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Educação InfantilBerçário Ensino Fundamental Período IntegralEnsino Médio

Construções:
Nova portaria com estacionamento.

Nova acessibilidade dos alunos às salas de aulas.
Novos ambientes para o Berçário e para a Educação Infantil.

#soumaismisericórdia
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Querida comunidade educativa, 

Misericórdia e paz!

Terminamos mais um ano letivo e já 

caminhamos rumo aos 90 anos de nosso amado 

colégio, confiantes no Deus da vida!

Vivenciamos um tempo expressivo de 

inovações, tanto no âmbito das melhorias dos 

espaços físicos, como no avanço do uso de novas 

tecnologias. Diante das exigências do mundo 

moderno, repensamos nossa missão educativa 

com a ajuda dos assessores pedagógico, 

administrativo e financeiro, fortalecendo o 

essencial: educar na e para a misericórdia! 

Empenhados no desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades, atitudes, valores 

e espiritualidade, favorecemos aos nossos 

alunos uma formação humanista e cristã como 

ferramenta para interpretar a vida. 

Do legado deixado pela Madre Rossello, em 

1837, na Itália, chegamos ao Brasil em 1926 e em 

1928 inauguramos o Colégio do Rio de Janeiro e 

hoje, continuamos a construir essa história em 

parceria com as famílias.

Com confiança no trabalho da Equipe de 

Educadores e no nosso Projeto Pedagógico, 

queremos “semear, acolher, inovar e crescer” 

como comunidade educativa, rumo aos 90 anos 

do Misericórdia.

Com gratidão imploramos as bençãos 

de Deus, por intercessão de N. Senhora da 

Misericórdia para cada família. 

Irmã Mary Luce Rufino Alves  
Diretora Executiva 
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Um Colégio a caminho dos seus 90 anos 

certamente deixa muitas lembranças  naqueles 

que por ele passaram, cresceram, semearam 

conhecimento e foram acolhidos.

Certamente, muitas histórias e aprendizados 

foram vividos e não deve haver limites quando se é 

cultivada a narrativa  e a lembrança da experiência 

, fundamental  para o resgate da memória do 

passado e ainda para a construção do presente e 

do futuro.

Neste contexto, relembramos a trajetória do 

Colégio Nossa Senhora da 

Misericórdia - Rj , há  89 anos, 

com muita credibilidade  

formando com seriedade  

através da “Educação que 

vem do Coração” e certos 

de que o Educar na e para 

a Misericórdia permanece 

vivo e operante. 

Sabemos que o tempo 

atual é um tempo de 

mudanças, porém, mais que 

isso, contemplamos uma 

mudança de tempo;  com 

todo o ardor do tempo novo que avança trazendo 

cada vez mais novas conexões e ressignificações. 

Com a Instituição Escolar não pode ser diferente, 

principalmente quando temos o foco no aluno e o 

compromisso em inovar e crescer.

E o resultado está na proposta pedagógica 

revisitada, na matriz curricular redefinida, atendendo 

às novas exigências educacionais. Além disso, nos 

diálogos abertos e contínuos quanto à formação de 

competências, habilidades e atitudes profissionais, 

nos espaços requalificados e ampliados visando 

tecnologia, acessibilidade, conforto e mais 

possibilidades de aprendizagem,  incorporando nova  

interatividade e buscando mais qualidade pedagógica 

através  de um material didático potencializado. 

Movidos por esse espírito de um novo tempo, 

apresentamos o novo 

Misericórdia: a tradição 

em acolhimento e valores, 

investindo cada vez 

mais na aprendizagem e 

no desenvolvimento de 

habilidades.

Afinal, não há limites 

para 90 anos de vida...! 

Precisamos nos preparar 

para os próximos anos que 

virão, com profissionalismo 

e Misericórdia! 

#soumaismisericordia

Daniele Andrade 

Diretora Pedagógica 

Semear, acolher, inovar e creScer!

UM ACONtECIMENtO VIVIDO é 

fINItO, OU pElO MENOS ENCERRADO 

NA ESfERA DO VIVIDO, AO pASSO 

qUE O ACONtECIMENtO lEMBRADO 

é SEM lIMItES, pORqUE é ApENAS 

UMA ChAVE pARA tUDO qUE VEIO 

ANtES E DEpOIS.

Walter Benjamin

“

“
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aqui eStá a noSSa família para acolher a Sua!
culminância do projeto: Semana da alimentação Saudável

Ter uma alimentação saudável desde cedo é de 

suma importância na vida de uma criança, pois é ela 

que ajuda a manter a qualidade de vida, garantindo 

um melhor desenvolvimento nos primeiros anos das 

nossas crianças.

