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Oração de São Francisco em tempos de Covid-19
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Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa paz.

Onde houver medo, que eu leve a coragem.
Onde houver fome, que eu leve a solidariedade.
Onde houver profi ssionais da saúde, que eu leve a oração e gra-
tidão.
Onde houver desespero, que eu saiba esperançar.
Onde houver angústia e ansiedade, que eu saiba escutar.

Onde houver morte, que eu saiba consolar.
Onde houver distanciamento social, que eu sabia levar afeto por 
meio das tecnologias, das redes sociais.
Onde houver não houver distanciamento, que eu leve a paciên-
cia, o diálogo, a compreensão.

Ó Mestre, fazei que eu procure mais:
Estudar e oferecer a todos o fruto do estudo;
Olhar com gratidão todos os momentos vividos (bons e maus);

Pois minha fé e que estais presentes em tudo e em todos. Que é 
necessário cuidar melhor da Mãe Terra e dos Devires humanos1, 
meus irmãos e irmãs. Amém.

1 Glasersfeld, E. V. A construção do conhecimento. Em: Dora Fried Schnitman (org). 
Novos paradigmas, Cultura e Subjetividade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. Pp: 
75-84.

Irmã Alda Nazaré parafraseando a oração de São Francis-
co em época de Covid-19 
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Os estudantes do 9° ano 
do Ensino Fundamental, do 
Colégio Sagrado Coração de 
Jesus, de Porto Nacional, de-
senvolveram uma campanha 
interativa para motivação dos 
colegas e comunidade. Orien-
tados pela Professora Irmã 
Terezinha Ferreira Costa, na 
disciplina de Ensino Religio-
so, eles usaram a criativida-
de para confeccionar cartões 
virtuais. A ação é inspirada 

Estudantes do Colégio Sagrado Coração de Jesus 
desenvolvem campanha virtual de motivação

no projeto ‘Vamos Esperançar 
o Mundo’, das Irmãs Domini-
canas.
 A Professora Terezinha ex-
plicou a metodologia adotada. 
“A campanha tem o objetivo de 
anunciar a fé e a esperança e os 
alunos a acolheram com entu-
siasmo. Nas aulas, vimos como 
desenvolver, levar e ser luz. Eles 
desenvolveram as frases, fi zeram 
pesquisas e apresentavam para 
que as pessoas pudessem se en-
tusiasmar. Eles fi zeram como se 
estivessem falando diretamente 
para uma pessoa, com emoções 
e sentimentos”.
 Os estudantes criaram e 
pesquisaram frases que fos-
sem de esperança, pegaram 
fotos e montaram um cartão 
virtual para ser compartilhado 
em redes sociais. A estudante 
Isabela Ribeiro falou sobre o 
aprendizado com a atividade. 
“A campanha ‘Vamos esperan-
çar o mundo’ é muito impor-
tante para nós alunos, pois nos 
tempos atuais com tudo que 
estamos passando, temos que 

reforçar cada dia mais a nossa 
esperança. Sei que o momento 
que estamos passando é muito 
difícil, mas que nunca falte es-
perança de dias melhores”.

A Campanha

 A Campanha “Vamos esperan-
çar o mundo!” foi criada, pela Pro-
víncia Nossa Senhora do Rosário, 
com o objetivo de anunciar a fé e a 
esperança em um momento que a 
humanidade anseia por empatia, 
fraternidade e acolhimento. 

Fonte: Site Governo do Tocantins
Por Guilherme Gandara
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 O Colégio Nossa Senhora das Do-
res celebra o 1º Lugar no ENEM 2019 em 
Uberaba/MG, neste ano de 2020, em que 
a instituição completa 135 anos de his-
tória, este reconhecimento concretiza os 
furtos de um sólido e constante trabalho 
de formação humana e acadêmica. 
Wanderson Raposa Ferreira   
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 O Colégio São Domingos de Araxá 
está em festa com o 1º Lugar no ENEM 
2019. A conquista comprova a prática 
um ensino de qualidade, à luz da fi losofi a 
dominicana: Verdade, Justiça e Solidarie-
dade; fundamentada no desenvolvimen-
to humano nas dimensões do aprender a 
ser, fazer, conviver e conhecer.
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EXPEDIENTE
Informativo organizado pelo Núcleo de Comunicação Social e Marketing da Província Nossa Senhora do Rosário – Irmãs 
Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de Monteils. / Contato: comunicacao@dominicanasdemonteils.org.br / Diagramação: 
Andréia F. Malaquias  / On-line: www.dominicanasdemonteils.org.br

