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Um novo lugar para 
o seu bebê crescer 
e se desenvolver!
Qualidade profissional, espaço de aprendizagem, cuidado 
e afeto num só lugar. A Educação que vem do Coração, 
com a tradição e os valores de sempre!

Venha nos visitar!

• Mensagem do Papa • Educação Infantil 
• Fundamental I • Fundamental II • Ensino Médio 

• Proposta Especial • Arcebispo Dom Orani Tempesta
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Editorial

Querida Comunidade Educativa!

OSenhor da história nos conceda a graça de 

celebrar 87 anos de caminhada, empenhados 

na geração de bons frutos.

Quão gratificante é perceber o desenvolvimento de nossas 

crianças, adolescentes e jovens! Educar na e para a misericórdia 

é um compromisso que desenvolve conhecimentos, habilidades 

e valores primordiais para a formação humana integral.

Agradeço a confiança em nossa Instituição! Continuemos 

unindo nossos longos braços, escola e responsáveis,como era 

o desejo da Madre Rossello, nesta nobre missão educativa, na 

certeza de que muitos frutos bons serão gerados! Queremos 

cultivar o melhor ambiente para a formação de nossos alunos!

Assim, temos a alegria de colocar a disposição de vocês 

o novo Berçário, um espaço preparado com carinho para 

receber os bebês e com eles realizar o trabalho pedagógico, 

com profissionalismo, cuidado e ternura.

Convido vocês a prosseguirem na leitura do Misericórdia 

News, com olhos e corações afinados para perceberem 

a riqueza dos projetos educativos realizados por nossos 

alunos, sob a orientação da equipe pedagógica.

A Mãe de Misericórdia, nossa patrona e protetora, olhe 

com ternura materna para cada um de vocês e fortaleça 

os vínculos que unem cada família.

Grande Abraço, no 
jeito rosselliano de educar

Ir. Mary Luce Rufino Alves
Diretora Executiva
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Saludo el Papa Francisco
a la Familia de la Madre Rossello 

Les agradezco su correo informándome sobre la celebración del 10 de mayo con motivo del 
2o centenario de la coronación de María Madre de Misericordia en su Santuario de Savona.
Ese día los acompaño espiritualmente desde aquí pidiendo al Señor que bendiga a quienes 

participaran de la ceremonia y a sus familiares.
Y que nuestra Madre de Misericordia nos prepare a todos para poder vivir con alegría el Jubileo de la 
Misericordia. Le pido a Usted y a quienes estarán reunidos que, por favor, no se olviden de rezar por mí.

Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Cordialmente, Francisco

Mensagem do Papa

Desde a visita com meu marido para conhecermos o colégio até o dia de hoje, não temos o que reclamar. Sempre fomos recebidos 
com profissionalismo, amor, carinho, respeito e dedicação.

Gostamos muito da metodologia de ensino utilizada e participamos dos eventos propostos com muita alegria, pois sabemos a 
importância de estarmos presentes, tendo a certeza de que tudo coopera para o crescimento do Matheus do 7º ano e da nossa família.

No nosso “livro de vida”, temos muitas páginas relatando os momentos incríveis que passamos juntos. História de luta e 
superação; de vitória e júbilo. Aprendemos muito e nos doamos também durante esses 6 anos. Essa troca tem sido maravilhosa. 
Ficamos emocionados só em pensar. Louvamos a Deus pela oportunidade de fazermos parte da família Reducar.

Roselí Campos Freitas e família
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Quando sinto, 
experimento e toco...Aprendo!

No Colégio Nossa Senhora da 
Misericórdia, os bebês são agentes 
construtores do conhecimento. 

Eles estão inseridos sempre em um ambiente 
carinhosamente pensado e voltado para o seu 
desenvolvimento físico, mental e social.  O 
segundo bimestre foi norteado pelo Projeto 
“Descobrindo o mundo através dos sentidos”, 
permitindo as crianças perceber o seu corpo 
e o ambiente, pois nesta faixa etária o 
corpo é a sua principal forma de expressão 
e comunicação, e para que seja significativo 
é necessário sentir, experimentar e tocar.

