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Irmãs de Notre Dame abrem novas possibilidades de aprendizagem,   

Chardon, USA 
 

por Mr. Joseph Waler, Diretor do Notre Dame-Cathedral Latin School  

 

 
 

O Centro Integrado de Estudos -Notre Dame-Cathedral Latin School- em Chardon,Ohio abriu um 

novo mundo de possibilidades para o estudo e a aprendizagem no século 21, com a bênção de nosso 

novo Sisters of Notre Dame Learning Commons em 22 de  November de 2015. 

 

Dentre as 200 pessoas reunidas para a tarde celebrativa, que tornaram possível esse projeto de $ 1.2 

milhões de dólares estavam os membros da instituição, os doadores majoritários, os arquitetos e 

construtores e mais de 50 Irmãs de Notre Dame, a quem é dedicado o novo Centro de Estudos. A 

cerimônia de bênção aconteceu na Festa de Cristo Rei – dia da Festa Patronal da Província das Irmãs 

de Notre Dame em Chardon. O Padre Mark Hollis, 

Diretor Espiritual do Seminário Diocesano Santa 

Maria de Cleveland, presidiu a cerimônia. O Padre 

Hollis foi um dos alunos da Cathedral Latin School, 

no ano de 1963. 

 

Estudantes e Professores  juntaram-se a 

Especialista em Mídia, Mrs. Amy Myers que fez 

demonstrações das tecnologias do Centro Integrado de Aprendizagem com as tecnologias que criam o 

o centro pulsante dos 7, 300 pés-quadrados de facilidades,  que caractererizam espaços com salas de 

aula interativas, espaços para emissoras de  radio, vídeo e áudio com equipamentos também  em 3D.  

A aprendizagem comunitária inclui também três locais com Televisões inteligentes, estação de 

computação com acesso fácil à internet  e impressoras, nove Televisões de 70 polegadas com 

possibilidade de conexão para suas criações pessoais, comparação de conteúdos lado a lado e muito 

mais.  

No meio de todas essas oportunidades de colaboração e interação, a Aprendizagem Comunitária 

preserva cuidadosamente espaços calmos para estudo individual.  Dois espaços semi-privativos com 

cadeiras estofadas, mesas individuais  oferecem aos estudantes incentivo, espaço confortável para ler e 

trabalhar individualmente.  

“A Aprendizagem Comunitária oferce infraestrutura para adquirir as hablidades necessárias ao mundo 

de hoje. Nossos estudantes aprenderão a usar as últimas tecnologias,  dominar as técnicas apropriadas 

de pesquisa e tornar-se pensadores críticos e solucionadores de probelmas,”  explicou Mrs. Myes.  

Mrs. Myers preparou uma apresentação de slides e fotos do processo cronológico da construção do 

Centro de Aprendizagem Comunitária. Você pode ver a apresentação, entitulada “From de Dust to 

Dazzling”, (Do Pó ao Deslumbramento), no NDCL website.  


