Praia Grande, 26 de abril de 2017.

Prezados Pais e Responsáveis,
Compartilhamos com os senhores nossa convicção da grandeza de formarmos leitores,
educandos que se apaixonam pelo universo da leitura para melhor entender a dinâmica do
mundo e a natureza humana.
No primeiro trimestre todas as turmas – do 6º ano ao Ensino Médio – realizaram leitura
de livros paradidáticos. A turma do 9º ano leu “Uma estrela na escuridão”, história real que
retrata o drama do único brasileiro sobrevivente do holocausto.

“Em seus relatos, o autor GABRIEL DAVI PIERIN resgata a história de um menino que,
como milhares de outros, pagou altíssimo preço por sua condição de judeu numa época em que
esse era o maior pecado: perdeu a família, passou por toda espécie de privação, foi prisioneiro
de guerra. Dessa experiência, tirou uma lição: o alto valor da liberdade. Não esqueceu por um
único dia de suas perdas, mas tratou de viver cada minuto com intensidade, entusiasmo e
otimismo. Não perdeu a confiança na humanidade. Parece mentira, mas não é.” (Ilka Stern
Cohen – Doutora em História Social pela FFLCH/USP, filha de Andor Stern – sobrevivente dos
campos nazistas, atualmente com 88 anos).

Após a leitura, os educandos participaram de debate mediado pela educadora,
produziram resenha revelando o grau de entendimento sobre a obra e amanhã terão o
privilégio de encontrarem, pessoalmente, o autor Pierin e o Senhor Andor. Ambos estarão no
Colégio para ouvir a percepção dos jovens sobre o relato do livro, a dimensão de cada um sobre
a história individual de um cidadão comum (Sr. Andor) e um drama humanitário que entrou
para as obscuras páginas da História.
Considerando a relevância do momento, convidamos os jovens do Ensino Médio e seus
respectivos educadores para participarem desse edificante diálogo.
Oportunamente informamos que o autor trará alguns exemplares para aquisição
(R$35,00), caso seja de interesse dos educandos e educadores para leitura ou presentear
amigos/familiares. Será uma manhã de “palestra” e autógrafos.

Antecipamos nossos agradecimentos pela presença do autor e do protagonista e pelos
ensinamentos que nos possibilitam enxergar a vida com outros olhos: apesar das adversidades,
gratidão pela vida!

Atenciosamente,
Comunidade Educativa Passionista
Educando com bondade, firmeza e competência.

