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A revista Consolata, publicada se-
mestralmente, além de primar pela 
qualidade gráfica, produz matérias 
que têm por objetivo a socialização 
das atividades de enriquecimento 
curricular e releitura no processo 
de formação continuada em nossa 
missão de semear ideias, vivenciar 
valores e concretizar sonhos. 

Cada nova edição chega ao seu destinatário em cli-
ma de festa, curiosidade e encantamento despertado 
pelo folhear das páginas. O olhar pousa rápido nos 
textos, dominado pelo interesse por seu conteúdo. E 
logo surgem os comentários seguidos por exclama-
ções de admiração como: “Parabéns pela produção, 
está muito linda...”.  

Sim, comemorar 14 anos de muito sucesso e fide-
lidade só é possível graças à colaboração e ao entu-
siasmo de todos os nossos leitores e parceiros que, 
de alguma forma, nos estimulam a acreditar numa 
educação feita de sucesso a partir do seu rotineiro.

Nesta edição, o nosso leitor tem acesso a um 
misto de projetos desenvolvidos nos segmen-
tos da Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio, bem como aos nossos mo-
mentos formativos em relação à Pastoral: 
retiros, ações do GVS; celebrações; Jornada 
Mundial da Juventude e homenagens. 

Temas pedagógicos, como o destaque 
da entrega do Certificado de Honra ao 
Mérito e o espaço de revitalização 
da leitura, com a Feira do Livro, 
marcaram o semestre.

Nas atividades de Enriqueci-
mento Curricular, houve o Fes-
tival dos nossos judocas e os 
avanços e conquistas das equi-
pes esportivas. 

Com graça, destaca-se a Festa 
da Família com homenagem espe-
cial aos pais; a vivência no âmbito 

escolar da Semana da Pátria; o espe-
táculo Festival de Bandas e Fanfarras 
com o tema “Por uma Cultura de Paz” 
em nossa cidade; o evento Vozes na 
Primavera e a viagem ao NR1 dos 9os 

anos do Ensino Fundamental.
Enfim... Mais uma vez, por meio deste instru-

mento que é a Revista Consolata, selamos o nosso 
comprometimento com a Educação que passa pela 
alegria, satisfação, emoção, compromisso, respeito 
e companheirismo no conhecer e aprender sobre o 
“fazer” da nossa prática pedagógica, já que temos 
você como parceiro. 

Por fim, obrigada por todos os gestos de carinho, 
atenção e contribuição para abrilhantar ainda mais 
nossa revista.

Agradeço a todos os educadores e colaborado-
res pelo afeto devotado ao nosso trabalho junto à 

equipe de redação da Revista.
Um grande abraço e um feliz 2014, re-

pleto de bênção e luz!

Ir. Cecilia Beltrame
Diretora

“O bem deve ser bem feito e sem barulho.”
Ano do Bem-aventurado Padre José 
Allamano - 07/07/2013 a 07/10/2014
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Festa da Família: 
viva a alegria de estar junto!

Um dia de grande integração entre as famílias do Colégio com muita paz, amor e confra-
ternização! Assim foi mais uma edição da Festa da Família, ocorrida este ano no dia 31 de 
agosto no Recanto Consolata. 

O evento, que lembrou alguns destaques de 2013 da Igreja Católica, – Ano da Fé, Ano 
Allamaniano, Jornada Mundial da Juventude sediada no Rio de Janeiro com a presença de 
Papa Francisco – contou com missa em ação de graças, danças feitas pelos alunos, homena-
gens pelo Dia dos Pais, sorteio de brindes, apresentações da banda marcial e linha de frente 
do Colégio, barracas de alimentação e a alegria do reencontro!  

Foram momentos inesquecíveis que tornaram o dia muito especial! Confira nas fotos.
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Diversão na Sitiolândia

No Bê-a-bá do 
aprendizado

Educação financeira 
em cena 

Vivências especiais no Recanto 
Consolata  >>>

O dia 5 de julho foi de muita diversão para 
os alunos da Educação Infantil, vencedores 
da gincana da Festa Junina. As crianças rea-
lizaram um passeio na Sitiolândia – parque 
ecológico de recreação infantil, localizado na 
Serra da Cantareira, em São Paulo.