 Em meio à pandemia, a 
equipe pedagógica do Cen-
tro de Educação Infantil 
Marta Carneiro, continua na 

Equipe CEIMC dedica-se aos estudos 

busca e renovação de co-
nhecimentos. 
 Desta vez, a turma focou 
os estudos nos “Campos de 
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 As atividades escola-
res do projeto “Um passo 
à frente” estão sendo tra-
balhadas para promover 
a campanha “Fique em 
casa”. Na qual, as ativi-
dades são organizadas de 
forma semanal seguindo 
o ano de estudo de cada 
participante.

vas medicinais beneficiam 
várias famílias e continua 
sendo acompanhada pelo 
Sr. Agnaldo.
 A Evangelização nas Pa-
róquias está a cargo das Ir-
mãs Cleide e Maria Amélia.

Irmã Sebastiana de M. Rabelo 
(Irmã Cleide)
Comunidade Irmã Filomena - 

Comunidade em Monte Formoso continua em movimento
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 Irmã Cleide conta que 
a monitora leva o mate-
rial nas casas mais próxi-
mas, em outros casos, os 
responsáveis ou o próprio 
aluno com uso de másca-
ras vêm até o salão São 
Domingos para a entrega 
e/ou retirada.
 Quanto à horta, o cultivo 
de verduras, legumes e er-

Experiência da BNCC” ali-
nhados aos princípios mon-
tessorianos vivenciados 
na instituição. De forma a 
construir novos objetivos 
tanto para o enfrentamento 
neste período quanto para o 
retorno, com as medidas de 
segurança para as crianças 
e colaboradores.

Tássia Alvim (Coordenadora 
Pedagógica)
Centro de Educação Infantil 
Marta Carneiro – Uberaba/MG
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 Em junho, os responsá-
veis estiveram no Centro 
Educacional Infantil Maria de 
Nazaré para buscar os mate-
riais impressos e de utiliza-
ção nas atividades não pre-
senciais de seus fi lhos. Todas 
as solicitações de distancia-

Ensino à distância mobiliza Escola e responsáveis 
em busca do melhor para as crianças 
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utilização do álcool em gel 
foram cumpridas.
 Este é um momento di-
ferente e nunca imagina-
do, sendo a parceria escola 
e família o que manterá a 
criança numa rotina de es-
tudos em casa. Esta é uma 
solução emergencial. Com 
foco na interação e nas brin-
cadeiras, as atividades es-
tão sendo bem aceitas pelos 
alunos e pais, que enviam 
com entusiasmo fotos fei-
tas durante a realização dos 
trabalhos.
 Irmã Eulália Borges, Di-
retora do CEI Maria de Na-
zaré, fez questão de estar 
presente e acompanhar a 
entrega dos materiais e de 
uma cesta básica para a fa-
mília: “Não posso imaginar 

algum aluno tendo necessi-
dade do básico na alimen-
tação. Já que não estão se 
alimentando na Escola, le-
vam a cesta”.

