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Tempo de Allamanizar!
2014 é ano allamaniano e o Consolata une alunos, professores e 

colaboradores para homenagear o nosso mestre inspirador.

Proposta Político-Pedagógica:
autores falam dos projetos para os próximos 3 anos.  Pág. 3
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E ditorial

Aos nossos queridos leitores e leitoras,
A Paz de Jesus!

A O ano de 2014 constitui um marco importante na vida 
do Instituto das Irmãs Missionárias da Consolata e, 
consequentemente, para o Colégio Consolata.  Dois 

acontecimentos significativos nos convidam a celebrar: o ano 
dedicado ao Bem-aventurado Allamano, fundador das Missio-
nárias da Consolata (1910) e a comemoração dos 65 anos do 
Consolata (1949).

Foi sob este privilégio de fidelidade à missão que o Colégio 
Consolata abriu suas portas para o ano acadêmico 2014 com 
uma estrutura física muito bem cuidada e profissionais capa-
citados para a realização de um trabalho pedagógico voltado 
ao cenário educacional atento às exigências do mundo atual. 

Com a Revista Consolata, agora editada trimestralmente, 
continuaremos compartilhando vivências expressivas do nos-
so dia a dia escolar. Constatamos que este espaço possibilita 
a junção entre família, escola e colaboradores nas ações para 
uma educação básica sempre em busca da qualidade em suas 
políticas e práticas complementares que dizem respeito à vida 
dos educandos. 

 Em cada página e conteúdo, uma nova face do carisma de 
‘comunhão a serviço da vida’ se revela concretamente. Uma 
vivência que ultrapassa as palavras, percorre as linhas e trans-
borda de emoção a quem ousou transcrever o que vive  e sen-
te no espaço onde tudo fala de educação. São reportagens e 
depoimentos sobre nossos projetos, Proposta Pedagógica, di-
reitos humanos, práticas esportivas e artísticas. Destacamos o 
envolvimento dos alunos com as atividades de enriquecimen-
to curriculares, a confiança das famílias, as ações de parceiros 
e também relatos do sucesso de nossos ex-alunos. Enfim, são 

expressões de alegria e satisfação de quem tem 
muito a partilhar sobre esse primeiro trimestre 
de aulas. 

Com o tema gerador dos miniprojetos, “Jo-
vens cientistas Allamaniano”, construiremos o 
nosso talentoso fazer pedagógico transdiscipli-
nar, com eventos que marcarão este ano tão 
significativo para todos nós da família Consolata.

Nosso convite é para que você leia cada pági-
na do que foi escrito e o que somente a graça de 
Deus pode revelar em sua vida por meio das expe-
riências aqui retratadas, para que conheça nosso 
Colégio e sinta a paz e o bem que defendemos, e 
seja você também participante dessa história.

A prova maior de que o Consolata ultrapassa 
o sinal dos tempos é o ensino de qualidade alia-
do a uma vivência de espiritualidade, que torna 
o aluno diferente. Milhares de alunos, hoje pro-
fissionais de sucesso que atuam em diferentes 
segmentos da sociedade, por aqui passaram, e 
a prova de que as marcas deixadas foram signifi-
cativas é o alto índice de filhos de ex-alunos que 
fazem parte do nosso corpo discente e docente. 

Afinal, ninguém melhor do que Deus para 
abençoar esta Casa de Educação que defende a 
vida e a natureza como obra-prima do Criador.

Desejamos uma excelente leitura e espera-
mos sua manifestação.

Ir. Cecilia Beltrame
Diretora
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E ducação Modelo

A Proposta Político-Pedagógica 
do Colégio Consolata (2014-
2017) marca o nosso com-

promisso com uma já determinada 
trajetória no cenário educacional. 
Aqui, o encantamento e o prazer 
pelo conhecimento são ingredien-
tes fundamentais para uma educa-
ção de qualidade. Com autoria de 
Marcelo Krokoscz, Marcélio José 
Ribeiro e Maria da Penha Almeida 
Prado, sob a orientação da Ir. Cecilia 
Beltrame, o Projeto será o farol para 
a educação do Consolata pelos pró-
ximos 3 anos.

