
 
Querida Comunidade Educativa do Colégio Consolata 
 
Já estamos no mês de setembro e queremos comemorar algumas datas significativas que 
merecem destaque. Que tenhamos um abençoado mês com as graças dos nossos protetores 
Pe. José Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati! 
 
MÊS DA BÍBLIA – PALAVRA DE DEUS  
 

 “Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam! ” (Lucas 11,28) 

 
Todos os anos, especialmente no mês de setembro, refletimos e rezamos a Palavra de Deus 
na Sagrada Escritura. Em 2021, a Igreja propõe como tema a carta de São Paulo aos Gálatas 
e o lema “Pois todos vós sois UM só em Cristo Jesus”.   
 
Sintamo-nos envolvidos em anunciar e testemunhar a Palavra de Deus que ecoa em nossos 
corações e em nossas vidas.  A Bíblia deve estar sempre em primeiro lugar, transformar a 
nossa VIDA a partir do encontro com Jesus Cristo e nos conduzir a uma conversão pessoal. 

 
“ O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei medo? 

O Senhor é o meu forte refúgio; de quem terei medo? ” (Salmo 26,1) 

 
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

“A educação física é um estilo de vida”. (Denise Campos) 

 
No dia 1º de setembro lembramos com carinho do profissional de Educação Física. Ele é o 
responsável por propor ações para manter o corpo em ação saudável e colaborar para que a 
mente seja sadia. Possui a capacidade de reunir e ensinar as técnicas e práticas das diversas 
atividades esportivas existentes. É uma função muito importante, pois além da educação física 
ele se dedica a ensinar os valores, como o trabalho em equipe, respeito às regras, auxilia nos 
momentos de estresse e ansiedade.  
 
Este trabalho exige muita atenção do profissional em vários aspectos, tanto no físico como no 
psicológico, no aprendizado e na postura para cada movimento a ser realizado pelos alunos.  
 
Parabéns por exercer com amor e comprometimento o seu trabalho e por contribuir com o 
desenvolvimento das crianças, adolescentes e jovens!  
 

“A Educação Física possibilita a consciência corporal.  
Somos impulsionados aos limites e surpreendidos  

pela capacidade do corpo em superá-los”.  (Caroline Oliveira) 

 

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

“O fato de ser brasileiro só me enche de orgulho” (Ayrton Senna) 

Em 7 de setembro homenageamos com muito orgulho a nossa Pátria, o Brasil. É a nossa 
terra, na qual vivemos, trabalhamos e nos divertimos. Terra de gente batalhadora que deseja 
engrandecer esse imenso país.   
 
A verdadeira independência acontece quando: 
 Construímos um país sempre melhor, para cada ser humano que aqui vive; 

https://www.frasescurtas.com.br/2010/11/frases-de-ayrton-senna-um-grande.html


 Respeitamos a liberdade, os direitos humanos, a autonomia, a qualidade de vida de cada 
um; 

 Refletimos e avaliamos os nossos compromissos como cidadãos; 
 Empenhamo-nos em ações para uma educação de qualidade em todas as escolas desta 

nação; 
 Lutamos por moradias dignas, e que não haja moradores de rua e famílias sem teto; 
 Buscamos soluções para que não haja mais fome, num país que produz alimento 

abundante; 
 Queremos um país democrático onde há garantia da qualidade de vida dos seus cidadãos; 
 Valorizamos as manifestações culturais de nosso povo; 
 Apreciamos e valorizamos as riquezas naturais de cada estado; 
 Valorizamos o positivo, a solidariedade, a busca do BEM comum em nosso povo; 
 Demostramos amor pela nossa Pátria, todos os dias de nosso existir. E muito mais... 

 
Segundo Rui Barbosa, “... é o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos 
filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade, isso é Brasil”.  
 
Sonhamos um Brasil de paz, alegre, com saúde, educação e escolas para todos, ensino de 
qualidade, alimentação saudável, sem violência, mentiras, mortes, sem preconceitos, sem 
desigualdades, sem desmatamentos, queimadas e extração desordenada de seus minérios.  
 
Sonhamos um Brasil rico, que valoriza o seu povo, as tradições, as culturas, os recursos 
naturais, os rios, as florestas, a biodiversidade e o seu imenso território. 
 
Parabéns a todo povo brasileiro! 

“Não pergunte o que seu país pode fazer por você.  
Pergunte o que você pode fazer por seu país. ” (John F. Kennedy) 

 
DIA DA ÁRVORE 
 

"Plante uma árvore e comprove que não serás mais o mesmo." (Iara Schmegel) 

 
O Dia da Árvore é comemorado no mundo todo, porém em datas diferentes. No Brasil 
acontece em 21 de setembro, quando lembramos com muito carinho esse elemento que tem 
vital importância para todos os seres vivos de nosso planeta. 
 
