COLÉGIO PASSIONISTA SANTA MARIA
Praia Grande, 17 de outubro de 2016.
MOSTRA CULTURAL – 2016
22 DE OUTUBRO, SÁBADO, DAS 9h ÀS 12h30
TEMA: CASA COMUM, NOSSA RESPONSABILIDADE.
Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. (Am 5, 24)
Prezados Pais e Familiares,
Desde o Primeiro Encontro Pedagógico do ano letivo (janeiro de 2016) a Comunidade Educativa Passionista
(Docentes, Irmãs e Equipe Técnico-Pedagógica) vêm refletindo sobre o Tema da Campanha da Fraternidade “Casa
Comum, nossa responsabilidade” e planejando ações concretas a fim de deixarmos nossa pequena, mas efetiva
contribuição, acerca de um chamado que exige mobilização integrada devido à magnitude do problema e a urgência
quanto à responsabilidade com a “Nossa Casa Comum”.
Somos seres interdependentes, por isso o que acontece a um, certamente será sentido por todos; a ação de
um, definitivamente atingirá a todos. Nossa MOSTRA CULTURAL é um convite a todos, participantes diretos ou
indiretos, a refletirem sobre temática aparentemente emergente, mas que, na verdade, retrata décadas de descaso
com o patrimônio natural que é herança da população mundial (em 2100 poderá chegar a 12 bilhões de pessoas*).
Há de se ter uma consciência ampliada para rever as próprias atitudes e, também, combater as ações fruto da
ignorância, irresponsabilidade e ganância.
Esse trabalho está sendo desenvolvido desde os primeiros dias letivos, em todos os segmentos, do Infantil
ao Ensino Médio. Com linguagem e metodologia adequadas a cada faixa etária, buscamos despertar a consciência
para cuidarmos, inicialmente da nossa própria casa (nossa individualidade, interioridade, nosso ser no mundo) para
posteriormente projetarmos esse cuidado para toda a Terra.
Entendemos que a nossa responsabilidade com o planeta inicia-se com o cuidar de si (buscar o
autoconhecimento, a própria identidade, compreender as reais necessidades, assumir os próprios atos - e
consequências, cuidar da saúde física e mental, organizar a nossa vida), partindo das sensações, percebendo o
espírito de curiosidade que se constitui em descobertas, até alcançar um nível de extrapolação em que o subjetivo,
o abstrato, o poder da cognição nos fazem saber mais sobre nós mesmos e sobre o outro – é um bonito caminho
desenvolvido desde a tenra idade até a maturidade.
Buscar o manancial de alegria, autoestima, serenidade interior, é o princípio do cuidado da “própria casa”
para depois cuidarmos da “casa comum”. Essa foi a tônica educativa durante esse ano. Por vezes chegamos a pensar
se o desequilíbrio exterior não revela, em parte, o caos interior. Daí a prioridade de sentirmo-nos confiantes (felizes
com o que somos) para abraçarmos essa causa como partícipes de um destino que é comum! Essa visão holística*
(vocábulo derivado do grego hólos – total, inteiro, completo) alegra-nos porque podemos contar uns com os outros,
percebendo a dimensão dessa responsabilidade e contribuição. Que bom! Porque juntos perpetuaremos a criação
do Criador!
Agora chegou o momento de CONVIDARMOS os senhores para apreciarem e prestigiarem o percurso desse
processo educativo e a produção dos educandos por meio da Arte, História, Física e as mais diversas áreas do
conhecimento.
Desejamos a todos uma excelente manhã e ratificamos nosso reconhecimento e agradecimento ao trabalho
dos docentes.
* Fonte: oglobo.globo.com – Acesso em 08/0ut/2016
* Na 4ª edição da Revista Passionista, o artigo de André Trigueiro (p. 38) traz luz sobre esse tema.

Atenciosamente,
Comunidade Educativa Passionista
Há 30 anos educando com paixão, bondade e firmeza!

IMPORTANTE!
NA SEXTA-FEIRA (21/10), DIA QUE ANTECEDE O EVENTO, NÃO HAVERÁ AULA PARA QUE POSSAMOS
ORGANIZAR O COLÉGIO PARA A MOSTRA CULTURAL.

