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E ditorial

A conclusão de um ano é sempre 
um momento de reflexão...
Quão importante torna-se o Colégio Consolata para a 

sua família. A sua segunda casa, onde se encontram 
pessoas que farão parte da sua vida familiar para sem-

pre. Desde a recepcionista, que gentilmente faz os encaminha-
mentos, o segurança que dá o bom dia! Uma boa tarde feliz! A 
equipe de apoio que zela pelo asseio dos espaços, como a boa 
logística dos departamentos. Professores, gestores, direção e 
Irmãs que, efetivamente, se preocupam em formar pessoas 
competentes, sábias, solidárias, autênticas e felizes, trilhando 
juntos com cada educando a diversidade de caminhos. 
Consolata, Instituição sagrada que nasceu para ensinar, apren-
der, conduzir e formar mentes humanas fortes, perseverantes 
em suas nobres escolhas, agradece cada família que, no viver 
deste ano letivo colaborou por uma sociedade mais soberana 
em valores e qualidade de vida. Esta é a dinâmica do Consolata 
e nesta imensa luz vivemos e aprendemos uns com os outros 
como seres humanos amados por Deus. Por este aprender e 
conviver diário, agradecemos cada família que amplia a “Fa-
mília Consolata”, pela importante contribuição e credibilidade 
incorporada de uma Instituição comprometida com a forma-
ção humana e acadêmica. Embora reconhecendo nossas limi-
tações, não perdemos o ânimo, o espírito de inciativa, a capa-
cidade de amar, servir e de superar todo e qualquer obstáculo, 
de fazer o Bem acontecer feito bem sempre.  Sentimos o nosso 
ambiente escolar tão prazeroso que, quando nos damos conta, 
o fim do ano chegou outra vez, com aquela alegria que faz 
parte do nosso espaço. 
A cada ano mudamos para mais, evoluímos tendo a certeza 

de que com a nossa ação o 
mundo que nos cerca será 
melhor. Por isso não pode ser diferente o nosso querer constan-
te de honrarmos os nossos compromissos com foco na compe-
tência empreendedora no amanhã de nossos alunos.  Embora 
a organização e disciplina sejam essenciais, a prioridade maior 
é, e sempre será, a qualidade de aprendizado dos educandos. 
Considerando a soma de tantas realizações, não podemos 
esquecer-nos de agradecer a nossa Padroeira, Nossa Senho-
ra Consolata, por nos ter conduzido divinamente em todos 
os nossos afazeres diários deste ano.  Na grande peça da vida 
mudam-se os anos, mudam-se os capítulos, alguns atores são 
substituídos, mas a verdadeira beleza desta história está nas 
lembranças que permanecem nas cenas mais queridas. 
Que a sabedoria e a alegria de viver sejam uma constante em 
nossas vidas!
A todas e a todos uma boa leitura e um excelente e muito 
abençoado 2015.
 
Protege ó Pai esta tua família!

Acompanhe-nos pelo site do Colégio:
www.colegioconsolata.com.br 

Sempre muito grata.

Ir. Cecilia Beltrame
Diretora
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Um Feliz Natal a 
todos, iluminado 
pelo amor do
Bem-Aventurado 
José Allamano
e Nossa Mãe
Consolata
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De olho na carreira 

Projeto de Orientação
Vocacional/Profissional
Acomplexibilidade do mundo moderno e os efeitos da 

globalização exigem que o processo educativo esti-
mule a busca de conhecimentos, habilidades, com-