Aguçando a curiosidade e a capacidade 
do bebê em perceber o que seu corpo 
lhe possibilita e quais sensações pode 
experimentar; estimulamos as percepções 
(olfativa, gustativa, tátil, auditiva e visual) 
promovendo momentos de expressão de 
emoções, pensamentos e ideias. 
Ao oferecer um ambiente com atividades 
diversificadas e interessantes, nossos alunos 
vivenciam um espaço cheio de sensações, 
cores, formas, cheiros, gostos e sons.
Ao longo do desenvolvimento do projeto, 
os bebês, brincaram com bexigas jogadas 

ao ar, brinquedos com diferentes texturas, 
ouviram diversas histórias, após manipularam 
os livros, manusearam gelatina de cores 
variadas. Perceberam a cor, o cheiro e o sabor 
das frutas como a banana, pera e manga.
Nesses momentos, observamos a curiosidade 
e o interesse dos alunos. Assim, eles vão 
descobrindo o mundo, o seu corpo e as 
suas várias potencialidades.

Renata Trindade Ramos Prata e
 Caroline Spelzon de Carvalho Alves

Professoras do Berçário

Projeto do Segmento - Berçário

Parece que foi ontem, mas já se passaram muitos anos desde que estivemos pela primeira vez aqui. Matriculamos a nossa primeira 
filha, Gabrielle, ainda pequena, acreditando que o Colégio lhe proporcionaria, muito além de um ensino de qualidade, tínhamos 
certeza que aqui seria a base e o alicerce na construção de uma pessoa honrada, responsável e com valores. O que, realmente foi 
e continua sendo o diferencial do Misericórdia...Razão também pela qual a nossa segunda filha, Giovanna também veio estudar 
aqui bem pequena. Continuamos acreditando que caráter, responsabilidade, caridade, dentre outros, são valores que estão acima 
de tudo. E, estes valores, são ensinados, diariamente junto às outras lições, nesta escola que confiamos e amamos.

Claudia Rocha Barros - Mãe da aluna Giovana - 3o ano B
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“Do Leme ao Pontal”

Aturma da Pré-escola I B trabalhou 
o projeto “Sabores do Rio” no 
1o bimestre com o intuito de 

conhecer mais a história do Rio de Janeiro, 
descobrir as possibilidades que a cidade 
proporciona, despertar atitudes positivas 
no sentido de preservar os espaços da 
cidade, além de dar um maior enfoque 
nas influências dos diferentes povos na 
culinária carioca.

Educação Infantil

Destaques
3º ano B
Manoela

1º ano A
Noé

3º ano B
Davi

Uma das atividades propostas nesse 
projeto foi conhecer a canção “Do 
Leme ao Pontal” de Tim Maia, onde 
juntos apreciamos o litoral do Rio 
de Janeiro através de fotos e clipes, 
depois as crianças realizaram uma 
colagem com diferentes materiais 
para representar esse litoral belíssimo. 
A culminância dessa atividade foi 
realizar um piquenique para saborear 
o guaraná, o suco de caju e a goiabada 
como o autor descreve na música. 

A turma ficou tão envolvida com 
esta atividade que essa canção é 
a preferida das crianças e durante 
diversos momentos do dia eles cantam 
e encantam todos que passam ao 
seu redor.

 Professora Michelli Guido

Atividade de Língua 
Portuguesa - Leitura 

Ensino Fundamental I

Como formar leitores competentes 
e curiosos? Cerque as crianças de 
leitura. Que a leitura seja uma 

presença tão constante que seja impossível 
ignorar seus inúmeros benefícios. Num 
mundo como o atual, em que os textos 
estão por toda a parte, entender o que 
se lê é uma necessidade para poder 
participar plenamente da vida social. 
A leitura precisa ser vista pela criança 
como fonte de prazer e conhecimento. 

