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SIB / IESA no IV Congresso da RCE - 124 participantes 

 



IV Congresso Nacional da Rede Católica de Educação 
Data: 1 a 3 de julho de 2011 

Local: Estação Convention Center 
Endereço: Av. Sete de Setembro, 2.775 (Rebouças) Curitiba – Paraná. 

 
          O CONGRESSO NACIONAL da REDE CATÓLICA DE EDUCAÇÃO é um evento que visa propiciar aos 
educadores oportunidades para reflexão, atualização, partilha de experiências e convivência. Organizado 
anualmente em torno de um tema central selecionado a partir de demandas e tendências nacionais e 
internacionais da educação, o IV CONGRESSO NACIONAL - CONEXÃO RCE é uma oportunidade ímpar de 
formação, renovação de conhecimentos e revisão de paradigmas.  

O tema em 2011 foi  EDUCAÇÃO E RESULTADOS. Este assunto será abordado considerando a formação 
pela ação educativa, tendo em vista o desenvolvimento de competências e habilidades, na perspectiva do 
atingimento de resultados. A ação educativa com foco em resultados tem influenciado os rumos da educação, 
nos diversos âmbitos estratégicos e decisórios, das políticas e determinações oficiais à ação das 
instituições educativas. 

Programação do Evento: 

1º DIA – Sexta – 01/07 
8h30 – Credenciamento 
10h00 – Abertura 
10h30 – As inovações na sociedade contemporânea e o papel da educação – Prof. Dr. Ronaldo Mota 
14h00 – As 21 competências para se viver no século XXI – Prof. Dr. Eduardo Chaves 
16h30 – O ser humano a se formar: líder e servidor – João Signorelli 

2º DIA – Sábado – 02/07 
8h00 – Oração 
8h30 – Os campos conceituais como fundamento da educação: atividades, propósito, razão e conceito – Prof. 
Dr. Gérard Vergnaud 
10h30 – Uma escola para a geração Z – Dr. Fábio Barbirato 
14h00 – Educar com as diferenças e gerar resultados – Dra. Ana Beatriz Barbosa Silva 
16h30 - O empreendedorismo como tônica da sociedade contemporânea e seu lugar na educação – Prof. 
Ricardo Luiz Alves Pereira 
18h00 – Celebração Eucarística 

3º DIA – Domingo – 03/07 
8h00 – Oração 
8h30 – O perfil do educador contemporâneo – Prof. Hamilton Werneck 
10h30 – É preciso mudar? – Prof. Dr. Nilbo Nogueira 
14h00 – Educador líder – Líder educador – Prof. Eduardo Shinyashiki 
16h00 – Prêmio Educador Católico 
Encerramento 

Fotos do Evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 
 

 



 

 

 



 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

 



 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 



Participação SIB / IESA:  

Jornada Mundial da Juventude 2011 Madrid 

Publicado em 17 de fevereiro de 2011 

por PASCOM  

 

ENRAIZADOS E EDIFICADOS EM CRISTO, FIRMES NA FÉ. 

(São Paulo) 

O que é o Dia Mundial da Juventude? 
“A Jornada Mundial da Juventude é um grande encontro de jovens de todo o mundo em torno do Vigário 

de Cristo. É um excelente meio de evangelização da Igreja, que, por intermédio destas Jornadas, continua a 

anunciar a mensagem de Cristo aos jovens. O JMJ é um esforço evangelístico no qual a Igreja exprime a 

sua preocupação permanente para a juventude. Todos os jovens devem sentir-se cuidados pela Igreja, para 

isso, toda a Igreja, em união com o Sucessor de Pedro, deverá sentir-se cada vez mais comprometida em 

todo o mundo,em prol dos jovens (…) para corresponder às suas expectativas, comunicando-lhes a certeza 

de Cristo, a verdade que é Cristo, o amor, que é Cristo através de formação adequada, que constitui uma 

condição necessária e actualizada da evangelização “. (João Paulo II, Discurso ao Colégio dos Cardeais, 20 

de Dezembro de 1985) 

Quais são os objetivos da JMJ? 
O objetivo prioritário da Jornada Mundial da Juventude é informar a todos os jovens do mundo a 

mensagem de Cristo. É uma iniciativa da Igreja evangelizadora, com uma grande dimensão ecumênica. 

Portanto, a JMJ propõe-se a cumprir  a evangelização de todos, apresentar Cristo aos jovens do nosso 

tempo. 