Projetar as ações do Colégio 
Consolata para o triênio, significa 
valorizar o que o professor faz em 
seu dia a dia, conscientizando-o que 
aquilo é estratégico, ou seja, toda 
ação colabora com o plano macro. O 
professor no Colégio Consolata ocu-
pa o papel central no processo de ensino-aprendizagem. Ele 
é reconhecido e valorizado como o grande responsável pela 
condução do processo e sucesso educacional. O aluno, por sua 
vez, percebe que há uma lógica nas decisões do Colégio. Nada 
é feito por capricho: disciplina, estudo, lazer, etc. Acreditamos 
que essa é a melhor forma de respeitar uma pessoa: valorizar a 
sua presença em um local e valorizar o que ela faz nesse local. 

Qualidade acadêmica significa ter acesso a todas as infor-
mações que cabe a escola transmitir e saber realizar operações 
mentais específicas com elas, esse é o ponto principal para o 
desenvolvimento da autonomia e competência do aluno. O 
Colégio Consolata tem esse mote para os três níveis de ensino: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Aqui, 
o momento de sala de aula é o mais importante na educação 
escolar, aproveitamos ao máximo o tempo dos nossos alunos 
em contato com os professores em sala, os períodos de ava-
liação (provas mensais e globais) e incentivamos o hábito de 
estudo sistemático, para que nosso objetivo de qualidade de 
ensino seja integralmente alcançado.

Tudo é feito sob a inspiração do Modelo Educativo Allama-
niano, que se trata de um conjunto de princípios educativo-
-formativos aplicados em consenso com todas as escolas man-
tidas pelos missionários e missionárias da Consolata, sempre 
atualizado e contemporâneo, uma vez que é o resultado da 
vivência de um verdadeiro educador-formador, pleno conhe-
cedor do ser humano, que compreendia suas dificuldades, 
respeitando sua individualidade, sem desprezar sua cultura, 
sempre com a noção de que é um ser inacabado. 

Aproveitando as comemorações dos 23 anos de beatifi-
cação de José Allamano, a comunidade Consolata transforma 
2014 em um ano allamaniano, quando vamos enaltecer o ca-
risma do nosso formador inspirador. Suas ações e modelo de 

vida servem como exemplo para todos os cristãos que procu-
ram estar mais próximos de Deus. Acreditamos que essa é a 
forma que Deus tem para nos dizer que estamos no caminho 
certo.

O Colégio Consolata é um marco na história do Imirim e 
por aqui já passaram várias gerações de alunos de uma mesma 
família. O que em geral estas pessoas destacam é a importân-
cia profundamente humana que a escola costuma imprimir na 
sua tarefa educativa. Neste trabalho, destaca-se a proximidade 
e envolvimento direto das missionárias da Consolata que tra-
balham no Colégio com os alunos. 

Um fator de extrema importância que é muito importante 
para o Consolata são as relações interpessoais e a construção 
de valores. Esses aspectos fazem parte da rotina escolar. Para 
o cultivo disto, o Colégio adota diversas estratégias e realiza 
várias atividades tais como: mantém um Grupo de Vivência 
Solidária, promove celebrações e confraternizações entre os 
alunos, realiza atividades de formação humana no Recanto 
Consolata, disponibiliza uma equipe de pastoral e outra de 
orientação educacional para atendimento de toda a comuni-
dade educativa. 

Somos um Colégio católico e tradicional, mas a abertura 
ao novo também integra o perfil do educador do Consolata. 
Portanto, espelha um profissional que, com o seu exemplo, 
ensine. Ensine a compreender que nada está pronto. Que é 
preciso estar sempre aberto ao diferente, sem perder com isso 
a sua identidade. Aquele que defende os princípios católicos e 
não aceita discuti-los com o diferente é igual àquele que critica 
a Igreja Católica por defendê-los. Em nosso Colégio queremos 
que o nosso educador tenha uma identidade e que com o seu 
exemplo ensine o nosso aluno a formar a sua identidade e dia-
logar com o diferente.

Proposta Político-Pedagógica (2014-2017)
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O ano que passou

Encerrar para 
recomeçar 

Noite do Soninho

Viagem ao NR 2

Um espetáculo de encerramento!

O s alunos do Infantil III participaram da Noite do Soninho 
em nosso Colégio. Foram muitas emoções!

Visita à casa das irmãs, brincadeiras, buffet para o 
jantar, contação de histórias e claro, na hora do soninho, dor-
mir no Colégio. 

