a peregrinação, 
espelhados no exemplo de amor pela vida que nos 
deixou Maria, a Mãe de Misericórdia.

Agradeço a confi ança
e conto com vocês!
Boa leitura!

Grande abraço:
Ir. Mary Luce Rufi no Alves

Diretora Executiva
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Encontro em família 
II Seminário Rosselliano

Sábado pela manhã. Um frio inusitado 
para cariocas, mas ao redor sorrisos 
acolhedores e abraços calorosos. 

Não estávamos na “cidade maravilhosa”, 
mas na Terra da Garoa, precisamente em 
Vargem Grande Paulista.
O II Seminário de Educação Rosselliana 
reuniu educadores de diversos lugares 
desse nosso imenso Brasil numa proposta 
atual e audaciosa: mesclar o diferencial 
do educador católico com a tecnologia 
e educação.
Foram praticamente dois dias intensos 
nos quais refl etimos e debatemos sobre 
quem somos e o que a Igreja nos pede 
(Pe. Mario Pizetto), o papel da tecnologia 
na educação (Luciana Allan) e o perfi l 

do educador católico (Irmã Francisca).
Além disso, partilhamos experiências do 
cotidiano escolar entre Vargem Grande, 
Rio de Janeiro, Campinas e Osasco.
Tudo isso com muita música, oração, 
dança, gincana e deliciosas refeições. 
A confraternização foi um dos pontos 
altos do encontro. Ficou evidente que 
não éramos grupos distintos, mas uma 
comum unidade, sim, uma comunidade 
educativa cujos laços de fé, educação 
e misericórdia estabelecem uma rede 
entre nós: a Rede Rosselliana.
Ao término do seminário, tínhamos 
a clareza de que as tecnologias eram 
instrumentos fundamentais para a 
mediação do conhecimento, mas também 

sabíamos que o nosso diferencial estava 
alicerçado na junção educação e valores 
para a diversidade.
Saímos certos de que temos um selo 
que nos distingue: a misericórdia. De 
que somos irmãos em fé e fazemos 
parte da GRANDE família rosselliana e 
cientes dos desafios e transformações que 
almejamos! Sendo assim, reforçamos o 
compromisso com os alunos em sermos 
SAL DA TERRA e prontos para praticar 
o nosso lema: “coração a Deus e mãos 
ao trabalho”.

André Nepomuceno Cirilo
Ex-aluno e professor de História

do Ensino Médio 
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Criança no Misericórdia é feliz!
Parabéns para as nossas crianças.
Nossas sementes de Misericórdia!

“Eu vou cantar com alegria
Eu vou anunciar
Que a semente de Misericórdia
Vai fl orir em todo lugar.”

Equipe do Berçário

Berçário
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“Como eu me sinto... 
Quando me importo 
com os outros”

Muitas atividades foram pensadas 
e estão sendo elaboradas para 
o dia da nossa Mostra Cultural. 

O Maternal I A e B está confeccionando 
um “Colégio” feito de papelão, muita 
pintura, tinta e diversão! Esse “colégio” 
irá representar nosso verdadeiro Colégio 
Nossa Senhora da Misericórdia, em um 
colégio não podem faltar os alunos, pois 

Educação Infantil

Destaques

1º ano
João Gabriel 

3º ano
Samuel

2º ano
Anna Heloísa

são para eles e por eles que todo o 
planejamento  acontece e que tudo 
é pensado e articulado com tanto 
carinho e dedicação. Cada aluno 
das turmas do Maternal I e B será 
também um estudante de nosso fi ctício 
colégio. Para isso, nossos pequenos 
estão trabalhando bastante. Muitos 
desenhos, colagens e pesquisas 

estão sendo realizados para a 
fi nalização de nosso trabalho. 
É, além dessas, muitas outras 
propostas foram planejadas e 
serão apresentadas no dia da 
exposição dos trabalhos de nossas 
turmas. Aguardem, pois nossos 
alunos vão arrasar!

Professoras Daiana e Tereza 
Montenegro - Maternal I

 

Aprender inglês
é muito divertido!

Em nossa escola aprendemos brincando. 
Onde as histórias são contadas e o 
vocabulário em Inglês apresentado. 

Assim a fi xação ocorre naturalmente, de forma 
prazerosa, através de brincadeiras, jogos, músicas 
e outras atividades desenvolvidas.
Atualmente sem querer falamos inglês 
no nosso dia a dia. Quando vamos ao 
SHOPPING, e encontramos brinquedos 

que pronunciamos naturalmente, Batmam. 
Monster high, Spiderman, Tinker Bell,  
Frozen, Peppa Pig e outros!
Hoje nos divertimos muito com a fantasia 
do nosso personagem favorito. Dançamos, 
brincamos  e tivemos um delicioso Picnic!!!!!

Professora  Denise Albrecht - Inglês
- Educação Infantil 

Destaques
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Destaques

3º ano A
Pedro Gabriel

3º ano B
 Letícia

5º ano
Júlia

4º Ano
Cecília 

6º Ano
Luiza

Renascimento:
Arte e História em
interdisciplinaridade

Ensino Fundamental II

O Renascimento é considerado um 
dos conteúdos mais importantes 
para a formação dos alunos do 