Para ajudar a ter uma alimentação saudável, é 

preciso que os pais também participem, montando 

refeições atrativas, equilibradas e que sejam eles 

mesmos um exemplo na alimentação destes pequenos.

Alimentos ricos em vitaminas e nutrientes são 

aqueles que queremos que nossos pequenos passem a 

gostar, aceitar e sempre pedir mais.

Na semana da criança, trabalhamos também a 

semana da alimentação saudável, onde as crianças 

puderam cooperar na preparação de um bolinho de 

cenoura e suco verde. Elas se divertiram a valer!

Preparamos também uma deliciosa tarde de 

convívio entre pais, responsáveis, crianças e Equipe do 

Berçário para um “mini jantar”. As crianças puderam 

comer com a ajuda das mamães e papais e estes 

escolheram as várias opções de jantar preparado pela 

nutricionista Yole.

Foi oportunizado assim, que as famílias  pudessem 

se conhecer melhor e tirar  as suas dúvidas nutricionais, 

tudo isso na integração com a nossa equipe e os bebês.

Foi uma tarde de muita conversa, interação, risadas, 

comidinhas deliciosas e, é claro, muita alegria! Uma 

delícia!

EduCAçãO InFAntIl

Professoras: Danielle Martins, Caroline Spelzon

e Yole Medina (Nutricionista)

BERçÁRIO
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- pROJEtO -

O Maternal 1 A e B iniciou o projeto: “pequenos 

Cientistas Experimentando os Sentidos”, 

trabalhando as sensações e estímulos através das 

brincadeiras, para que percebessem a função de 

cada órgão dos sentidos. 

Através do Tato, observamos as reações das 

crianças explorando os diferentes objetos com 

texturas variadas usando a caixa - surpresa. 

 No Olfato, utilizamos o livro “Aromas da 

Cozinha- Cores e cheiros especiais” para diferenciar 

os aromas dos alimentos.

No Paladar, cada aluno experimentou o lanche 

que trouxe de casa, percebendo assim os gostos 

doce e azedo.

“Pequenos Cientistas
exPerimentando os sentidos.”

Professoras Tereza Montenegro
e Daiana Prata – Maternal I

Como enriquecimento das atividades, também 

exploramos os sentidos da Visão e Audição, no 

Laboratório  de Informática.

Com grande alegria a turma do Maternal I da 

manhã, encerrou o projeto com a participação da 

Giselle, mãe da aluna Beatriz e coordenadora do 

Projeto de Extenção da UniRio: Cérebro saudável, 

corpo saudável, que tem o objetivo de despertar 

nas crianças e adolescentes o interesse na área de 

neurociências.

 A atividade intitulada: “O cérebro e os cinco 

sentidos” teve a participação da Giselle e seus 

monitores em parceria com a equipe do Colégio.

Os pequenos do Maternal I participaram de 

jogos interativos e confeccionaram um cérebro e 

um caleidoscópio.

Esse Projeto foi bom demais!!

#pequenoscientistas

Misericórdia News6
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nosso Povo, nossa Casa...
EduCAçãO InFAntIl

Nossas crianças da Educação Infantil e 

Fundamental I receberam a visita da tribo 

Pataxós, enriquecendo o projeto que apresenta 

a valorização da nossa casa, as contribuições da 

Cultura Indígena, os primeiros habitantes do 

país, na constituição do nosso povo.

Foi uma vivência de arte, cultura, dança, 

música e brincadeira.

Uma experiência inesquecível!

Noite do Pijama 2016

Criança no Misericórdia é criança feliz!

Tivemos uma noite alegre com oração, diversão, 

gostosuras e travessuras. Como é bom estarmos juntos no 

nosso Colégio! Até o ano que vem!

#soumaismisericórdia #nãomeacorde #anjosdormindo

Misericórdia News 7
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ENCONtRO COM ClARICE
projeto das turmas do 4º ano A e B e 5º ano A.

EnSInO FundAMEntAl

Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista nascida na Ucrânia e naturalizada 
brasileira e se declarava, quanto a sua brasilidade, ser pernambucana. 

Estudou direito na UFRJ e logo se consagrou 

como escritora, jornalista e contista, tornando-se uma 

das figuras mais influentes da literatura brasileira. 

Sua obra está repleta de cenas cotidianas simples e 

tramas psicológicas.