petências e valores, promovendo o desenvolvimento do 
potencial que todo ser humano traz consigo, independente 
da educação proporcionada pelas instituições família, esco-
la e sociedade.
Revendo o “Projeto Profissões” do Colégio Consolata e re-
fletindo sobre a proposta de educação que ofereça condi-
ções para o desenvolvimento das competências, que gere 
no educando a autonomia do pensamento, sentimento, 
valorização, iniciativa e ação para empreender a própria 
vida, participar de forma consciente, efetiva e criativa na 
transformação da sociedade e que esteja a serviço de uma 
sociedade pacífica, justa, ética e sustentável, optamos por 
fazer um projeto no qual o aluno seja a protagonista de seu 
projeto vocacional / profissional.
O objetivo é fazer com que o estudante do Colégio Conso-
lata perceba que o mercado de trabalho e a vida em socie-
dade exigem a atuação de indivíduos capazes de pensar de 
forma criativa e inovadora, tomar decisões, ter iniciativa e 
ousadia para enfrentar desafios locais e globais com inteli-
gência, eficácia e sabedoria.

Se o aluno demonstrar interesse numa orientação (individual) mais 
específica, poderá procurar a Orientação Educacional para mais es-
clarecimentos.

Preparação na Prática: a importância 
das atividades extracurriculares

Desde o ano de 2013 o Colégio 
Consolata em conjunto com os pro-
fessores coordenadores de área, 

proporciona aos alunos diversas formas de 
preparação acadêmica, como Olimpíadas 
Nacionais em suas diversas áreas, si-
mulados trimestrais e os projetos in-
terdisciplinares. Estas são estratégias 
utilizadas a fim de que o educando de-
senvolva, cada vez mais, habilidades e 
competências que o torne apto a dar 
sequência na sua formação acadêmica 
e profissional. Além disso, têm como 
objetivo descobrir jovens com talentos 
excepcionais, incentivando-os a uma 
carreira científica. 
Fortalecendo o trabalho e os resultados 
obtidos e, indo ao encontro da Propos-
ta Político-Pedagógica (2014 – 2017), o 
Colégio dará continuidade a essas ati-
vidades em 2015, contribuindo, assim, 
com o processo de melhoria contínua 
na qualidade do ensino.
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Jovem Cientista Allamaniano
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Espaço Cultural 

Honra ao Mérito

A gradecemos aos nossos alunos, professores, 
coordenadores e toda comunidade educativa 
pela participação, apresentação e desenvolvi-

mento dos projetos educacionais no Colégio Conso-
lata no Espaço Cultural. Esse evento teve como objeti-
vo principal privilegiar a aprendizagem dos alunos do 
ponto de vista da excelência formativa e conceitual 
que, dentre outras atividades, apresentaram vídeos, 
exposições, experimentos e desfiles. 

O CERTIFICADO DE HONRA AO MÉRITO é entregue aos 
alunos que obtêm média geral igual ou superior a 8,0 
(oito) durante o transcorrer de cada trimestre. Promo-

vemos esse destaque, porque percebemos ser um importante 
instrumento de incentivo para o aluno encarar seus estudos 
com prazer, maestria e muita seriedade. 
A entrega do Certificado, realizada pela Direção, Coordenação 
Pedagógica e Professor, durante a aula, foi muito comemorada 
pelos alunos com sucesso na aprendizagem. 
Parabéns aos alunos que se destacaram no 2º trimestre em de-
sempenho, dedicação, atitudes e bons resultados nos estudos.

O evento apresentou e socializou a 
prática e o conhecimento de uma 
parte do processo educativo, com 
alguns projetos realizados durante 
o ano letivo, tornando público o re-
sultado do desenvolvimento peda-
gógico nas áreas de Códigos e Lin-
guagens, Ciências Exatas, Ciências 
da Natureza e Ciências Humanas, 
do Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio. 
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F amília Allamaniana 

Festa da Família

Homenagens
Dando início à Festa, tivemos as homenagens aos pais 

com os nossos alunos. Fechando com chave de ouro, 
apresentações de celebração ao Mestre Allamano e às 

Missões com a coreografia do Professor Leandro.

Aconteceu no sá-
bado, dia 23 de 
agosto a tradi-

cional Festa da Família 
do Colégio Consolata, 
com o tema: “Conso-
lata: Allamanizando a 
família para o mundo”.
Mais um ano de suces-
so, oração e confrater-
nização entre todos.