Encerramos com um delicioso café da manhã com todas as 
famílias. Tudo para celebrar a passagem dos nossos pequenos 
do Infantil para o Ensino Fundamental. Esse momento vai dei-
xar saudades!

Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental foram ao Acam-
pamento Nosso Recanto (NR 2).  A festa começou dentro 
do ônibus, com músicas cantadas e tocadas por eles. Já no 

Recanto, banhos de piscina, jantares entre amigos, gincanas, festa 
a fantasia, só para citar algumas das atrações. Foram dias de inte-
gração e estreitamento de laços de amizade.  

C om grande alegria e entusiasmo os alunos das séries ini-
ciais do Ensino Fundamental se apresentaram na festa 
de encerramento do ano de 2013. Integrando as lingua-

gens artísticas, como o teatro e a dança, aos temas dos proje-
tos de turma. Foi o momento para mostrar um pouco do que 
aprenderam. Na plateia, as famílias, que não desgrudavam os 
olhos dos seus pequenos artistas. A alegria estava estampada 
no rostinho de cada um dos alunos e de seus familiares. Isso 
nos deixou muito felizes. Parabéns crianças! Foi um sucesso!

4

E m dezembro de 2013 realizou-se a cerimônia de formatura dos alunos 
do Infantil III A e B. Foi uma festa permeada de muita emoção, lem-
branças do que passou e esperanças pelo que há de vir. 

Desejamos aos formandos muita sorte em sua caminhada pelo Ensino 
Fundamental I.

Parabéns!
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Amizade celebrada!

Brincar para se adaptar

Celebração Eucarística de Abertura 
do ano letivo.

Os alunos do 4º ano B homenagearam a escola e os amigos no Momento Cívico, destacando a importância da 
amizade.  Escolhemos este tema em comemoração ao Dia da escola e acreditamos que na escola, além de ser 
um lugar onde construímos conhecimentos, também fazemos amizades, que muitas vezes duram para sempre. A 

música escolhida foi “Mais que amigos”.

na escola, 
fazemos 
amizades 

N a primeira semana de aulas, os pequenos do Ensino Infantil  
viveram momentos de diversão enquanto se adaptavam ao 
novo ano escolar.

A brincadeira é uma rica fonte de estímulos ao desenvolvimen-
to cognitivo, social e afetivo da criança, também contribui para o 
processo de socialização e autoexpressão.

2014 já é um ano muito especial, 
verdadeiramente abençoado, 
pois além de darmos conti-

nuidade aos nossos projetos pedagógicos, também 
comemoramos o ano Allamaniano! Foi com esta moti-
vação, repletos de fé, que nos unimos na linda Celebra-
ção Eucarística de Abertura do Ano Acadêmico 2014, 
presidida pelo Padre Dalmir, no dia 14 de fevereiro.
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Brasil, essa Copa 
é do Infantil!

Jogos X Aprendizagem

I, II e III: o Infantil unido esperando a vez de ver o Brasil ser cam-
peão! São tão pequenos que ainda não tiveram o privilégio de ver a 
nossa seleção de futebol ser campeã da Copa do Mundo, mas esse 
ano isso pode mudar e eles estão juntos torcendo!

N as aulas de Artes e Matemática, os alunos dos 4os anos conhe-
ceram um pouco da vida e obra do pintor modernista holandês 
Piet Mondrian.  As obras do artista foram expostas em sala de 

aula, num trabalho conjunto das duas matérias, provando que a arte 
pode ser um facilitador da aprendizagem. Em ritmo de carnaval, apro-
veitaram para confeccionar lindas máscaras fazendo a releitura das 
obras do pintor.

Mondrian na sala!

E ducação é diversão!

N o processo de formação educacional de uma criança, 
percebe-se a importância dos quebra-cabeças no de-
senvolvimento físico, neurológico, psicomotor, capa-

cidade de concentração, noção espacial, percepção visual e 
expansão do conhecimento.

Movimentos com os olhos e com as mãos executados ao 
brincar poderão facilitar e preparar melhor as crianças para 
o hábito da leitura. Estudos realizados com crianças com ida-
de entre zero e três anos concluíram que o  quebra-cabeça  
auxilia a “firmar as bases que as crianças precisam na vida, 
como autoconfiança na resolução de problemas e os torna 
aptos a explorar, cometer erros e aprender.” 