O que podemos aprender com as árvores? Em primeiro lugar o cuidado, o respeito e a 
conservação, pois elas nos oferecem as flores que embelezam a natureza e doam muitos 
frutos de diversos sabores; as folhas servem para adubar a terra e também podem servir de 
alimento e medicamentos; as árvores que mantêm o ar limpo; favorecem as chuvas e, quando 
estão próximas das nascentes dos rios, colaboram para a continuidade das águas; inspiram 
os poetas, artistas e cantores da natureza; os pássaros cantam, preparam seus ninhos para 
os filhotes; e a aquecem os corações dos amantes da natureza. 
 
Proteger as árvores é valorizar a vida. Vamos preservar a natureza e lutar por sua 
conservação. 
 
 

“A natureza é sábia e justa.  
O vento sacode as árvores, move os galhos,  

para que todas as folhas tenham  
o seu momento de ver o sol.” (Humberto de Campos) 

  
 
 
 
 
 
PRIMAVERA 

https://www.pensador.com/autor/iara_schmegel/


 
 “Sejamos como a primavera que renasce cada dia mais bela…  

Exatamente porque nunca são as mesmas flores. ” (Clarice Lispector) 

 
No dia 22 de setembro inicia-se a estação mais bela: a Primavera. É uma estação muito 
esperada, pois com ela chegam as flores, as cores, os aromas, os encantos. É um tempo 
especial de renovação, de magia de recomeçar com muito entusiasmo o que ficou parado. 
 
Podemos também dizer que a primavera é um estado de espírito, pois é momento propício 
para buscar o novo e vivenciar momentos de mais alegria. É um tempo de renascer para 
encantar ainda mais a nossa vida, é a etapa mais bela e carinhosa de todo o ano. Os sorrisos 
são mais abertos e brotam de um coração feliz.  
 
A primavera é a estação preferida por sua beleza. Vida nova nos campos, nas cidades, os 
jardins floridos e perfumados e um ar apaixonante.  
 
Bem-vinda, Primavera!!! 
 

 “Um pouco de perfume sempre fica na mão de quem oferece flores. ” (Provérbio Chinês) 

 
 
DIA NACIONAL DO TRÂNSITO 
 

“Precisamos contribuir para criar a escola em que se pensa,  
em que se cria, em que se fala, em que se adivinha,  

a escola que apaixonadamente diz sim à vida” . (Paulo Freire) 
 
A Semana do Trânsito tem por objetivo despertar a consciência das pessoas sobre a 
importância e valor da VIDA. É preciso ter mudança de atitudes, crescer na responsabilidade 
para a segurança de todos a fim de proteger a própria vida e a dos que nos cercam. 
Percebemos quanta violência acontece no trânsito que muitas vezes causa sofrimento e 
morte. 
 
Algumas ações são relembradas todo ano, então aqui seguem algumas: desenvolver um 
comportamento prudente; respeitar os limites de velocidade; conscientizar-se sobre o uso do 
cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo; respeitar e estar atento à sinalização; 
evitar a prática da violência verbal e física; não consumir bebidas alcoólicas antes de dirigir; 
não usar o celular ao volante; ter cuidado e atenção com a manutenção do veículo. 
 
Com responsabilidade a VIDA se torna mais leve e alegre! 
 

“O valor fundamental da vida depende da percepção  
e do poder de contemplação ao invés da mera sobrevivência” . (Aristóteles) 

 
DIA DA BÍBLIA E DE SÃO JERÔNIMO 
 

“A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos 
e luz que clareia o meu caminho. ” (Salmo 119, 105) 

 
O Dia da Bíblia é sempre celebrado no último domingo de setembro. Neste dia se homenageia 
São Jerônimo, doutor da Igreja Católica conhecido por ser o primeiro tradutor da Bíblia para o 
latim, facilitando assim o acesso ao seu conteúdo. 
 
A Bíblia é um guia de ensinamentos que orienta o modo de vida a ser seguido. É um dia para 
nos conscientizarmos mais sobre a importância da leitura e reflexão sobre a Palavra de Deus 
em nossas vidas. Este deve ser para nós um hábito diário. É o livro de cabeceira. 

 
“Tudo posso naquele que me fortalece. ” (Filipenses 4:13) 

 

https://www.pensador.com/autor/aristoteles/
https://www.bibliaon.com/salmos_119/
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/4/13+


DIA DA SECRETÁRIA  
 
No dia 30 de setembro a homenagem é para as secretárias do Consolata. Seu trabalho é 
muito importante para o bom funcionamento do Colégio, pois envolve a responsabilidade pela 
organização e bom atendimento ao público. 
 
Secretárias do Colégio, parabéns e muito obrigada pelo seu trabalho! Os nossos 
agradecimentos pela dedicação, empenho, compromisso e reponsabilidade. Felicidades às 
senhoras Ana e Maíra e também à jovem Beatriz. 

 
Que a Mãe Consolata acompanhe, proteja e console a cada um. Neste momento da história 
do nosso povo, que Ela nos ensine a permanecer firmes com fé e coragem.  

Atenciosamente, 

Ir. Irilda Motter Carbonera 

Diretora   

 
 
 
 

  

  
 