Ana Paula Manfrim
Centro Educacional Infan-
til Maria de Nazaré - Ribeirão 
Preto/SP

Junho
01. Irmã Valéria Moutinho 
03. Irmã Isolina Auxiliadora Alves 
06. Irmã Maria Marciano 
11. Irmã Suely de Souza Morais (Excl.)
13. Irmã Antonia Cintra 
15. Irmã Maria Anita Rocha 
15. Irmã Silvia Rodrigues 
18. Irmã Solange Maria de Souza 
19. Irmã Maria Helena Mattos 
22. Irmã Maria Natália de Jesus 
27. Irmã Aida Noelia R. Lezcano
28. Irmã Alice de Almeida Oliveira 

Feliz Aniversário

Julho
05. Irmã Margarida L. de Almeida
10. Irmã Neurisete Moreira de Sousa (Excl.)
11. Irmã Alda Nazaré S. do Nascimento 
14. Irmã Esther Maria Silva Beghelli 
17. Irmã Alzira Velósa Pereira 
17. Irmã Alice Pereira Silva 
23. Irmã Terezinha Ferreira Costa 
23. Irmã Nadir Barros Freire 
23. Irmã Lorenza Insfrán Mendoza 
29. Irmã Thalita Dias de Souza - juniorista
30. Irmã Maria Olinda da Rocha Silva

Agosto
01. Irmã Danize Pereira da Mata 
02. Irmã Isabel dos Santos 
03. Irmã Teresi Galvão de Oliveira
03. Irmã Terezinha de Jesus Duarte 
07. Irmã Maria Dulce Ferreira 
12. Irmã Maria Odete Leal Constâncio 
16. Irmã Lídia Maria C. de Resende 
21. Irmã Juana Francisca Sanabria 
24. Irmã Magda Maria Lacerda 
24. Irmã Domingas Pereira Gomes
24. Irmã Verônica Ribeiro de Oliveira
26. Irmã M. Helena B. Salazar da V. Pessoa
26. Irmã r. Carmelita Cândida de São José
27. Irmã Eulália Borges Vidigal 
27. Irmã Ir. Maria de Jesus Ferreira da Silva
27. Irmã Maria Lenir do Prado 
28. Irmã Nancy Agustina Escobar (Juniorista)
29. Irmã Maria Eugênia R. Silveira 
29. Irmã Daniele Ramos (Juniorista)
31. Irmã Ramona Ayala
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Pastoral do CNSD apoia o projeto “Pequenas 
Poesias para Tempos de Pandemia” 

 A Pastoral do Colégio Nos-
sa Senhora das Dores, entre 
os meses de maio e junho, 
apoiou o Projeto “Pequenas 
Poesias para Tempos de Pan-
demia”. A ação, promovida 
pelo “Coletivo Cultura Plu-
ral“, de Uberaba/MG, tem o 
objetivo de enviar pelos Cor-
reios, poesias ilustradas às 
crianças, adolescentes e jo-
vens da cidade.
 Os alunos dominicanos 
do Curso Técnico em Ad-
ministração – Centro So-
cial Encantos Dominicanos, 
com o incentivo da Coor-
denadora Pedagógica Cátia 
Helena C. Brant F. Pereira e 
da Assistente Social Angéli-
ca Maria da Silva, foram be-
neficiados com mensagens 
poéticas. 
 “Os alunos foram surpre-

endidos em suas casas com 
cartas inspiradoras. Muitos 
falaram que foi a primeira 
vez que receberam uma cor-
respondência. Todos ficaram 
agradecidos. Em um contex-
to de incertezas e desafios, 
as mensagens os motivaram 
a persistir nos estudos e em 
seus propósitos, cultivando a 
fé e a esperança”, afirma o 
Professor e Coordenador de 
Pastoral Escolar, Wanderson 
R. Ferreira.

Fé

Problemas existem
e nada é fácil

por isso persista, lute, te-
nha força e determinação.
Tudo se realizará, confie. 

Você é capaz de enfrentar e 
vencer qualquer desafio!!

Tudo vai dar certo, e se 
não der, tente outra vez.

Sorria, perdoe, tenha paci-
ência e compaixão
Mas nunca desista! 

Isis Gabriela – Aluna do 
Centro Social Encantos Do-
minicanos

Sonhos

Não desista dos 
seus sonhos

porque todos eles podem
se tornar realidade, basta 

você correr atrás 
e ter força de vontade.

Mas não se esqueça de vi-
ver um dia de cada vez,
viva intensamente, mas 

deixe para trás tudo 
o que não

te leva pra frente.