F amília na Escola

Eleição da APM (Associação de Pais e Mestres) – 2014

6

A  APM é o elo entre Colégio Consolata – Famílias e Comunidade. 
No dia 20/03 aconteceu a eleição para os novos representan-
tes. Conheça os eleitos para a diretoria executiva:

Presidente – Francisco Fleury Rasteiro Jr.  
1º Vice-Presidente – Antonio Carlos da Silva 
2º Vice-Presidente – Adalberto de Jesus Cancellara 
1º Secretário – Maria de Fátima F. V. Rodrigues 
2º Secretário – Sandra Campos dos Santos Cancellara 
1º Tesoureiro – Getúlio Ferreira 
2º Tesoureiro – Thitaka Sugimodo Yamada 
1º Contador – Clóvis Ferreira Martins 
2º Contador – Marileide Sousa Nascimento 
Vogal – Aparecida Helena Simões dos Santos 
Vogal – Ana Lúcia Pigari Rateiro 
Vogal – Ana Luzia Coelho Rosinha 
Vogal – Marcio Antonio Uva Constantino
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Cultivando no 
Recanto

O Planeta acredita em Nós

Pratos e 
talheres na mão!

Lugar de criança é no laboratório!

O s alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental 
participaram de uma tarde incrível no Recanto Con-
solata.

Dentro das atividades realizadas, as crianças tiveram aula na 
horta do Recanto e depois puderam degustar uma maravilhosa 
salada preparada pelas professoras.
Relembraram algumas brincadeiras de roda e cantadas, fizeram várias 
observações sobre os elementos naturais e paisagens ao redor, tudo isso 
abordando os temas do projeto de sala e as disciplinas de ciências e geografia.
Nossos alunos adoraram a maravilhosa tarde!

Aaula é de culinária! Os alunos do Infantil III não desgru-
davam os olhos da professora, que os apresentou vários 
alimentos como eles são naturalmente e preparou uma 

deliciosa e colorida salada de frutas. Como é bom se nutrir de 
conhecimento!

E ste é o título do livro, que está encantando os alunos das 
séries iniciais do Ensino Fundamental. 
O livro, ao mesmo tempo que nos diverte, nos ensina 

muito. A história apresenta Pedrinho, um frequentador assí-
duo de bibliotecas, que encontra um livro muito especial e, a 
partir daí, vive uma aventura inesquecível viajando por diver-
sas regiões do planeta Terra, aprendendo sobre preservação 
do meio ambiente, sustentabilidade, diversos tipos de energia, 
novas tecnologias, etc. Para acompanhar essa viagem, o livro 
traz imagens impactantes da ação humana sobre a nature-
za, além de conter um glossário esclarecedor sobre os temas 
abordados.

E ducação é diversão!

7

2º ano2º ano

Os alunos desenvolverão inúmeras atividades 
relacionadas a este material, mas com cer-
teza a mais aguardada é a visita do autor, 
Fernando Carraro, em nosso Colégio. 

Até lá vamos viajando na leitura, con-
firmando a ideia de que quem lê 
mais, sabe mais!

Os alunos das séries iniciais do Ensino 
Fundamental fizeram a 1º visita de 
2014 no laboratório de ciências, onde 

puderam observar o experimento sobre Vul-
cão e ter contato com diferentes tipos de fós-
seis. A aula foi um sucesso!
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E ducação é Diversão

137alunos do Consolata, desde a 3ª série do 
Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, 
participaram pela primeira vez, sob orienta-

ção da Profª Fabiana, da Olímpiada Canguru de Matemática, 
juntando-se a 6 milhões de feras nos números espalhados 
por todo o mundo! O evento aconteceu no dia 22 de março e 
nossos alunos competiram com outros de todo o Brasil. Uma 
competição, um jogo ou uma aula? Tudo isso somado e multi-
plicado, resultando na certeza de que matemática é também 
diversão! 
Nosso próximo desafio será a Olimpíada Brasileira de Matemá-
tica, no dia 3 de junho.  O Consolata participa da OBM desde 
2013, ano em que tivemos orgulhosamente 5 alunos que pas-
saram para a 2ª fase!

Olimpíada Canguru de Matemática

A conteceu no dia 5 de abril a Olimpíada de 
Biologia, com orientação do professor Mar-
celo Coppi. Nem precisa dizer que os feras 

do Consolata agarraram com unhas e dentes essa 
oportunidade de aprender se divertindo! 