Foi um dia inesquecível, cheio de ativida-
des recreativas!

Para auxiliar as crianças da Educação Infantil na 
grafia correta das letras e dos números no papel, 
nada melhor do que possibilitar que realizem ante-
riormente os traços em espaços maiores e de forma 
lúdica. Para isso, são utilizados diferentes materiais, 
entre eles a massinha. Confira!

Os alunos do 1º ano do Ensino 
Fundamental participaram no come-
ço de agosto de um divertido mer-
cadinho que trouxe muitos conhecimentos para a turma. Eles 
aprenderam brincando diferentes conteúdos: sistema monetá-
rio (compra e venda, pagamento e troco, adição e subtração), 
sólidos geométricos (embalagens), função e o que deve conter 
nas embalagens (validade, preço, peso, código de barras etc). 

Aprender assim é muito mais divertido!

Durante todo o ano letivo, 
o Recanto Consolata é palco 
de estudos e vivências espe-

ciais em diferentes disciplinas 
e séries.  
No dia 13 de agosto, os alunos 

do 1º ano do Ensino Fundamental participaram de uma 
atividade de Língua Portuguesa na qual se envolveram 
com a dramatização da história de Chapeuzinho Verme-
lho, adaptada por Monteiro Lobato. 

O dia também contou com brincadeiras folclóricas, no 

parquinho e nas quadras e 
com a surpresa da visita de 
macacos que apareceram 
nas árvores da reserva. 

Outra atividade envolven-
te do semestre foi vivenciada 
pelas turmas do 2º ano do Ensi-
no Fundamental no local. Os alunos 
observaram as características e peculiaridades dos bichi-
nhos de jardim, com auxílio da lupa, contextualizando o 
conteúdo de Ciências. Nossos cientistas adoraram!
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Atividades no Laboratório de 
Ciências fazem a diferença!

Minhas férias foram assim...

As idas ao Laboratório de Ciências fazem parte da 
rotina de estudos dos alunos do Ensino Fundamental 
e Médio.  

Em uma das mais recentes visitas, a turma do 3ª ano 
do Ensino Fundamental estudou melhor o esqueleto 
humano, compreendendo que ele possibilita a realiza-
ção de diferentes tipos de movimentos e sustenta todo 
o corpo, mantendo a posição ereta.

Os alunos do 4º ano também são grandes adeptos 
do Laboratório, utilizado para ampliar seus conhecimen-
tos. No início do 2º semestre, vivenciaram experiências 
relacionadas ao ar e discutiram sobre sua importância, 
utilidade e existência em diferentes situações. Também 
perceberam que o ar ocupa lugar no espaço. 

Durante as férias escolares de 
julho, os alunos do 4° ano B tiveram 
uma tarefa: reunir em um saquinho 

plástico algumas das lembranças vivenciadas 
para mostrá-las aos amigos em uma deliciosa 

roda de conversa.  
Eles enfeitaram com carinho o saquinho onde 
guardaram os momentos especiais do período 

de descanso: fotos, lembranças dos lugares 
que visitaram e tudo que a imaginação e 

a criatividade permitiram. A ativida-
de foi envolvente e pra lá de 

prazerosa! 

Já o conteúdo de Biologia desenvolvido junto 
às turmas da 3a série do Ensino Médio ficou ainda 
mais envolvente no dia 6 de agosto. Isso porque os 
alunos constataram na prática o sistema ABO da ti-
pagem sanguínea. 

Para o exame, o professor Alexandre coletou o 
sangue da professora Alda. 
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Temas da história do Brasil – como as 
atividades econômicas do período colonial 
e o encontro entre as culturas portuguesa, 
indígena e africana – foram estudados de maneira inusitada 
pelos alunos do 4º ano A. 

De forma interdisciplinar, as turmas criaram uma peça tea-
tral para abordar as temáticas que teve um público especial: 
os amigos do 3º ano A e B. 

Os jovens atores deram o seu recado com muita proprieda-
de. Já o público presente demonstrou uma postura exemplar 
de atenção e compreensão dos temas abordados. A diretora do 
Colégio Consolata, Irmã Cecilia Beltrame e a coordenadora do 
Ensino Fundamental, Cibele Fernandes, também prestigiaram a 
apresentação que foi um sucesso. Parabéns aos alunos!   
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Cordelistas
do

Consolata

De volta ao passado colonial   

Frações de chocolate?
Hummm! 