Joyce A. Ramiro Rosa – Alu-
na do Centro Social Encan-
tos Dominicanos

Wanderson Raposa Ferreira 
(Coordenador da Pastoral Es-
colar)
Colégio Nossa Senhora das Do-
res – Uberaba/MG
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Colégio Rosário II reinventa-se para 
estar mais próximo das crianças 

 O afastamento social tem 
exigido muito neste tempo de 
pandemia e trouxe aos edu-
cadores, sobretudo da Edu-
cação Infantil, uma grande 
preocupação. Sabendo que 
a criança aprende e se de-
senvolve por meio das inte-
rações e das brincadeiras, as 

vivências que an-
tes ocorriam no es-
paço escolar, ago-
ra acontecem em 
suas casas sob a 
mediação de seus 
familiares.
 Para continuar 
contribuindo na 
formação integral 
do aluno, o Colé-
gio Nossa Senhora 
do Rosário – Uni-
dade II, tem enca-
minhado às famí-
lias um roteiro de 
brincadeiras, ativi-

dades e histórias, construin-
do assim, possibilidades de 
convivência e aproximação 
entre pais e seus filhos.
 “Conscientes de que pais 
e mães não são pedagogos, 
como primeira ação, come-
çamos a levantar alguns 
questionamentos. Os pais 

tinham consciência sobre a 
importância das atividades 
propostas até então? Está-
vamos garantindo o víncu-
lo família/escola/aluno? A 
partir das reflexões, retor-
namos de um período atípi-
co de férias trazendo uma 
novidade: para estreitar-
mos a nossa comunicação, 
criamos um perfil na rede 
social Instagram”, conta a 
Coordenadora Christiane 
da Costa.
 Por meio desse canal de 
comunicação, a rotina esco-
lar, o significado de cada pro-
posta, orientações aos pais 
e, claro, muito carinho, são 
compartilhados diariamente.

Christiane da Costa (Coorde-
nadora Pedagógica)
Colégio Nossa Senhora do 
Rosário Unidade II – São 
Paulo/SP
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 A pandemia fez a Diretoria 
do CEI Maria de Nazaré, Irmã 
Eulália, acrescentar mais um 
ítem no calendário da Escola: 
lives quinzenais. Ela acredi-

ta que esse canal aproxima 
os pais da instituição, já que 
esse distanciamento pode 
trazer prejuízos significativos. 
 A primeira live aconte-
ceu no dia 15 de junho, e foi 
um sucesso. Com o tema, 
“Aproveite o momento pre-
sente como um presente”, 
o Psicólogo do CEIMN, Tia-
go Oliveira, aproveitou para 
tranquilizar pais e mães so-
bre a angústia de ver seus 
filhos longe da Escola. “Pais 
têm que ser pais, para que 
filhos possam ser filhos”, 
ressaltou Tiago. 
 A transmissão foi media-
da pela profissional respon-
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Live aproxima ainda mais responsáveis e Escola
sável pela Comunicação da 
instituição, Ana Paula Man-
frim. Muitas mães ques-
tionaram que não estão 
sabendo conduzir as ati-
vidades não presenciais e 
Tiago enfatizou que mães 
não são professoras: “O 
momento da tarefa precisa 
ser de alegria e prazer”.
 O encontro on-line teve 
em média a presença de 70 
pessoas e foi muito positivo, 
com vários elogios.

Ana Paula Manfrim
Centro Educacional Infantil Ma-
ria de Nazaré - Ribeirão Preto/
SP
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SOLIDARIEDADE DOMINICANA-ANASTASIANA: AÇÕES SOCIAIS