 Ler para se divertir. Ler para 
aprender mais sobre um 
assunto. Foi assim que o 3º 
ano B, em uma atividade de 
Língua Portuguesa sobre o uso da vírgula, 
conheceu um pouco mais sobre a pintora 
brasileira Tarsila do Amaral. O texto 
trazia informações sobre a sua vida e o 
seu belíssimo trabalho. Inspirados nos 
novos conhecimentos proporcionados 
pela leitura, também retratamos as nossas 

emoções através da expressão artística. 
Leitura e conhecimento de mundo andam 
sempre juntos!

Silvana Rapizo - Coordenadora Pedagógica
e Ana Claudia (professora 3º ano)
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Destaques

4º ano A
Júlia

3º ano A
Mariana

3º ano A
Pedro Gabriel

1º ano A
Júlia

2º ano A
Guilherme Feitoza

2º Ano A
Catarina Canguru de Matemática 

Fundamental II

Este ano, nossos alunos participaram 
do Concurso Canguru, que é um 
evento internacional de Matemática.  

Os estudantes de todas as idades, dos 7 
aos 18 anos, podem participar, em seis 
diferentes categorias por faixa etária.
Os alunos resolvem testes de múltipla 
escolha. A maior diferença é que o Canguru 
não é somente para os melhores estudantes 
de Matemática. Ao contrário, o concurso 
visa atrair o maior número de estudantes 
possível, com a finalidade de mostrar-lhes 
que a Matemática pode ser interessante, 
útil e mesmo divertida.
Embora, infelizmente, o pensamento comum 
seja de que a Matemática é difícil, muito 
abstrata e fora do alcance da grande maioria 
das pessoas, o número de participantes do 

Canguru de Matemática mostra que pode 
ser diferente. Com mais de seis milhões 
de competidores em 2012 e com uma 
proporção considerável da população 
estudantil resolvendo os problemas, o 
concurso Canguru ajuda a diminuir o 
preconceito em relação à Matemática.
É com muita felicidade e orgulho que 
parabenizamos a todos pelo envolvimento 
e, em especial aos nossos vencedores:

• Maria Eduarda - 6º ano - 90 pontos - OURO
• Valentina 6º ano - 75 pontos - PRATA
• Johan - 8º ano - 98,75 pontos PRATA
• Theo - 8º ano - 97,75 pontos PRATA

Professora: Ligia Pinheiro 
e Manoela Andrade

Um dia ao ver meus filhos brincando no pátio da escola, percebi que ver seu desenvolvimento 
é permitir que eles se desenvolvam,  ou seja, que cada vez fiquem menos dependentes de 
nós,  que tenham autonomia para mergulhar nos caminhos da exploração e curiosidade. 
Ser mãe é uma experiência de desapego e o vínculo com os nossos filhos será cada vez 
mais fortalecido se formos facilitadores do seu des envolvimento. 

Patrícia Riccardi, mãe dos gêmeos Raphael Riccardi
e Felippe Riccardi, Maternal II A - Manhã
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Destaques
4º ano A
Gabriel Bastos

5º ano A
Júlia Agnes

3º ano - Ensino médio
Bruno Moreira 

de Abreu

2º ano - Ensino médio
Ana Caroline 

Pinheiro dos Santos

5º ano A
Mariana

1º ano - Ensino médio
Rodrigo Fragoso

Um dia inesquecível
Ensino Médio

No dia 11 de maio de 2015 o 
Ensino Médio da Unidade Rio 
foi conhecer o 1º Grupamento 

de Socorro Florestal e Meio Ambiente do 
Corpo de Bombeiros, no bairro do Alto da 
Boa Vista. Devido à proximidade com o 
Parque Nacional da Tijuca, o grupamento é 
especializado em salvamentos em montanhas 
e combate a incêndios florestais. 
Ao chegar, foram muito bem recebidos e 
receberam algumas instruções iniciais sobre 
os objetivos do grupamento. Após isso os 
alunos foram divididos em 3 oficinas onde 
receberiam informações sobre cuidados 
na mata e procedimentos de primeiros 
socorros, instrumentos usados em combates 
a incêndios florestais e puderam se divertir 
em uma parede de escalada.