5

Aabertura do “Show CON-TALENTOS 2014” ficou por conta da banda 
MPB. Em seguida, nossos artistas do Colégio Consolata entraram 
em cena cantando e encantando todo o público presente com mú-

sicas, danças e capoeira. Merecendo e recebendo medalhas de seus pro-
fessores e coordenadores. 

Show CON-TALENTOS
5

Agradecemos a todos os que estiveram presentes e fi-
zeram parte da nossa Festa da Família Consolata 2014. 

Esperamos vocês em 2015.
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A lunos em Cena

Arte com vegetais 

Sabores Incríveis
no teatro

Grupo Metamorfose

Q uem disse que os vegetais, além de serem saudáveis e 
importantes para nossa saúde não podem embelezar tra-
balhos artísticos?

Os alunos dos 2ºs anos (EF 1) fizeram uma visita à geladeira 
e, com muita criatividade, preparam lindas esculturas com 

vegetais para uma exposição na aula de ciências.

F oi com muita alegria, entusiasmo e conhecimento que 
a turminha da Educação Infantil participou de mais 
uma edição do Projeto “Pequenos Grandes Artistas”. 

Nossos pequenos mestres apresentaram seus trabalhos 
aos seus familiares e mostraram muita segurança ao expli-
car sobre as atividades realizadas. Foi um sucesso!

Pequenos
Grandes Artistas

Mais uma importante etapa do Projeto “Alimentação Sau-
dável e Sustentabilidade” foi desenvolvida pelos alunos 
dos 4ºs anos. Nossos pequenos “grandes” nutricionis-

tas, após meses de trabalho e reflexão sobre a relação da boa ali-
mentação com a saúde, representaram a peça teatral “Sabores e 
Saberes Incríveis”. Eles representaram com seriedade e alegria o 
cotidiano de uma família da grande cidade que se preocupa com 
seus hábitos alimentares.

Ogrupo Metamorfose Teatral  apresentou a peça “Geração 
Wi-Fi” para os amigos, familiares e convidados. 
Trata-se de uma história que relata as experiências dos 

adolescentes que, ao terem seus celulares trocados no acampa-
mento, começam a descobrir novas alternativas para diversão. 
Quando percebem que seus problemas são menores, ficam mais 
unidos para enfrentar situações inusitadas, vivendo momentos de 
emoção e muita amizade.
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7  de setembro

Festival de Bandas e Fanfarras

Semana da Pátria

Desfile Cívico
No dia 7 de setembro a Banda Musical e 

Linha de Frente do nosso Colégio parti-
ciparam do Desfile Cívico e Militar que 

aconteceu no Sambódromo do Anhembi.
Agradecemos às famílias que prestigiaram este 
evento nas arquibancadas do sambódromo.

No dia 27 de setembro, os alunos da Banda Musical e Linha 
de Frente participaram, no Clube Guapira, do 13º Festival 
de Bandas e Fanfarras da Cidade de São Paulo. Conquista-

ram os seguintes títulos, na eliminatória da Zona Norte:

Na semana em que se comemorou a Independência do Brasil, a comuni-
dade educativa do Colégio Consolata se uniu para refletir sobre Reli-
gião, sociedade e Direitos Humanos. A mensagem que fica para 

os nossos alunos é a de cidadania e paz, onde cada um deve fazer 
o seu melhor para um país mais justo e com a harmonia cristã.

Conquistaram o 1º lugar na categoria Linha de Frente; o 2º 
lugar na categoria Banda Musical Juvenil e ficaram em 1ª lugar 
na classificação geral de Banda Musical e Linha de Frente.
Parabéns aos nossos campeões!