 Desde o mês de fevereiro, 
Irmã Charlimènne Philippe 
está no Haiti para realizar 
visitas em nome da Pastoral 
da Criança, nos departamen-
tos Nordeste e Oeste, onde 
existe a Pastoral. Além de 
implantar no departamento 
de l´Artibonite, na Diocese de 
Gonaives.
 “Foi uma experiência de-
safiadora, porém aprendi 
muito. Viajei para muitos 
lugares do País para reali-
zar capacitações, visitas às 
famílias acompanhadas pela 
Pastoral da Criança, realizar 
formação continuada com 
os líderes, formar capacita-
doras para a continuidade 
do trabalho com novos líde-
res, encontros com vários 
Bispos e Padres. Fui muito 
bem acolhida pelo povo e 
pelas autoridades eclesiais”, 
conta Irmã Charlimènne.
 No período de sua visita 
no departamento Artibonite 
foram formados 87 líderes 
em 05 Paróquias, ou seja, 
cada um teve a missão de 
acompanhar 15 crianças e 
gestantes. Eles fizeram en-
gajamento nas Paróquias 

Irmã Dominicana em Missão no Haiti

durante as Missas e cadas-
traram as crianças. Algumas 
Paróquias já haviam come-
çado a realizar as três ati-
vidades básicas da Pastoral 
da Criança: Visita domiciliar, 
Celebração da vida e Reu-
nião de avaliação e reflexão. 
“Devido à pandemia houve 
uma pausa, mas agora já se 
está buscando novas estra-
tégias para dar seguimento 
ao trabalho. Formei também 
03 capacitadoras para con-
tinuar o trabalho com novos 
líderes na Diocese de Gonai-
ves e orientando também o 
coordenador diocesano da 
Pastoral”, relata a Irmã que 
completa: “Estive também 
no departamento Nordes-
te, onde encontrei muitas 
questões internas para re-
solver. Realizei as ativida-
des da Pastoral da Criança 
e fiz a formação continuada, 
orientações para 81 líderes 
nas 08 Paróquias de diferen-
tes municípios. Realizamos 
várias visitas às famílias e, 
sobretudo, conhecemos a 
realidade das mesmas, ten-
tando identificar as dificulda-
des dos líderes. Participei de 
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orientando o coordenador 
da Diocese, etc. Foi uma ex-
periência muito rica.”.
 No departamento de Oes-
te na Arquidiocese de Porto 
Príncipe, Irmã Charlimènne 
realizou a capacitação do co-
ordenador da Arquidiocese 
para que ele possa instruir 
novos líderes. Ela também 
formou 04 novos líderes, es-
tes se mostraram muito con-
tentes e já estão cadastran-
do as crianças e gestantes 
para o acompanhamento.
 Irmã Charlimènne finali-
za: “Em Porto Príncipe, co-
memoramos os 10 anos da 
Pastoral da Criança no País, 
com uma Missa em Ação de 
Graças, fazendo memória à 
querida Doutora Zilda Arns. 
Aproveitamos para avaliar 
o trabalho nestes 10 anos: 
quais foram as conquistas 
e os passos que precisam 
ser dados. Foi um momento 
orante, simbólico, participa-
tivo e de recolhimento. Só 
temos a agradecer a Deus 
por essa década da Pastoral 
da Criança no Haiti e agra-
decer a Deus pela doutora 
Zilda que doou sua vida pe-
los necessitados”.

Irmã Charlimènne Philippe 
Haiti
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 Em tempo de pandemia, 
a solidariedade e partilha 
entre os pobres têm sido a 
salvação para muitas vidas. 
 “Compartilhamos com vo-
cês mais atividades que Deus 
nos tem permitido realizar, 
trabalhando em rede. Rece-
bemos mais uma doação de 
alimentos para famílias em 
situação de vulnerabilidade, 
que veio de uma ONG que co-
nhece nossas necessidades, 
nosso projeto social “Portas 
Abertas” e as famílias das 
mulheres com quem traba-
lhamos nos grupos e coletivo 
de mulheres. Parte dos pro-
dutos foram comprados dos 
trabalhadores sem terra, e as 
mulheres dos nossos grupos 
prepararam 70 cestas com os 
alimentos doados. Junto aos 