 As turmas do quarto e quinto ano mergulharam 

nesse mundo de Clarice desenvolvendo o projeto 

para a MIP 2016, com a leitura dos livros: “A mulher que 

matou os peixes” e “O mistério do coelho pensante”.

Foi possível assim conhecer melhor a vida e a 

obra da autora. Também fizeram uma visita ao Jardim 

Botânico, guiada por Teresa Montero, biógrafa de 

Clarice Lispector.

Nesse momento mágico, foi possível aprender 

mais e conhecer o lugar de que a escritora gostava 

tanto. Sem falar na contação de história, realizada por 

Mariana Müller, no Espaço Clarice Lispector.

“Até ONDE pOSSO, 

VOU DEIxANDO O 

MElhOR DE MIM... SE 

AlgUéM NãO VIU, 

fOI pORqUE NãO 

ME SENtIU COM O 

CORAçãO”. 

Clarice lispector

Professoras: Graziela Fragoso,

Ana Cláudia Bello e Mônica Azevedo

 Com certeza, terminamos esse projeto com 

novos conhecimentos e reflexões. Como dizia a 

autora: 
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olimPíada de matemátiCa 2016

Os alunos do 5º ao 9º ano são divididos em equipes e participam de jogos, de acordo com 

o ano, que abordam conteúdos de matemática, raciocínio lógico, pensamento rápido, estratégia e 

memorização.

Os alunos da 1ª série do Ensino Médio são responsáveis pela confecção de um jogo para cada 

série e no dia auxiliam a equipe de Matemática e a Coordenação, monitorando os alunos nas atividades.

No final, as 3 equipes com a maior pontuação são premiadas: 1º, 2º e 3º lugares.

É muito gratificante ver os alunos tão empolgados e envolvidos em um evento voltado para a 

Matemática. E assim passamos uma manhã de sábado,  juntos, trazendo uma leveza à disciplina, nos 

divertimos e nem percebemos o tempo passar...

Parabéns aos nossos alunos pelo sucesso da  Olimpíada de Matemática do Misericórdia!

Equipe de Matemática

Professores: Manoela Andrade, Lígia Pinheiro e José Ricardo Cavalcanti

Uma vez por ano, o Colégio Nossa Senhora da Misericórdia, unidade Rio de Janeiro, promove 

a Olimpíada de Matemática. Um evento que envolve alunos do 5º ano do Ensino fundamental I à 1ª 

série do Ensino Médio.

Misericórdia News 9
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tem Criança na Cozinha!

Nossas crianças do Integral vivenciaram 

no mês de outubro, o Projeto da Alimentação 

Saudável, importante tema de discussão e 

conscientização , com o objetivo de promover 

e incentivar a alimentação de forma educativa, 

atrativa e lúdica. 

Receita do Bolo do HULK:

- 5 folhas de couve

- 1 xícara de óleo

- 3 ovos

- 2 xícaras de açúcar 

- 2 xícaras de farinha integral

- 1 colher de fermento

Modo de preparo:

Bata bem a couve, o óleo, os ovos, e o açúcar. 

Misture com a farinha e o fermento e forno 

brando até a faca sair limpa.

PERíOdO IntEgRAl

Professoras: Michele Rodrigues, Janaína Carneiro e 

Elisângela  Pereira e Yole Medina (Nutricionista)

Misericórdia News10
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A metodologia tradicional de ensino de Química 

e Biologia na Educação Básica se destaca pela 

utilização de regras, fórmulas e nomenclaturas, 

podendo gerar uma grande desmotivação entre os 

alunos. Soma-se a este fato a ausência de correlação 

destas disciplinas com o cotidiano desses alunos, 

tornando a Química e a Biologia excessivamente 

abstratas. Esta é uma das questões evidenciadas 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais, onde se 

destaca que o ensino dessas ciências está voltado 

para a transmissão de informações, definições e leis 

isoladas, não tendo uma interligação necessária com 

a vida do aluno.

Neste contexto, o emprego de atividades 

experimentais, voltadas para as aplicações práticas da 

Química e da Biologia, surge como opção relevante 

na busca de melhorias para o ensino destas ciências. 

Esse trabalho teve por objetivo abordar alguns 

conceitos químicos e biológicos através de uma 

aula experimental interdisciplinar com turmas de 

segunda e terceira séries do Ensino Médio. Durante 

essa atividade diversos temas foram discutidos, tais 

como: a importância da mastigação adequada para 

a boa e rápida digestão dos alimentos, a utilização 

da refrigeração de alguns tipos de alimentos a fim de 

diminuir a sua velocidade de deterioração e a maior 

velocidade de absorção pelo nosso organismo de 

alguns medicamentos em pó quando comparados 

ao mesmo fármaco em cápsulas ou comprimidos.