7
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C onsolata Cultural

Café com História

Grupo Incarta´z

Vozes na Primavera

Os 4ºs anos do EF I visitaram a fazenda de café N. Sra. da 
Conceição, em Jundiaí. Uma oportunidade única de viven-
ciar conteúdos das aulas de História, Geografia e Ciências.

Foi muito saboroso sentir de perto a história de desenvolvimen-
to do povo brasileiro.

Ogrupo Incarta’z apresentou a peça “A Voz do Silêncio”, 
no Teatro da Cultura Inglesa e também no Colégio Con-
solata, participando novamente do Projeto Conexões.

Agradecemos a todos que participaram da criação e desenvolvi-
mento dos espetáculos. Também ficamos gratos pelas doações 
para as Missões.

Encantamento, boa música e muita energia positiva foram a 
marca deste encontro recheado de boas interpretações e 
momentos únicos de criatividade e bom gosto.

O tempo passou e a plateia nem percebeu, pois estava atenta 
e participante. 
“Que apresentações! Maravilha de evento! Até esquecemos 
os problemas que nos cercam nessas horas que passamos a 
ver e ouvir tanta beleza de som e performances”, elogia Ma-
ria José Soares, criadora do MICA – Movimento Infanto-juvenil 
Crescendo com Arte.

Cidade do Livro
Os alunos dos 1ºs anos (EF 1) visitaram a “Cidade 

do Livro”. Um passeio muito divertido e cultural. 
Nos vários ambientes, foram desenvolvidas ati-

vidades interativas que mostraram a importância da lei-
tura, além de temas atuais, como o respeito pelo meio 
ambiente, hábitos saudáveis, valores e virtudes.

Um dia na
Sitiolândia
Como parte do Projeto “Pequenos Grandes Artistas”, as crian-

ças da Educação Infantil tiveram um dia de alegria, emoção e 
convivência na Sitiolândia. O passeio despertou nos alunos a 

importância da água, do cuidado com a natureza e da reciclagem.
Foi um dia abençoado regado de proteção e energia pela Nossa 
Mãe Consolata.

Operilda 
Nossos alunos dos 2ºs anos (EF 1) tiveram a alegria de 

participar do espetáculo teatral OPERILDA. De for-
ma lúdica, a personagem que dá nome à peça ensi-

nou para as crianças a história da música erudita brasileira.
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S egunda Casa
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Semana da Criança

Feliz Dia do Professor! 

Noite do Soninho

sua mente como uma luzinha no fim do túnel, como uma reno-
vação desta sua esperança latente de que, um dia, finalmente, o 
aluno saberá reconhecer o valor das suas palavras, da sua abne-
gada dedicação, do seu árduo, nobre e sagrado trabalho. 

Nossos peque-
nos passaram 
a Semana das 

Crianças, fazendo ati-
vidades diferenciadas
lanche comunitário
brincadeiras de roda, 
passeio ao Recanto, 
brinquedos com su-
cata, peça teatral e, o 
principal, brincando 
com muita alegria!

Oportunidade ideal para agradecer por tudo aquilo que 
você, professor, faz por seus alunos, por tudo o que ensi-
na em aula e, por tudo de bom que a sua postura séria, 

honesta e ética sugere a cada aluno. São poucas as profissões 
que exigem tanto de alguém como o magistério, pois a sua tarefa 
não termina quando o sinal sonoro indica o fim da aula, e isso 
faz da sua função um verdadeiro sacerdócio. Que nossa home-
nagem de carinho preparada para você, toque o seu coração e a 

No dia 24 de outubro, realizamos a nossa tão esperada 
“Noite do Soninho”, uma atividade que já é tradicional e 
muito desejada pelos alunos do Infantil III, na qual as sa-

las de aulas se transformam em quartos e dormimos no colégio 

com os nossos amigos e professoras! A “Noite do Soninho” é 
uma atividade que tem como finalidade trabalhar a socialização 
e estreitar o elo, e sempre muito especial e cheia de surpresas! 
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Paz e Bem

6º Festival de Judô Consolata
No sábado 18 de outubro, realizamos o Festival de 

Judô Consolata e Santa Lúcia Filippini. 