A partir de temas desenvolvidos nas aulas de Histó-
ria, os alunos do 4° ano B realizaram um trabalho em 
grupo no qual elaboraram cordéis. 

Cordel é uma forma de contar uma história usando 
versos. E vale qualquer tema: uma lenda, as notícias do 
dia, um acontecimento histórico, algo sobre uma pessoa 
conhecida ou mesmo uma linda história de amor. Vale 
destacar que no século 16, esses folhetos literários eram 
expostos para a venda pendurados em cordas, cordéis ou 

barbantes em Portugal, por isso a origem de seu nome. 
O cordel chegou ao Brasil com a vinda da realeza 

portuguesa e foram os nordestinos que passaram a gos-
tar deste jeito de fazer poesia. Tanto que ele acabou se 
incorporando à cultura local. 

Os alunos também descobriram nas aulas a alegria 
de contar tudo em forma de versos e fizeram bonitas 
apresentações para os colegas em sala de aula, como 
mostram as fotos.  

Aprender Matemática no 
Colégio Consolata é uma de-
lícia! Duvida? Pois basta sa-
ber que a aula de frações das 
turmas do 5º ano foi realiza-
da na prática com chocolate. 
Hummmm!
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Alunos conferem exposição no MASP

Segurança no trânsito: assunto sério
As muitas notícias sobre violência no trânsito não deixam dúvidas: este proble-

ma de segurança é assunto sério! No dia 16 de agosto, o Colégio Consolata recebeu 
a visita de um grupo de policiais que realizou palestra sobre o tema para alunos da 
2ª e 3ª série do Ensino Médio. 

No encontro, os alunos obtiveram informações importantes sobre a respon-
sabilidade de dirigirem um veículo sendo menor de idade e até de produ-

tos considerados inofensivos que causam alterações no organismo, como 
energéticos e narguilé.  

A parceria entre o Colégio Consolata e a polícia militar se ampliou 
este ano. No primeiro semestre foi realizado o Proerd – Programa Edu-

cacional de Resistência às Drogas e Violência – curso que totalizou 10 en-
contros junto às turmas do 5º ano. 
Já no dia 20 de junho houve a palestra sobre educação no trânsito com tea-

tro de fantoches para as turmas da Educação Infantil. 
Nos dias 26 e 30 de setembro, os alunos do 5º ano participaram do Programa de 

Educação Socioambiental da Policia Militar do Estado de SP que tem como temáti-
ca a vida sustentável e a preservação da Serra do Mar. 

Encerrando o ano com chave de ouro 
Para as turmas dos 5os, 9os anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio o 

encerramento do ano letivo é mais do que especial. Afinal, representa o final de um ciclo de 
estudos. E nada melhor do que celebrar essa mudança com muita confraternização! 

As turmas dos 5os anos realizarão um acampamento no Nosso Recanto em Sapucaí-Mirim 
(MG) de 6 a 8 de novembro. Já as turmas dos 9os anos participarão da mesma atividade de 16 
a 20 de novembro. 

Para marcar a formatura do Ensino Médio, as turmas da 3ª série do Ensino Médio partici-
parão da colação de grau e baile de gala no dia 14 de dezembro. O evento ocorrerá no buffet 
Adelina.

Os estudantes do 7º ano conferiram no segundo semestre 
a exposição “Deuses e Madonas – A Arte do Sagrado” exibida 
no MASP. A saída cultural complementou o conteúdo traba-
lhado em sala de aula que abordou tanto o contexto social e 
cultural da época renascentista quanto a leitura de imagens 
construídas com os alunos. 

A exposição apresentou 40 obras de grandes artistas dos 
séculos 14 ao 19, como Andrea Mantegna, El Greco, Botti-
celli, Tintoretto e Rafael.  

Depois do exercício do olhar, os alunos produziram um 
texto apresentando sua visão crítica sobre a exposição e o 
conceito de divindade e mulher.
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Compromisso com a educação 
de excelência: apoiado!