alimentos colocamos mensa-
gens com informação sobre o 
que é violência contra a mu-
lher e onde se pode buscar 
ajuda. Colocamos também 
livrinhos infantis para que as 
crianças possam ler enquan-
to estão em casa sem Escola, 
e depois devolver para serem 
doados a outras crianças”; 
explica a Irmã Sandra Cami-
lo. A Campanha dos livros é 
outra atividade que também 
está sendo desenvolvida nes-
te período de Coronavírus. 
 As cestas com alimen-
tos, as mensagens e os li-
vros infantis foram levados 
até a casa das famílias em 
situação mais vulnerável, 
nos bairros da periferia de 
Goiânia. Essas famílias es-
tão sendo acompanhadas 
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Irmãs Dominicanas a serviço do povo
pelo projeto social “Portas 
Abertas”, elas são compos-
tas por pessoas que estão 
sem emprego e que não 
receberam o Auxílio Emer-
gencial do Governo ou ou-
tro benefício. 
 Irmã Sandra finaliza: 
“Agradecemos a Deus pela 
solidariedade que existe 
entre os pobres e que tem 
nos permitido salvar vidas. 
Irmã Guida, eu e outras Ir-
mãs que participam desse 
projeto, mesmo não po-
dendo sair de casa, damos 
suporte às diversas ativi-
dades por meio de inter-
net, telefone e/ou WhatsA-
pp. Nada e ninguém pode 
nos frear quando decidi-
mos, a exemplo de Madre 
Anastasie, doar nossa vida 
ao serviço do povo. Con-
tamos com as orações de 
todos para que tenhamos 
saúde e força para conti-
nuar nossa missão. As de-
mandas são inúmeras, as 
pessoas estão sofrendo 
muito e poder aliviar um 
pouco suas dores é uma 
bênção de Deus!”.

Irmã Sandra Camilo Ede
Com. Bem Viver – Goiânia/GO

SOLIDARIEDADE DOMINICANA-ANASTASIANA: AÇÕES SOCIAIS
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SOLIDARIEDADE DOMINICANA-ANASTASIANA: AÇÕES SOCIAIS

 Os alunos do 5º ao 8º 
ano do Colégio Rosário de 
Curitiba, envolveram-se com 

Kit de higiene é confeccionado para a comunidade
muito entusiasmo na propos-
ta da aula de Arte. Eles con-
feccionaram kits de higiene e 
disponibilizaram para as pes-
soas lavarem as mãos. 
 Com garrafas pet ou cai-
xas tetrapak, eles criaram 
recipientes de água e de-
tergente, e penduraram em 
portões residenciais ou em 
árvores pelas calçadas para 
que quem passasse pu-
desse higienizar as mãos. 
Com essa iniciativa, todos 
contribuíram para evitar a 

propagação do Coronavírus 
pela comunidade.

Fabiane Cessetti (Gerente de 
Marketing)
Colégio Nossa Senhora do Rosá-
rio – Curitiba/PR
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COMEMORAÇÕES POPULARES: MUITA FESTA E BOAS AÇÕES

 Em um período em que to-
dos procuram o acolhimento 
uns dos outros, mas precisam 
respeitar o distanciamento so-
cial seguro, o Externato São 
José realizou, dia 20 de junho, 
uma ação em comemoração 
aos Festejos Juninos - o “Drive 
Thru: Forró Solidário”!
 Foi um momento de mui-
ta emoção, solidariedade e, 
claro, reencontros das crian-
ças e suas famílias com toda a 
equipe escolar. Passaram pelo 
drive mais de 600 carros pres-
tigiando o evento. 

C
ré

di
to

 F
ot

o:
 C

ES
J

Drive Thru: Forró Solidário

 Além do “Mimo Junino” per-
sonalizado pelas professoras, 
as famílias puderam contribuir 
com doações para o Projeto So-
cial “Gesto Fraterno a Serviço 
da Vida e da Esperança”, além 
de adquirir quitutes típicos.  
 Foi um momento marcante 
e abençoado para a comunida-
de educativa, familiares e alu-
nos.