MOSTRA CULTURAL 2016
Turma(s)

Horário

Educadores

Proposta

ABERTURA

9h30

Cantora:
Pollyanna Nistal

Canta: Como nossos pais, Elis Regina

9h45

Cantoras:
Jéssica, Larissa e Letícia

Cantam: Fico assim sem você, Claudinho e
Bochecha

ENCERRAMENTO

12 horas

Apresenta pout-pourri:
Apenas mais uma de amor, Lulu Santos
Gostava tanto de você, Tim Maia
Pro dia nascer feliz, Barão Vermelho

Educação
Infantil
Educação
Infantil

9h às 12h30

Grupo:
Enzo Augusto, Gustavo
Caires, João Pedro, Luiz
Fernando
e
prof.
Wellington
Barbara, Elenice, Cássia
e Elaine
Barbara, Elenice,
Cássia, Elaine e Thaís.

1° A e B

9h às 12h30

Marislaine e Liliane

Exposição de atividades a partir do tema da
C.F. 2016
Apresentação de dança, teatro e música como
conclusão do Projeto “Casa comum, nossa
responsabilidade”
A mudança que queremos começa em você!

2° A e B

9h às 12h30

Márcia e Carolina

Sua escolha, nossa vida!

3° A e B

9h às 12h30

Debora e Rosangela

Família: o berço da saúde

4° A e B

9h às 12h30

Daniela e Juliana

Água, bem comum: tratamento e prevenção

5° A e B

9h às 12h30

Fernanda e Noelle

Atitude e saúde: o mosquito aedes aegypti

6º A e 7º A

10h às 11h

Daniella,
Glauce,
Mónica e Vivian

6º A
7º A
8º A
9º A
7º A

9h às 12h

Valéria

9h às 12h30

Rafael

Instalação: Há sempre um copo de mar para
um homem navegar
Venda de artesanato produzido pelos alunos
Escultura com brinquedos quebrados
Exposição: Tempo e Criatividade
Diário de Bordo: Contadores de História
Maquetes: Centro Histórico de Santos
Galeria dos Presidentes do Brasil
Feira de Brinquedos: Educação Financeira

8º A

Rafael
Paulo

Jogo da Vida
Olimpíadas

9º A

10h, 11h e 12h
10h15, 11h15,
12h15
9h45

Valéria e Vivian

9º A

9h às 12h30

Amanda e Rafael

Desfile Mod@s de Vestir: da Blelle Époque ao
Cosplay
Lixos para uns, tesouros para outros

1ª EM e 2ª EM

9h às 12h30

Glauce, Hipolito
Wellington

9h às 12h30

Profissionais
da Robótica
Profissionais
da Distribuidora

Espaço Físico

THE VOICE PASSIONE

10h30

9h às 12h30

e

O impacto dos poluentes das grandes cidades
nas atividades físicas
ROBÓTICA EDUCACIONAL – Vitta Educacional
FEIRA DE LIVROS

Ginásio
Poliesportivo

Sala 03
Térreo
Ginásio
Poliesportivo
Sala 06
1° andar
Sala 19
2° andar
Sala 08
1° andar
Sala 09
1° andar
Sala 11
1° andar
Sala 10
1º andar

Sala 17
2º andar

Pátio
Térreo
Sala 16
2º andar
Pátio
Térreo
Sala 15
2º andar
Sala 20
2º andar
Sala 01
Térreo
Sala 07
1º andar

A cantina estará em pleno funcionamento com deliciosos quitutes e teremos, também, churrasquinho!
Manhã de Encontro, cultura e diversão!

Anunciamos
I CAFÉ FILOSÓFICO E FÓRUM DE DEBATES: PROFISSÃO FELICIDADE, DO INFANTIL À UNIVERSIDADE.
Abertura com declamação de poema e apresentação coreográfica.
Participação de diferentes profissionais para dirimir dúvidas e auxiliar os jovens a uma escolha consciente.
Será em 04/11, às 18h30, no Colégio.
Aguardem maiores informações e venham prestigiar!