Uma escola de qualidade possui características que ul-
trapassam o ensino forte. Além de priorizar os aspectos 
pedagógicos, é preciso haver integração, acolhida, a disse-
minação de valores ligados à construção da paz, sustenta-

“O Consolata une o ensino tradicional de qualidade aos avanços ocorridos na 
pedagogia. Aqui os alunos têm aulas de informática, ensino religioso, aprendem 
sobre sustentabilidade, solidariedade, noções de economia... O Colégio tam-
bém realiza eventos que agregam a sua comunidade, como a Festa da Família.”

Marcia Schiguihara Kawasaki, mãe da aluna Fernanda Kawasaki, 1º ano EF

“Estudei em escola pública e meu sonho era ser aluna do Consolata. Pude 
realizá-lo com meu filho. Dentre as atividades do Colégio destaco o Grupo de 
Vivência Solidária (GVS) que faz a diferença ao possibilitar a formação do estu-
dante enquanto cidadão.”   

Selma Hara, mãe do aluno Murilo Hara, do 9º ano EF

“Minha sobrinha estudou no Consolata e sempre tive boas referências, por 
isso escolhi este Colégio para a minha filha. Gosto de tudo na escola, mas, prin-
cipalmente, do ensino de qualidade que oferece.”

Heevan Dallas Lemes, mãe da aluna Isabella Dallas Lemes, do 3º ano EF

“Fomos muito bem acolhidos pelo Colégio quando chegamos. A atenção do 
Consolata é grande em tudo que preciso e em todas as minhas solicitações. Ele 
oferece uma base sólida tanto no ensino pedagógico quanto religioso.”

Daniela Marcele Garcia, mãe de Alexandre Garcia Dieguez, do Infantil 3 

“Minha mãe e eu estudamos no Consolata e este ano minha filha ingressou 
aqui. Para mim é a melhor escolha para a vida dela devido ao suporte religioso. 
Gosto muito dos educadores da escola. O canal de comunicação com a profes-
sora da minha filha é muito bom.”   

Paula Caires, mãe da aluna Samira Caires, do 4º ano EF

bilidade, fraternidade, solidariedade, ética e democracia.
Melhor ainda é saber que pais e estudantes apoiam o 

projeto pedagógico allamaniano, conforme mostram os 
depoimentos destas páginas. Confira!
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“A pedagogia do Consolata e o carisma cativaram a mim e a minha família. 
Além do ensino pedagógico, o Colégio oferece a formação de valores para a ci-
dadania. Outro destaque é o amplo leque de atividades extracurriculares – ban-
da, dança, coral... – que trabalha nos estudantes a sensibilidade para as artes.”  

Alcy Cardoso Jr, pai do aluno André Quaglio Cardoso, do 8º ano EF

“Busquei um Colégio mais tradicional que trabalhasse com valores huma-
nos para a formação dos alunos enquanto cidadãos. Eu e meu marido gosta-
mos do ensino. Por sermos formados em Letras e Matemática (respectivamen-
te) sempre avaliamos os conteúdos.” 

Rosana Galvão da Silva, mãe da aluna Júlia Galvão da Silva, do Infantil 3

“O Consolata é um colégio de ensino forte. A preparação para os processos 
seletivos conta com muitos exercícios de vestibulares e Enem em sala de aula, 
além de lista de exercícios e aulas extras. Também ressalto o ensino religio-
so do Colégio. Aqui aprendi ainda criança sobre valores, significados de datas 
como Natal e Páscoa e a conviver bem com os outros.”  

Lucas Luz Coletti, aluno da 3ª série EM

“O método de ensino e o sistema de notas do Consolata passaram por mu-
danças nos últimos anos e estão muito melhores. Agora a preparação é maior 
para que os estudantes ingressem nas faculdades públicas. Além disso, os pro-
fessores auxiliam muito os alunos que têm dificuldades. Gosto muito do Colé-
gio, das amizades. Quero continuar encontrando todos depois que terminar o 
Ensino Médio.”     

Douglas Almeida dos Santos, aluno da 3ª série EM 

“O ensino no Consolata está cada vez melhor. O sistema força os alunos a 
estudar mais e os professores são muito preocupados em ajudar todos em suas 
dificuldades. Além disso eles são nossos amigos. Por ser um Colégio religioso, 
o clima é muito gostoso. Aqui aprendemos sobre valores e responsabilidades.”