JU = Caminho | DÔ = SUAVE | 
JUDÔ - Caminho Suave

Para seguir em frente, bastam três 
verbos: treinar, lutar e suar.  O judoca 
não se aperfeiçoa para lutar, mas sim 
luta para se aperfeiçoar!  O espírito 
do judô se reflete muito além do ta-
tame. Um judoca de verdade leva os 
ensinamentos de seu dia a dia, para a 

Allamanizar é dizer
SIM ao chamado
de Deus!
Vocação é chama que arde, e porque arde chama! Foi 

com este slogan motivador que iluminamos a nossa ação 
Pastoral durante o Mês Vocacional. Para cada semana 

do mês de agosto, destacamos os diferentes tipos de vocação 
e rezamos por todas elas: vocação sacerdotal; vocação familiar, 
dos pais; vocação à vida consagrada dos religiosos e religiosas 
e vocação do laicato na Igreja, ministérios leigos e catequistas. 
A cada reflexão sobre as distintas maneiras de servir a Deus, nós 
também nos perguntávamos como a nossa Família Consolata 

Setembro trouxe a 
Boa Nova! 
No Mês da Bíblia, o Colé-

gio Consolata realizou 
inúmeros trabalhos, ce-

lebrações e reflexões sobre o Li-
vro Sagrado, nos aproximando 
ainda mais da Palavra de Deus. 
Toda decoração do ambien-
te escolar, a programação da 
Rádio Consolata e os projetos desenvolvidos nas aulas de Ensino 
Religioso, tiveram como objetivo, a sensibilização da comunidade 
educativa com as belas passagens da história do povo de Deus. 
Destaque para os trabalhos de pesquisa realizados pelos alunos 
dos 6ºs e 7ºs anos do Ensino Fundamental e a bonita celebração 
do Dia da Bíblia, 30 de setembro, realizada na capela do Colégio. 
Neste ano Allamaniano estudamos também o que o Bem-aven-
turado Pe. Allamano nos diz sobre a Sagrada Escritura e ficamos 
encantados com a sua maneira de acolhê-la e aplicá-la à Vida: 
“O Coração de Deus está em sua palavra. Ela é útil, viva e quen-
te!” Façamos como Allamano e coloquemos a palavra de Deus 
em lugar de destaque em nossos corações.

está acolhendo e respondendo ao convite que Jesus nos faz 
diariamente: “Vem e Segue-me!”
Enriquecendo e complementando as atividades do mês voca-
cional, recebemos durante os Encontros de Formação no Recan-
to, a presença de missionários e missionárias da Consolata, para 
realizarem, em forma de bate-papo um momento de sensibili-
zação e partilha missionária/vocacional. Os jovens responderam 
de foram positiva a mais esta oportunidade de crescer nos va-
lores, fortalecendo a nossa certeza de que há 65 anos estamos 
respondendo SIM ao chamado de Deus. 

sua família e para sua vida.  Foi muito bom  
perceber a alegria estampada no rosto dos 
familiares ao ver seus filhos colocando em 
prática os ensinamentos recebidos pelo 
professor “Sansei”. 

Mês Missionário, 
mantendo vivo o 
nosso carisma!
ACampanha Mis-

sionária do Co-
légio Consolata 

é, tradicionalmente, um 
sucesso! 
Os alunos de todas 
as turmas, motivados 
pela solidariedade, se 
mobilizaram de dife-
rentes maneiras para 
ajudar os nossos amigos mais necessitados. 
Este ano, um dos locais que receberá o nosso gesto con-
creto é a Guiné Bissau, no continente Africano, campo de 
missão das Missionárias da Consolata desde 1992. 
É uma bênção de Deus vivenciar o amor fraterno sentin-
do que Fazer o Bem faz bem!
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Viva o Bem-Aventurado!