Olimpíada de
Biologia

Olimpíada de 
História

36 alunos das 8ªs e 9ªs séries do Ensino Fundamen-
tal do Consolata participarão da 6ª Olimpíada Na-
cional de História do Brasil. Serão 12 equipes que 

disputarão em 6 etapas, sendo as 5 primeiras online. A grande 
final acontecerá em agosto, no campus da UNICAMP. Apesar 
de ser uma disputa com premiação, o Consolata acredita que 
a interação entre as equipes para o intenso estudo da matéria 

será o grande prêmio dessa Olimpíada!

Q ue tal ficar mais 
um pouquinho no 
Colégio para apren-

der mais sobre História e con-
seguir melhores notas no 

ENEM?

Essa é a proposta do 
projeto “História na sé-
tima aula”, criado volun-
tariamente por Vitor de 

Almeida, professor do Co-
légio Consolata. Ao término do horário normal de 
aulas, Vitor convida seus alunos das 3ºs anos do En-
sino Médio a ficarem na sala para aprender técnicas 
de estudo e treinar mais para o ENEM. A iniciativa 
do professor é bem correspondida e os resultados já 
começaram a aparecer! Os estudantes que partici-
param dessas aulas conseguiram melhores notas no 
Exame Nacional do Ensino Médio desde 2010!

História na 
Sétima Aula
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Fique Sabendo

Encontro de Formação!

Novos desafios

O s alunos das 8ªs séries do Ensino Fundamental até 
os das 3ªs séries do Ensino Médio, participaram 
do encontro de formação no Recanto Consolata. 

As turmas foram convidadas a refletir sobre a importân-
cia dos laços de amizade que nos unem e sobre a etapa 
acadêmica que estão vivendo. Também puderam par-
tilhar sobre alguns de seus projetos pessoais. Durante 
o encontro recebemos a presença do Profº Alexandre 
Avilez, que ministrou uma palestra de sensibilização em 
relação à prevenção do uso nocivo das drogas. Esta foi 
mais uma importante etapa do Projeto Alicerce, no Colé-
gio desde 2013, que terá a sua continuidade em sala de 
aula. Após o lanche comunitário, o grupo participou das 
atividades de lazer em plena harmonia com a Natureza.

C resce a consciência da complexidade de educar 
efetiva e integralmente as novas gerações. O Colé-
gio Consolata, fiel ao compromisso de permanente 

parceria e colaboração com aqueles que se dedicam à 
nobre missão de educar, realizou no dia 22 de fevereiro, 
um encontro com as famílias e a escola, oferecendo ele-
mentos para reflexão sobre alguns aspectos deste uni-
verso de desafios. 

O que já era bom ficou ainda melhor! Os encontros de for-
mação no Recanto Consolata sempre foram considerados 
momentos privilegiados, nos quais nossos alunos podem 

refletir sobre diferentes temáticas, vivenciar dinâmicas de integra-
ção e participar de atividades de lazer interagindo com a Natureza. 

No 1º semestre de 2014, os encontros contam com a presen-
ça do professor Alexandre Avilez, que realizará mais uma 
etapa do Projeto Alicerce, no qual os alunos terão a opor-

tunidade de refletir sobre valores fundamentais à vida, conhecer 
a realidade do jovem em relação às drogas e fazer escolhas saudá-
veis. Podemos afirmar, que pela acolhida e maturidade dos alunos 
diante dos temas propostos, os Encontros de Formação em 2014 já 
são um sucesso!

Formação em harmonia

Professor 
também é aluno!

O professor Alexandre, laboratorista 
no Consolata, escreveu uma tese de 
doutorado para responder a seguinte 

questão: Que contribuições os estudos da 
neurobiologia e as ideias de Edgar Morin 

sobre o conhecimento podem oferecer 
à educação, em especial, à educação 
escolar? Se quiser saber a resposta, é 
só ler a tese. Mas o professor já adian-
ta que os estudos dos fundamentos 
neurobiológicos do conhecimento 
podem trazer contribuições valiosas 

para o trabalho dos educadores e, especificamente para o tra-
balho do professor que atua diretamente com o aprendizado 
de conhecimentos e com o desenvolvimento de condições nos 
alunos para este aprendizado e para a produção autônoma de 
conhecimentos ao longo da vida. Viu como nossos professores 
não deixam de ser alunos e continuam sempre aprendendo?
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Pastoral

A nossa missão é Allamanizar!