Carmem Lessa Oliva, aluna da 3ª série EM
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Pátria amada Brasil!

Banda e Linha de Frente brilham em 
apresentação 

O momento cívico no Colégio Consolata, ocorrido às 
sextas-feiras, é um importante encontro que integra os 
estudantes de várias séries para estimular o patriotismo, 
fortalecer o amor à pátria, valorizar e respeitar os símbo-

A Banda Musical e Linha de Frente do Consolata marcaram presença 
no Desfile Cívico e Militar ocorrido no dia 7 de setembro no Sambódro-
mo do Anhembi. O grupo acompanhou a BMJV – Associação Bombeiro 
Mirim Juvenil Voluntário.

Parabéns aos alunos pela belíssima apresentação, demonstrando o 
respeito e o civismo pela nossa Pátria!

los do país – como o hino e a bandeira nacional.  
Os momentos no Consolata são temáticos, quando 

os estudantes das várias séries lembram datas e eventos 
especiais ocorridos no período. Confira nas fotos:

Os alunos do 2º ano B, da pro-
fessora Maria Lucia, homenagearam, no dia 30 

de agosto, a semana vocacional dedicada aos leigos, 
com a música de Padre Zezinho.

O Colégio 
Consolata comemo-

rou, no dia 6 de setem-
bro, a Semana da Pátria 

com muito respeito, 
orgulho e compromis-

so. Viva o Brasil!

No momento cívico do dia 2 de agosto, os alunos do 4º 
ano B relembraram a coreografia preparada em homena-
gem ao Papa Francisco durante a missa de encerramento 
da Jornada Mundial da Juventude, considerado o maior 
flash mob do mundo.    

Os alunos ensaiaram o flash mob com muita dedicação, 
durante a semana, para simbolizar a gratidão pela presença 
do líder da igreja católi-
ca em nosso país.

O flash mob é co-
nhecido como um tipo 
de coreografia reali-
zado por um grupo de 
forma instantânea em 
um lugar público.

ConsolataConsolata
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Imersão Musical 

Desfile de Bandas e Fanfarras agita 
Av. Imirim

Escolas do estado de São Paulo, 
bandas marciais, fanfarras e comuni-
dades se integraram no domingo, 15 
de setembro, para mais uma edição do 
tradicional Desfile de Bandas e Fanfar-
ras, que parou a Avenida Imirim.

Parabéns a todos os participan-
tes! Confira nas fotos um pouco 
desta festa.     

Alunos da Banda Musical, Orquestra de Câmara 
e Iniciação Musical do Colégio Consolata assistiram 
no dia 10 de agosto à Orquestra Jovem Tom Jobim 
(EMESP), no SESC Interlagos. Foi um espetáculo mara-
vilhoso e muito enriquecedor para os alunos!

Feira do Livro 2013
Como em anos anteriores, a quadra do Centro Cultural Esporti-

vo do Consolata se transformou em um grande palco de incentivo 
à leitura de 22 a 24 de agosto. 

A Feira do Livro, promovida pela Editora Livro 
Fácil em parceria com o Colégio, reuniu livros 
para todos os gostos e idades. 

Durante a exposição, os estudantes de to-
das os anos e séries e seus familiares conferi-

ram as obras, adquiriram novos títulos e, prin-
cipalmente, foram despertados para a magia e 
conhecimento que trazem os livros. 

E então, vamos à leitura?
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Certificado premia 
alunos de destaque

Proarce: em prol da excelência do ensino

Ser estudante é des-
vendar o novo a cada 
dia, conhecer outros 
mundos, se preparar 

melhor para a vida! Em 
comemoração ao Dia do 

Estudante (11/08), o Co-
légio Consolata promo-

veu uma confraternização entre seus alunos. Houve lan-
che comunitário e cada estudante ganhou um chocolate 
Talento para lembrar que estudar é uma tarefa gostosa 
que faz todos serem seres humanos melhores. 

Lembrando o educador Paulo Freire, “educação não 
transforma o mundo. Educação transforma pessoas. Pes-
soas transformam o mundo”.  