Aniversário de Beatificação – 
Bem-aventurado Allamano

A solidariedade motiva nossas vidas

Anossa Comunidade educativa Consolata celebrou o dia 
do Bem-aventurado Pe. José Allamano com a, tão aguar-
dada, Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

O Céu estava em festa, pois pudemos expressar todo nosso 
amor e devoção homenageando, com a coroação, a Nossa 
Mãe Padroeira, Nossa Senhora Consolata, e festejando o ani-
versário da beatificação do Pe. José Allamano, ocorrida em 07 
de outubro de 1990, pelo então Santo Papa João Paulo II, que 
carinhosamente o chamou: “Santo da Consolata”, “pai provi-
dente”, formador e mestre”.
A noite memorável, que marcou o encerramento do Ano Allama-
niano em nosso Colégio, ficará para sempre em nossos corações. 
Somos convidados a seguir em frente na nossa Missão de levar 

Em 2014, mais uma vez, os alunos do grupo de Vi-
vência Solidária, do Colégio Consolata, realizaram 
um lindo trabalho de valorização da vida! As visitas 

à casa de apoio ao idoso, Paraíso dos Pais, e à Creche 
Consolata, na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, 
foram assumidas com entusiasmo por quase 100 jovens. 
Somos gratos a Deus e à nossa Mãe Consolata que nos 
abençoaram para que nos mantivéssemos perseverantes 

o Evangelho além fronteiras, abrindo as portas de nossos cora-
ções a todos aqueles que precisarem de nós, sabendo que não 
estamos sós, fazemos parte de uma linda família Missionária. 

em nossa Missão. Agradecemos também aos colaboradores que fizeram 
a gentileza de nos conduzirem até esses locais tão especiais para nós.
Que venha 2015 repleto de vida, pois nossos corações já estão 
com lindos projetos solidários!
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C onsolata para Sempre

Churrasco de
despedida

Acampamentos NR 1 e NR 2

Guardiõezinhos 
das Águas

No dia 28 de setembro, os alunos da 3ª Série do Ensino Mé-
dio participaram de um churrasco promovido pela Empresa 
Mais Eventos em comemoração à formatura.

Foi um dia maravilhoso, com música, piscina e diversão, junto a 
outros colégios. 
Que alegria comemorar o fim de uma etapa tão importante na vida 
de nossos alunos!

No período de 12 a 15 de outubro, 41 alunos do 9º ano 
do Colégio Consolata, acompanhados pela Professo-
ra Thitaka e pelo Professor Cláudio, viajaram para o 

Acampamento NR 2, localizado em Sapucaí-Mirim, Sul de 
Minas Gerais.   
E no período de 7 a 9 de novembro, 30 alunos do 5º ano do 
Ensino Fundamental, também foram ao NR 1 acompanhados 
pelas Professoras Renata e Daniela.
O NR Acampamentos integra conhecimento, diversão, ale-
gria e convivência. Os alunos puderam interagir com estu-
dantes de outras escolas e de cidades diferentes. 
É um evento incrível, num lugar privilegiado, com programa-
ção intensa e cheia de atrações, em contato com a natureza, 
num clima gostoso, com atividades esportivas, recreativas e 
culturais, além de muitas festas.

Os alunos retornaram radiantes e 
repletos de novidades, dizendo que 
essa é uma viagem inesquecível!

OColégio Consolata foi convidado à participar no dia 09 de 
outubro, na Praça Heróis da FEB do ato intitulado “Guar-
diõezinhos das Águas”.

Os alunos se reuniram com os diretores e professores para cons-
cientizar as crianças e jovens sobre o uso racional da água. Neste 
período de escassez jamais visto na história da Cidade de São Pau-
lo, acreditamos que um trabalho através das crianças e adolescen-
tes contribui para a redução do consumo deste bem tão precioso.

NR 2 - 9os anos 

NR 1 - 5os anos 