Campanha da Fraternidade 2014

T odos os anos, desde 1964, no Período da Quaresma, a 
CNBB (Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil), promo-
ve a Campanha da Fraternidade, com o objetivo de ilumi-

nar, à Luz do Evangelho, problemas sociais que atingem a todos 
nós, motivando-nos e nos desafiando a agir em favor da 

solução dos mesmos, assumindo a nossa Missão de dis-

O Colégio Consolata participou da Missa Solene em honra 
ao Padre Allamano, na Paróquia São Marcos. Esta celebra-
ção, presidida por Dom Sergio de Deus, foi mais uma das 

muitas homenagens realizadas ao Fundador dos Missionários e 
Missionárias da Consolata, neste ano especial. Rezamos unidos 
pela santificação do Bem-aventurado Padre José Allamano. 
A delicada homenagem dos nossos alunos, unindo a música à 
oferta de flores, emocionou toda assembleia, composta por re-
presentantes das dezenas de comunidades onde estão os Missio-
nários e Missionárias da Consolata no Brasil.
Nossa gratidão a Deus e à Mãe Consolata por nos ter dado a opor-
tunidade de participar deste momento tão sublime!

cípulos e Missionários de Jesus.  Em 2014 o tema da Campanha 
é: Fraternidade e Tráfico humano e lema “É para liberdade que 
Cristo nos libertou.” A realidade do tráfico humano é cruel e nos 
atinge diretamente, através de suas diferentes faces. 
A comunidade educativa Consolata está atenta a este crime 
contra vida, e tem realizado inúmeras atividades com o objetivo 
de conhecer e de denunciar este flagelo humano. Damos des-
taque: às palestras de formação com a temática da Campanha, 
à decoração do ambiente escolar com símbolos e trabalhos dos 
professores e alunos sobre o tema e à programação especial na 
Rádio Consolata.
         Em nosso Colégio temos a preocupação de desenvolver o 
tema da Campanha da Fraternidade durante todo o ano letivo, 
desta forma podemos integrá-lo em nossos projetos interdisci-
plinares e nos momentos celebrativos, oportunizando a toda 
comunidade educativa a possibilidade de ver, julgar e agir de 
forma profética e comprometida, transformando, dentro das 
nossas possibilidades a realidade que nos rodeia!

O O grupo de Vivência Solidária, GVS, realizou mais 
uma de suas visitas missionárias. 
Pela alegria que emana de cada foto que registra este 

momento tão especial, podemos sentir que nossa Missão, de 
levar o amor além das nossas fronteiras, foi cumprida! Fizemos 
novos amigos na Casa de Repouso Paraíso dos Pais, localiza-
da na Travessa Pe. Francisco Jorge do Amaral, 36 – Mandaqui.
A toda equipe desta instituição, que nos acolheu com tanto 
entusiasmo, nossa gratidão e a promessa de em abril tem mais!

GVS visita 
Paraíso dos pais
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Pastoral

União fraterna

A Santa Páscoa em família!

T odos os anos a ANEC (Associação Nacional de Educação 
Católica) organiza uma manhã de oficinas, reunindo edu-
cadores de diferentes Colégios, para aprofundar as refle-

xões sobre o tema da Campanha da Fraternidade. A equipe de 
Pastoral do Colégio Consolata, acompanhada pelos professores 
Regiane Rodrigues e Ronaldo Gil, foi convidada a conduzir uma 
destas oficinas, na manhã do dia 15 de fevereiro. Este momento, 
tão importante para nós, reuniu cerca de 90 educadores dos 4ºs 
e 5ºs anos do Ensino Fundamental. Na ocasião, partilhamos um 
pouco do trabalho de cultivo dos valores cristãos e cidadania 
que o nosso Colégio vem realizando nos últimos anos.
Parabéns a todos os que participaram e um grande abraço aos 
amigos dos demais Colégios! Que a Mãe Consolata e o Pai Alla-
mano continuem a nos conduzir nesta Missão de semear o bem 
e de acolher com amor fraterno todos os nossos irmãos.

O ano é Allamaniano! Tempo de reafirmarmos, através do 
nosso testemunho profético, a nossa fé e de assumir-
mos a nossa opção pela vida, dom de Deus! 