Posteriormente às atividades no quartel, os 
alunos se dirigiram à Pedra Bonita, local 
onde há uma pista de salto de asa delta e 
parapente. Após uma caminhada por trilhas 
no meio da floresta, puderam chegar ao 
topo da montanha de onde se vislumbra 
uma vista espetacular para a Pedra da 
Gávea; as praias da Barra, do Recreio, 
São Conrado, Leblon e Ipanema; a Lagoa 
Rodrigo de Freitas e o Cristo Redentor.
A atividade promoveu uma experiência de 
convívio e entrosamento entre os alunos 
além de um contato maior com a natureza 
e com a vida do lado de fora do constante 
mundo virtual.

Luis Felipe Barbedo de Souza
Professor de Literatura

O Colégio Nossa Senhora da Misericórdia, foi uma grata surpresa para a 
minha família, é uma escola que ensina com o coração, e está sempre disposta 
a acolher seus alunos e familiares.

Patrícia Lanzillotta mãe da aluna Maria Eduarda da 2ª série do Ensino Médio
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Uma Proposta Especial
e desafiadora

Visita do Arcebispo do Rio de Janeiro 
Dom Orani Tempesta

Diante de um tema tão controverso e 
importante, nosso Colégio propõe 
uma reflexão sobre a Inclusão. 

Imagine-se planejando criteriosamente uma 
viagem a um lugar, mas, ao desembarcar, você 
se depara com um outro local, diferente e 
inesperado. Quais seriam os seus sentimentos? 
Provavelmente insegurança, incerteza ou até 
frustração. Outra coisa é certa: a curiosidade 
e interesse te ajudarão a desbravar esse lugar 
desconhecido em busca de suas riquezas...
Incluir significa muitas vezes sentir- se 
inseguro em relação ao outro e como 
proceder neste processo. A escuta ao 
indivíduo é primordial ao papel do educador. 
O interesse e conhecimento pela vida, história 
e ambiente familiar, juntamente com as 
informações profissionais e multidisciplinares, 
fornecerão pistas importantes para o 
planejamento do trabalho e a expectativa 
de transformações. 

Encontra- se aí a importância das relações, 
não somente para a socialização, mas, neste 
caso , para a individualização de funções 
sociais. O indivíduo com deficiência, em 
contato com outras pessoas ditas “normais” 
com características semelhantes ou não 
às suas, num processo de apropriação e 
transformação, deixa suas marcas e apropria-
se de contribuições. O benefício é, portanto, 
para todos, pois com suas possibilidades 
aprendem e superam dificuldades juntos!
O atendimento inclusivo à criança deficiente, 
encontra seu campo fértil nas interlocuções de 
reflexões como essa, com as suas implicações 
e ações práticas, exigindo uma Proposta 
Pedagógica repensada de uma forma muito 
especial, visando a PROMOÇÃO DA VIDA.

Daniele Andrade
Diretora Pedagógica

Avisita do Cardeal Arcebispo Dom Orani 
ao nosso Colégio nos trouxe muita 
alegria e orgulho em fazer parte de 

uma Instituição tão abençoada e amada. Dom 
Orani presidiu uma missa em Ação de Graças 
pelos 87 anos do Colégio no dia 13 de maio e 
nos ressaltou a Missão da Misericórdia no mundo 
de hoje, tão difundida pelo Papa Francisco .
Que possamos traduzir a Misericórdia no ensino, 
valores e em tudo o que o Colégio vive!

Esse é o nosso diferencial! Fo
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Destaques

7º ano
Letícia Santos Lira

9º ano
Giovanna Marques 
Guimarães

8º ano
Juliana Gomes

6º Ano
Joana Angélica 

Ferreira 