7º ano do Ensino Fundamental. Afi nal, este 
movimento cultural representa a expressão 
do Humanismo nas Artes, nas Letras, na 
Ciência e na Filosofi a – o que o torna 
essencial para os estudantes compreenderem 
as principais transformações políticas e 
culturais ocorridas na Europa entre os 
séculos XIV e XVI.
Portanto, tendo como objetivo um 

melhor desenvolvimento das habilidades e 
competências previstas para este conteúdo, 
os professores Antonio Marcos Couto 
Pereira, de Arte, e João Henrique Leite, de 
História, trabalharam o Renascimento de 
maneira interdisciplinar, proporcionando 
aos alunos apreciarem, analisarem e 
refletirem criticamente as obras do 
Renascimento e o contexto político e 

sociocultural em que foram produzidas.  
Desta forma, os estudantes foram convidados 

a analisar as obras de Leonardo Da Vinci, 
Michelangelo, Sandro Botticelli e de 
outros artistas buscando características do 
Humanismo. Além disso, foi demonstrado 
aos alunos descobertas e evoluções, tais 
como a utilização da perspectiva, o claro-
escuro (chiaroscuro) e a sensação de 
tridimensionalidade, ferramentas essenciais 
para apresentar uma arte mais realista e 
que impactasse o observador.  As principais 
obras trabalhadas foram: “Monalisa” e 
“A Última Ceia” de Da Vinci, “David” e 
“Pietà” de Michelangelo e “Nascimento 
de Vênus”  e “Primavera” de Botticelli. 

Antonio Marcos Couto Pereira 
(Professor de Arte EF II e EM) -  
João Henrique Fernandes Leite 

(Professor de História EF II e Ex- aluno)

Destaques
3º ano B
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Destaques
7º ano
Clara

8º ano
Paulo Israel

1º ano - Ensino médio
Roberto

9º ano
Juliana

Sessões simultâneas 
de leitura

Ensino Fundamental I

Ohábito da leitura deve ser 
estimulado de forma dinâmica 
e desafi adora.  Essa  atividade 

literária envolveu crianças e professores 
e aconteceu em etapas organizadas 
contando com a participação ativa 
do aluno como leitor em formação. 
A turma do primeiro ano participou 
com muito entusiasmo, juntamente 
com as turmas da Pré Escola II e outras 
turmas do Fundamental I. 
As professoras selecionaram os livros 
e produziram as resenhas para apresentar 
às crianças, solicitando que cada aluno 
se inscrevesse na sessão de leitura a 
qual desejasse participar. Os alunos 
observaram as imagens da capa, leram 
o título e ouviram com atenção a leitura 
das resenhas. As escolhas feitas pelos 
alunos basearam-se em critérios pessoais 
de preferência, opinião e curiosidade. 
As rodas de leitura aconteceram 
simultaneamente, juntando alunos de 
diferentes turmas e em espaços diversos da 
escola. Depois, quando retornaram para suas 
salas, as crianças tiveram a oportunidade de 
discutir, comentar e indicar as diferentes obras 

para os colegas. Dessa maneira, os alunos 
puderam experimentar comportamentos 
leitores diversos como: compartilhar 
experiências leitoras, desenvolver estratégias 
de argumentação para defender as suas 
idéias e engajar-se em discussões sobre 
as leituras realizadas.
Esta atividade literária proporcionou 
à turma do 1º ano uma experiência 
prazerosa em relação ao livro que 
deve ser reconhecido como fonte de 
entretenimento e conhecimento.

Professora
Flávia Ormonde – 1º ano

Destaques
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Arte em Foco

Na ótica Rosselliana

A turma do Integral II, dentro da 
sua rotina diária, desenvolve 
atividades relacionadas às 

Artes. São situações planejadas com o 
objetivo principal de aumentar o interesse 
e a sensibilidade da turma em relação à 
produção artística de um modo geral e 
aumentar seu repertório cultural.
A atividade proposta era conhecer e observar 
painéis produzidos por artistas plásticos 
famosos e suas características quanto às 
dimensões, técnicas usadas e exposição 
para o público. Após o trabalho com 
as imagens pesquisadas, o desafi o foi 
produzir em grupo um painel de pintura. 
O tema foi defi nido pelo grupo assim 
como a técnica de pintura que seria usada. 
A experiência de pintar em dimensões 
tão grandes mobilizou nossos alunos e a 
participação foi espontânea e autônoma.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, 
produzir trabalhos artísticos e conhecer a 
produção de artistas variados faz com que o 
aluno entenda a diversidade cultural que o 

No ensino de ciências a experimentação 
tem um papel importantíssimo. 
É este processo que possibilita 

a aproximação dos estudantes, de forma 
lúdica e interativa, aos fenômenos naturais. O 
estudo da óptica geométrica, embora presente 
no cotidiano é permeado de abstração. Um 
desses conceitos é o de raios de luz.
Para ilustrar este conceito, uma aula ao ar livre 
pode ser muito produtiva, como a realizada 
no Colégio Nossa Senhora da Misericórdia, 
unidade Rio de Janeiro. A aula teve como 
público alvo, estudantes do Ensino Médio 

e o objetivo foi mostrar a convergência dos 
raios de luz utilizando uma lente de vidro 
(lupa). O efeito da concentração de energia 
foi a combustão de folhas secas utilizando 
unicamente a luz do sol como fonte de calor. 
O experimento é tão impressionante que foi 
possível fazê-lo também com crianças do 
Ensino Fundamental I, o que torna ainda 
mais gratifi cante a ação, pois, a alegria e a 
curiosidade infantil faz com que a ciência 
se mostre em sua forma mais simples.

Alexandre Medson - Professor de Física

Destaques

2º ano - Ensino médio
Isabella

3º ano - Ensino médio
 Joana

Integral

Destaques

cerca. A ideia é que os alunos não copiem 
obras de arte. O que se pretende é que as 
telas sirvam apenas como inspiração.
Muito inspirados e criativos, nossos alunos 
produziram um painel lindo e rico em cores 
e formas que foi exposto para que toda 
a comunidade escolar pudesse apreciar! 

Professora Elisângela Pereira e Auxiliar 
Tatiana - Integral II

Ensino Médio


