PROVÍNCIA NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZA JORNADA PEDAGÓ GICA

A Rede Notre Dame realizou a Jornada Pedagógica 2014, num ambiente de alegria e muita
descontração, atendendo o calendário do novo ano letivo. Nos dias 12 e 13 de fevereiro,
professores, coordenadores e diretores das oito escolas ND do Rio Grande do Sul reuniram-se em
Canoas – RS, município sede da Província Nossa Senhora Aparecida.
À Irmã Vânia Maria Dalla Vecchia, provincial, coube a saudação inicial, acolhendo a todos e
desejando aos participantes da Jornada muita alegria e momentos fortes de partilha e convivência.
Lembrou Santa Júlia Billiart, mulher que considerava a educação como obra sublime, dignificante
e inspiradora: “Educar é entre as obras divinas a mais divina”. Lembrou, ainda, Paulo Freire:
“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!” Sua Santidade, o Papa Francisco:
“Educar não é uma profissão, é uma atitude, um modo de ser”.

Antes de cada turno de trabalho, a diretora da Escola Maria Rainha, Irmã Elaine de Paulo,
promoveu momentos de espiritualidade, unindo atividades laborais a relaxamentos para ouvir e
interiorizar a Palavra de Deus.
Irmã Shirle Maria apresentou aos professores presentes, a JUND – Juventude Notre Dame, projeto
de evangelização da Juventude, que tem por objetivo formar espiritualmente e promover ações
concretas de fé, a partir do carisma ND. Os grupos terão encontros semanais ou quinzenais,
dependendo de cada realidade e um encontrão em outubro. Além das escolas Notre Dame,
participarão desde projeto todas as comunidades ND de inserção no Brasil e Peru.
No primeiro dia, a fonoaudióloga clínica, Ana Júlia Lenz, trabalhou com o grupo e, em sua
palestra, abordou questões de como ter uma comunicação eficiente na dinâmica da sala de aula,
além dos cuidados e aprimoramentos da fala. À tarde, Arthur Bender, presidente da Key Jump
Inteligência, Estratégia e Branding explanou sobre o que é e como o trabalho de ressignificação da

marca impacta, mesmo que implicitamente, as pessoas e a instituição. Também foi apresentado o
resultado e análise da pesquisa de mercado, realizada em 2013, em todas as comunidades
educativas ND, seguindo o Planejamento Estratégico.

O segundo dia da Jornada Pedagógica ND iniciou com a palestra de Gabriel Perissé, com o tema
sobre o professor na era da mídia: Os Desafios na Idade Mídia, salientando as grandes
transformações na formação do professor, conectado com a rapidez do avanço tecnológico que há
nas escolas e que, diante dos desafios de ser um profissional atualizado, o grande mérito do
professor ainda é sua competência na promoção da qualidade do ensino.
Finalizando os dois dias de Jornada Pedagógica, os educadores trabalharam com o Professor Oscar
Kronmeyer os três pilares apresentados por Arthur Bender, como itens a serem aprofundados na
construção da excelência da marca ND: a Base, profissionais competentes e qualidade de ensino; o
Orgulho de Ser, pertencimento Notre Dame; Mais atitude, melhorias no atendimento e
relacionamento dentro das escolas. Professor Oscar salientou que quem executa as atividades na
escola são os professores, logo, é preciso ouvi-los. Este é o caminho para se chegar às metas 2018.
Como resultado da atividade, os participantes construíram painéis gigantes, baseados na
ferramenta do Oceano Azul, expostos no auditório, para uma partilha de ideias.
A alegria do encontro foi igualmente perceptível na despedida, aliada ao sentimento de união e
convergência de pensamento: a promoção da excelência na educação.