Durante a Quaresma, os membros da família Consolata, tive-
ram a oportunidade de se preparar para viver a Santa Páscoa, 
através de inúmeras atividades, entre elas: palestras, encon-
tros de formação, vídeos sobre a Campanha da Fraternidade, 
orações diárias, programação especial da Rádio Consolata, 
visitas missionárias, campanhas solidárias, celebrações na ca-
pela e confissões com a presença de sacerdotes da Consolata. 
Como em todos os anos, um dos momentos marcantes desta 
caminhada Quaresmal foi a encenação da Via-Sacra pelos alu-
nos e aberta ao público.
Finalizando a nossa preparação para a Páscoa da Ressurreição, 
a grande festa da Alegria, como nos diz Padre Allmano, profes-
sores, colaboradores e Irmãs da Consolata, participaram da Ce-
lebração Eucarística presidida pelo Pe. Moisés Fachinni, missio-
nário da Consolata. 

O que fazemos aqui?
Mais uma vez estamos em Guiné Bissau, África. 

O que temos visto nos leva a crer que não há 
nada que possamos fazer que o povo daqui 

não o possa fazer. Então, o que fazemos aqui? Lem-
bremos a palavra de ordem de Jose Allamano: “Anun-
ciarão minhas glórias aos povos”. 

Percebemos que uma dificuldade muito constante 
é a de jovens que terminam o 12° ano e não podem 
continuar os estudos. Conversando com o animador 
de Darsalam, ele nos dizia que está em vias de parar 
seu curso Técnico de Enfermagem, pois não consegue 

pagar a mensalidade. E, pasmem: é de 12.000 francos 
CFA por mês (R$60,00).

Assim, lançamos o desafio a você, amigo do Colégio 
Consolata que valoriza a sua fé e quer conosco tentar 
“anunciar as glórias de Deus aos povos”: encaminhe a 
quantia que puder, para que um jovem guineense pos-
sa estudar com mais tranquilidade.

Para saber mais, entrem em contato através do 
e-mail: o.asprino@gmail.com 

Orestes e Dalgi.

Com alegria dizemos:
Comunidade educativa Consolata,
vida nova em Jesus Ressuscitado!
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Vestibular 2014

Direto do Consolata para a UNESP!

Qual a lembrança mais forte que você 
tem dos anos que passou no Colégio Con-
solata?

Todas as amizades que fiz e que continuam 
até hoje. Mesmo estando longe vejo que todos 
meus amigos me apoiaram na minha escolha, 
pois sabiam que era o melhor para mim.

Pra você, o que faz o Consolata ser um 
bom colégio para estudar?

Além da formação acadêmica que é muito 
boa, pois conta com ótimos professores, tam-
bém é visada uma formação pessoal. Todos 
nós alunos do Consolata também aprende-
mos valores que são usados para o resto de 
nossas vidas, e que com certeza nos tornam 
pessoas melhores.

O que você 
aprendeu de mais 
valioso para a sua 
vida nesses anos 
que passou no 
Consolata?

Aprendi princi-
palmente a convi-
ver com todos os 
tipos de pessoas, respeitando as diferenças 
e sempre estar pronta a ajudar todos quando 
for preciso. Também aprendi que é necessário 
aceitar coisas que não gostamos, pois no futu-
ro podem ser úteis para conseguirmos alcan-
çar nosso objetivo.

Barbara Carvalho, aluna do Colégio Consolata, nos 
conta um pouco da sua trajetória até ser aprovada 
em uma das melhores universidades do Brasil.

O Colégio Consolata tem a feli-
cidade de parabenizar todos os 
alunos que concluíram o Ensino 

Médio em 2013! 

Que papel tiveram os pro-
fessores e o Colégio Consolata 
na sua conquista do vestibular?

Principalmente no terceiro 
ano do ensino médio os profes-
sores focaram em questões de 
vestibular, tentando sempre con-
ciliar a matéria explicada em sala 
com os exercícios mais cobrados 

nos vestibulares. Estavam sempre prontos para 
tirar dúvidas e ajudar os alunos, mesmo que não 
fossem relacionadas à matéria atual. O foco no 
vestibular com certeza me deu uma visão geral de 
como eram as provas de cada matéria e de como 
resolver cada exercício.