Através de uma sequência de experimentos 

simples e utilizando materiais de baixo custo 

presentes no cotidiano, foi possível elaborar uma 

atividade dinâmica, na qual todos os temas foram 

abordados de forma contextualizada com o objetivo 

principal de demonstrar aos alunos o quanto a 

Química e a Biologia estão presentes no dia a dia de 

toda a sociedade. 

aula interdiSciplinar de

química e BioloGia

Professores: Thiago Santangelo (Química) 

e Dirceu Lopes (Biologia)
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Nossos alunos do Ensino Médio se 

prepararam para o ENEM com um aulão 

especial e interdisciplinar, realizado no 

teatro de nosso colégio. 

foi um show de conhecimento !!!

#partiuenem  #soumaismisericórdia

pARtIU MéxICO?

ESpANhOl

Professor Gabriel Poeys (Espanhol – Ensino Médio)

O educador Paulo Freire nos ensinou que a 

leitura de mundo precede a leitura da palavra e 

dessa ideia surgiu:” Partiu México?”

O jogo foi montado e pensado com os alunos 

do 9º ano e do Ensino Médio e consiste em uma 

viagem imaginária pela América Latina e pela 

cultura hispânica. A progressão começa no extremo 

sul da Patagônia, na Argentina e vai até ao México 

e só é possível avançar no mapa respondendo 

corretamente às perguntas propostas.

Todas as perguntas e as opções de respostas 

foram pensadas e elaboradas pelos alunos e 

englobam conteúdos de ciências, história, religião, 

política, esportes e aspectos da cultura de cada 

país. Dessa forma, participando ativamente da 

criação, eles adquiriram conhecimentos além 

da língua espanhola, e, colocá-los em forma de 

perguntas e respostas, fez com que refletissem 

sobre a proposta das questões.

O Quis confeccionado em forma de trabalho 

de grupo se transformou em nota da avaliação 

parcial do 3º bimestre e já jogado em sala para 

promover a cultura hispânica e fomentar o interesse 

dos alunos sobre a mesma. Nos próximos anos as 

novas turmas contribuirão com novas perguntas, 

mantendo o jogo vivo e atualizado.
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Os Missionários da Misericórdia são convidados a 

viver a unidade no Carisma da Misericórdia, motivados 

pelo grande desejo da Santa Madre Rossello que é: 

“Ter os braços longos para abraçar a todos”.

A  alegria e a solidariedade são valores que 

movem os encontros do Grupo Missionários da 

Misericórdia, envolvendo crianças e adolescentes 

do nosso Colégio, na promoção da vida e do bem 

comum.

Os encontros são dinâmicos com brincadeiras, 

teatro, música e aprofundam temas atuais, necessários 

para enfrentar o futuro com esperança.

Nossa Comunidade Educativa festejou o encerramento do Ano Jubilar com alegria, dança , música e 

adoração.

O Ano da Misericórdia foi marcado por uma programação especial e com muitas reflexões . A tarde 

chuvosa do dia 05/11, foi uma Chuva de Graças para a família Rosselliana, envolvida pelo amor RICO 

EM MISERICÓRDIA!

Nós escolhemos a 
Misericórdia!

miSericordiar é... Ser miSSionário!

Sandra Santos (Coordenadora de Pastoral)
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Auto Natalde

Encanto, Magia e Integração!
Uma História de Amor e Esperança,

contada por nossos alunos.

2016
gAlERIA dE FOtOS

CAMPANHA DA
FRATERNIDADE

2016
 Casa comum,

nossa responsabilidade.

"Quero ver o direito brotar
como fonte e correr a justiça

qual riacho que não seca".
(Amós 5,24)

Misericórdia News 15
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Nossas Unidades

RIO DE JANEIRO

Rua Barão de Mesquita, 689

Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

(21) 2208-7870 / 2575-5809

OSASCO

Rua Madre Rossello, 111

Bela Vista - Osasco - SP

(11) 3651-9500 

VARgEM gRANDE pAUlIStA

Estrada Municipal do Maracanduva, 1350

Maracanduva - Vargem Grande Paulista

(11) 4703-5041

CAMpINAS

Rua Santa Maria Rossello, 71

Mansões Santo Antônio - Campinas - SP

(19) 2121-1550

www.reducar.com.br

Unidade Rio de Janeiro