Karla Giselle Rodrigues (Coor-
denadora da Pastoral Escolar)
Colégio Externato São José - 
Goiânia/GO
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Festa Junin@ Solidária Rosário

 Neste ano atípico, a tradi-
cional Festa Junina do Colégio 
Nossa Senhora do Rosário, 
em Curitiba, foi reinventada. 
Ela foi realizada como live no 
dia 27 de junho.
 Entre as atrações, houve 
um momento de refl exão e 
oração com a Pastoral Esco-
lar e um forrozeiro convida-
do, que cantou lindamente a 
“Ave Maria Sertaneja”.
 Em seguida, a apresenta-
ção de atividades realizadas 

pelos alunos durante o mês 
com o tema junino, show de 
forró para alegrar e enalte-
cer a brasilidade da cultura 
nordestina, um concurso de 
vídeos que envolveu os fa-
miliares e a receita culiná-
ria da carismática Sineia Bal 
(Cantina do Colégio). 
 E o mais importante, o 
lançamento da Campanha 
Solidária que arrecada aga-
salhos e alimentos para se-
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rem doados para a Pastoral 
dos Migrantes, uma insti-
tuição que assiste pesso-
as carentes que chegam a 
Curitiba. A Campanha se-
gue aceitando doações até 
o dia 31 de julho.

Fabiane Cessetti (Gerente de 
Marketing)
Colégio Nossa Senhora do Ro-
sário – Curitiba/PR

Colégio Nossa Senhora do Rosário 
Unidade II – São Paulo

Galeria dos Arraiá – Unidades Educacionais
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Colégio Nossa Senhora das Dores - Uberaba
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Centro de Educação Infantil Marta Carneiro - Uberaba

C
ré

di
to

 F
ot

o:
 C

N
S
R

Colégio Nossa Senhora do Rosário – São Paulo
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 Neste ano, devido à pande-
mia que se instalou em todo 
o mundo, as aulas foram sus-
pensas e toda a forma de en-
sino e aprendizagem teve que 
acontecer de maneira remota. 
 No Colégio São Domingos, 
além das aulas on-line, os 
projetos também tiveram que 
ser reinventados. Portanto, 
durante todo o mês de junho, 
aconteceu o “Arraial Junino da 
Família Dominicana – Virtual”. 
A comunidade educativa foi 
envolvida no projeto da festa 
com ações nas redes sociais 
e aplicativo CSD. Por meio 
de vídeos e fotos, a atividade 
aconteceu com a mesma ale-
gria e entusiasmo de sempre.
 Na primeira semana, foi 
feito um resgate histórico da 
festa junina com vídeos de 
profissionais dominicanos, 
apresentando as curiosidades 
da origem da festa, danças, 

símbolos, decora-
ção, fogueira, en-
tre outros.
  Na segunda 
semana, foi o 
momento mais 
saboroso! Apre-
sentação das re-
ceitas juninas: 
a famosa canjica 
da Fatima, o caldo 
de feijão do Fábio 
e o delicioso min-
gau da Josyane. 
Os vídeos desses 
profissionais foram 
compartilhados 
nas redes sociais e 
os demais colabo-
radores foram pre-

senteados com kits juninos: 
canjica, feijão, pé-de-moleque 
e mingau.  A entrega aconte-
ceu no sistema drive-thru, na 
portaria principal do CSD. 
 Nas semanas seguintes, 

danças e coreografias dos pro-
fessores foram apresentadas 
no formato virtual. Os alunos 
adoraram ver os professores 
nessa forma descontraída.
 No decorrer do mês, duran-
te as videoaulas, os professo-
res propuseram brincadeiras, 
jogos, atividades, receitas ju-
ninas, atingindo diversas disci-
plinas: Arte, Matemática, Por-
tuguês e História aos alunos da 
Educação Infantil ao 5° Ano.
 Para encerrar o mês junino, 
foram realizados o casamento 
virtual e a famosa quadrilha 
do Ensino Médio, coordenada 
pelo Professor de Educação Fí-
sica, Tio Kike. As danças acon-
teceram através da platafor-
ma Google Meet.

Luciana Sant’ana (Assessora de 
Comunicação)
Colégio São Domingos – Araxá/
MG
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Arraial Junino Virtual do CSD:
tradição e tecnologia em Araxá 