Mais uma entrega de certificados “Honra ao Mérito” 
agitou o Colégio no início deste semestre. A iniciativa 
que existe desde 2010 veio para fazer a diferença! 
Ela premia os estudantes do 3º ano do Ensino 
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio que 
se destacam com média igual ou superior a 
8,0 em todos os componentes curriculares 
e no aspecto comportamental. 

Um estímulo a mais para que todos os alunos se dedi-
quem pra valer nos estudos!

Os estudantes de 5º, 9º anos e 3ª série do Ensino 
Médio do Consolata participaram de 26 a 30 de agosto 
do Proarce – programa de avaliação que mede o desem-
penho das escolas parceiras da RCE – Rede Católica de 
Educação – por meio de indicadores de qualidade da 
aprendizagem dos seus alunos em habilidades cognitivas 
e conhecimentos e de indicadores de qualidade dos pro-
cessos educativos.

A missão da Rede Católica de Educação é fortalecer a 
presença das escolas católicas no Brasil para que prossigam 
aliando a construção de valores universais e cristãos à exce-
lência acadêmica e competência profissional e cidadã. 

Maior sistema de avaliação da escola católica no Bra-
sil, o Proarce foi aplicado em 320 escolas em todo o país, 
junto a mais de 180 mil alunos. 
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            estudantes!

15 de outubro, Dia do Professor 
“Educar é impregnar de sentido o que 

fazemos a cada instante!” - Paulo Freire

Parabéns, mestres. A sua missão de educar é única!
 Homenagem do Colégio Consolata 
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Equipes de Treinamento: 
cada vez melhor! 

XIV Olimpicon vem aí

V Festival de Judô

A evolução dos alunos-atletas das Equipes de Treinamento ao 
longo do ano letivo tem chamado a atenção dos professores des-
ta área do Colégio Consolata. Eles destacam os avanços ocorri-
dos, tanto nos resultados esportivos como também nos aspectos 
atitudinais – referentes a respeito, participação, postura e res-
ponsabilidade – de grande importância na formação dos jovens.

A XIV Olimpicon está chegando com no-
vidades este ano. Em busca de uma maior 
motivação e participação dos alunos na com-
petição, foi lançado um concurso, entre os 
estudantes, de criação do logotipo do evento, 
com nota conceitual na disciplina de Educação 
Física. O desenho vencedor estampará as ca-
misetas das equipes. 

O Colégio Consolata realizou no dia 28 de setembro o V Fes-
tival de Judô homenageando a Jornada Mundial da Juventude. 
Além de 115 judocas de nossa Escola, o evento contou com a pre-
sença de 60 atletas do Colégio Santa Lúcia Filippini.

 Resultados em Destaque 

Copa Colégio Van Gogh 
Futsal sub 11 - Campeão
Futsal sub 13 - Campeão

Futsal sub 15 - 4º lugar
Voleibol mirim (99/00) fem. - Campeão

Colégio Rainha da paz (Torneio Integração)
Voleibol mirim (98/99/00) fem. - Vice-campeão

Futsal sub 12 - 4º lugar

Liga escolar de Voleibol
Voleibol mirim (99/00) fem. - classificado para 2ª fase

Outra novidade é a inclusão da modalidade 
Voleibol Misto na competição – composta de 
três jogadores do sexo feminino e três do sexo 
masculino. O objetivo é incentivar os alunos 
para a participação na competição de modo 
que vivenciem as modalidades, pratiquem es-
portes, se divirtam e tenham muitas histórias 
para contar!
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Vivência solidária só faz crescer!

Alunos em retiro: 
momentos de fé e reflexão

O Grupo de Vivência Solidária (GVS) do Colégio Con-
solata está crescendo em seu comprometimento com o 
trabalho missionário. Este grupo de jovens é motivo de 
orgulho para a comunidade educativa que acredita que 
ao assumir atitudes missionárias cria a possibilidade de 
multiplicar os dons que Deus deu. 

Com o tema Fé em Deus e pé na estrada: “Estou aqui, envia-me!” foi realizado no Recanto 
Consolata, no dia 28 de setembro, o Retiro com os jovens dos 8os e 9os anos do Ensino Fundamen-
tal. 