Quando e onde será realizada a JMJ? 
A JMJ será realizada entre os dias 16 e 21 de agosto deste ano em Madri, capital da Espanha. Para 

inscrever-se, acesse o site da JMJ (http://www.madrid11.com/pt/inscribete) e confira os pacotes 

disponíveis, vale lembrar que a inscrição é gratuita e os gastos referem-se à alojamento, refeições, etc. 

Estatísticas de inscrição 

Numero total de inscritos: 260.810 

Numero total de participantes nos dias nas Dioceses: 145.582 

Dados actualizados em 04-02-2011 

Fonte: http://www.paroquiadegloria.org/noticias/jornada-mundial-da-juventude-2011-madrid/ 

 

COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS MOBILIZADO NA SOLIDARIEDADE E 

NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

 

Há vários anos o Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus do município de Arroio do Tigre - RS 

vem desenvolvendo ações de Solidariedade e Preservação ao Meio Ambiente. 

http://www.paroquiadegloria.org/noticias/jornada-mundial-da-juventude-2011-madrid/
http://www.paroquiadegloria.org/author/pascom/
http://www.paroquiadegloria.org/wp-content/uploads/2011/02/JMJ-2011.jpg
http://www.madrid11.com/pt/inscribete
http://www.paroquiadegloria.org/noticias/jornada-mundial-da-juventude-2011-madrid/


 

 No mês de maio as atividades se intensificaram, através da mobilização de todos os alunos do Colégio, 

desde a Educação Infantil ao Curso Normal Magistério, onde todos atuaram em diferentes atividades. 

 

Foi realizado a campanha do agasalho e de alimentos não perecíveis, caminhada contra a dengue, 

teatros e paródias contra o bulliyng, reciclagem, cuidados com o desperdício de materiais, limpeza do 

pátio escolar, plantio de sementes de árvores nativas, como o Ipê-amarelo e Araucária, para posterior 

transplante nas margens do arroio da cidade, confecção de esferas de argila com sementes nativas para 

a disseminação na natureza pelos alunos e seus familiares, questões que evolvem conscientização 

sobre o consumismo com a realização do cálculo da pegada ecológica e água virtual, tema de casa 

solidário, atividades de constatações de degradação do meio com a aplicação do protocolo de avaliação 

de impactos ambientais nas margens do arroio da cidade, onde os alunos constataram que o arroio se 

encontra  

 

As atividades têm o objetivo de ensinar a promover essa nova cultura de preservação, dando exemplos 

de solidariedade nas ações do dia-a-dia. A realização das ações foi coordenado pela Professora de 

Ciências Deise Quiele Rauber Fiuza baseadas no tema integrador 2011 Fraternidade e Vida. 

 

 FRATERNIDADE E VIDA! 

 

Todos no Colégio estão agindo a favor dessa causa, mobilizados durante todo o ano, com a realização 

de ações pró-ativas ao planeta, buscando valorizar as questões de solidariedade humanas e ambientais, 

a sensibilização da comunidade escolar e seu entorno. 

 



“Começamos em casa e em nossa escola e espalhamos solidariedade e conscientização para 

todo o nosso planeta!” Diretora Liliane Seitenfus 

 

Detalhe na ilustração: alunos calculando a Pegada Ecológica, confeccionando esfera de argila com 

sementes nativas, teatro sobre bulliyng e doação de agasalhos. 

 FRATERNIDADE E VIDA! 

 

Alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I, II e Magistério realizando o plantio de sementes de 

árvores nativas. 



 FRATERNIDADE E VIDA! 

 

Alunos realizando o tema de casa solidário, confecção de potes recicláveis, limpeza do pátio escolar e 

caminhada contra a dengue. 

 

O projeto do Dia da Solidariedade de sua Instituição já está em nosso 
portal. 

 

Para acessar, clique no link abaixo: 

http://www.sinepe-rs.org.br/core.php?snippet=noticias_interna&id=13412&idPai=192 

Lembramos também que o projeto será divulgado na Educação e Revista na edição de julho. 

Qualquer  dúvida estamos à disposição. 

Atc.:Cláudia Diniz de Farias 
Assessoria de Comunicação e Marketing 

SINEPE/RS - Sindicato do Ensino Privado 
(51) 3213 9090  
www.sinepe-rs.org.br 

 

VIDROS CONFECCIONADOS PELOS PRÓPRIOS ALUNOS E ENTREGUES DURANTE O JANTAR DE INTEGRAÇÃO  

FAMÍLIA/ESCOLA. MAIO/2011 

Dentro, bolachas, cuja massa foi misturada, recortada, assada e enfeitada por eles mesmos.  

 

http://www.sinepe-rs.org.br/core.php?snippet=noticias_interna&id=13412&idPai=192
http://www.sinepe-rs.org.br/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