Em clima de paz, oração e muita alegria, o grupo formado por 22 jovens participou deste 
momento privilegiado de oração e reflexão. Neste que é o Ano da Juventude, é importante dar 
continuidade à proposta de ajudar os alunos na 
construção do seu projeto de vida fundamentado 
nos valores do Evangelho. 

Este foi um momento especial na caminhada 
de 2013 do Colégio, no qual a fé foi partilhada e 
fortalecida por meio de momentos de dinâmicas, 
palestras e celebração. A participação das famí-
lias provou que, unidos por um mesmo ideal, é 
possível concretizar os Projetos de Felicidade e de 
Vida Plena que Deus tem para nós. A Celebração 
Eucarística emocionou a todos e marcou o envio 
deste grupo de jovens que é fonte de esperança 
para a comunidade educativa!

Parabéns a todos os que participaram e cola-
boraram para a realização de mais um Retiro do 
Colégio Consolata. 

O voluntariado ajuda a viver uma vida plena 
e significativa, na qual a solidariedade se torna 
uma via de mão dupla, pois quem ajuda tam-
bém tem a possibilidade de crescer nos valores 
evangélicos. 

Os depoimentos dos alunos envolvidos for-
talecem a certeza na comunidade educativa de 
que fazer o bem sempre faz bem!
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Semana Missionária 2013 

Missionária da Consolata 
visita estudantes  

Os alunos do 4º, 5º , 6º e 7º anos receberam a carinhosa visita da Irmã Lourdes, Missionária 
da Consolata, para uma linda partilha vocacional. Ela encantou a todos com sua alegria e com as 
profundas reflexões que promoveu com os estudantes a respeito da Vocação. 

Rezemos para que cada um de nós consiga, a partir de nosso crescimento na Fé, compreender 
e responder positivamente aos chamados que Deus diariamente nos faz.

A comunidade educativa do Colégio Consolata parti-
cipou com alegria e entusiasmo da Semana Missionária 
2013, que antecedeu a Jornada Mundial da Juventude, 
ocorrida em julho deste ano no Rio de Janeiro. Unidos 
a outros 250 jovens da Família Consolata provindos da 
África, Europa e América, os alunos e professores volun-
tários realizaram experiências inesquecíveis de partilha, 
oração e celebração. 

Entre as atividades realizadas houve a Tarde Ecológi-
ca no Horto Florestal, onde os participantes vivenciaram 
uma experiência de oração junto à natureza; o encontro 
Missionário no Recanto Consolata, no qual expressaram 
a tradicional acolhida na Noite Cultural e as Tendas Vo-
cacionais nas quais os grupos das Irmãs, Sacerdotes e 
Leigos da Consolata apresentaram a beleza de seu traba-
lho missionário, provando o quanto a Família Consolata 
é abençoada!  

Houve ainda as visitas missionárias à Comunidade 
Nossa Senhora Aparecida onde todos foram carinhosa-
mente recebidos no Centro Comunitário e em casas de 
famílias da região, além dos momentos de oração e ce-
lebrações religiosas, realizados em diferentes idiomas, 
provando que a linguagem do amor é universal. 

A Semana Missionária renovou a esperança que a Fa-
mília Consolata possui nos jovens e fez acordar em cada 
um o jovem que existe internamente. Assim, todos pu-
deram acompanhar e participar da Jornada Mundial da 
Juventude de corações verdadeiramente abertos a Deus 
e às palavras de Papa Francisco. 

Que os laços que uniram todos durante este evento 
de fé e vida mantenham-se vivos para sempre!
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XV ECOART traz mais 
encanto à primavera

Chegou a primavera trazendo flores, beleza e muita música! O Colégio Consolata pro-
moveu em seu auditório, no dia 5 de outubro, o XV Ecoart – Encontro de Corais Vozes na 
Primavera. 

O evento reuniu 26 grupos vocais infantis, juvenis e adultos do estado de São Paulo 
que abrilhantaram o evento – ocorrido desde a manhã até a noite – trazendo emoção e 
música de qualidade para o público presente. 

O encontro também contou com a apresentação da Orquestra dos Alunos do Colégio 
Consolata e prestou sua homenagem à musicista e regente Lydia de Godau Pereira – fun-
dadora e coordenadora do Projeto Ecoart – pelos seus 50 anos dedicados à arte musical. 


