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 Junioristas do primeiro ano partilham sobre seu Programa TTC  
Patna, Índia 

 

 

Nós, Junioristas do 1º ano, tivemos o privilégio de ter aulas com uma equipe de professoras bem informadas, 
experientes e talentosas durante os 6 meses de TTC (Teacher Training Course/Curso de treinamento para 
professores).  As sessões de input das Irmãs Mary Shaija, Anima, Shobana, Sushma, Jyotisha, Ranitta, Neelima, 
Prema Devaraj, Lata, Prabha, Namrata, Josephine, Sushila, Archana e Anjali Jacob, foram uma bênção.  
Começamos as aulas no dia 15 de junho de 2020 com um momento de oração e uma palestra de orientação 
da Irmã Mary Tessy, nossa Superiora Provincial.  
 

A Irmã Mary Anima trabalhou fonética e leitura com silabação, boa pronúncia, dicção e expressão. Ela 
também explicou a história e a herança da nossa Congregação, bem como Os Princípios Fundamentais da 
Educação Notre Dame. Irmã Mary Sushma, que possui o dom de trabalhar com crianças da escola primária, 
nos ensinou como fazer planos de aula para esta faixa etária. Irmã Mary Shobana apresentou os tesouros da 
criação de Deus por meio do ensino de ciências, habilidades administrativas, ortografia e desenvolvimento de 
vocabulário.  
 

Nossa professora de matemática, Irmã Mary Sushila, ensinou que todo problema tem solução. 
Também, aprendemos o básico sobre o uso de aplicativos de computador com a ajuda das Irmãs Mary 
Josephine e Anjali Jacob. Tínhamos grande interesse em aprender a usar o 'PowerPoint' e como inserir 
imagens para conferências online. Tivemos aulas com a Irmã Prema Devaraj sobre saúde - física, mental e 
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espiritual - através de exercícios de ioga, acupuntura, reflexologia das mãos, medicamentos fitoterápicos para 
doenças comuns e dieta balanceada.  A Irmã Mary Archana ensinou-nos várias canções e rimas para crianças.  
A Irmã Mary Prabha ensinou sobre administração financeira. Explicou os deveres de uma tesoureira, o que é 
um orçamento, como controlar as contas e como fazer transações bancárias.  
 

A Irmã Mary Namrata abordou a Psicologia Educacional, enfatizando os estágios do desenvolvimento 
infantil e os padrões de comportamento.   As aulas da Irmã Mary Jyotisha sobre 'Laudato Si' aprofundaram 
nossa consciência de que somos parte do universo - interdependentes, interconectadas e inter-relacionadas. 
Somos chamadas a restaurar a paz, a justiça, o amor, a harmonia e a beleza de toda a criação.  
 

Agradecemos a Irmã Mary Tessy, Superiora Provincial, ao Conselho Provincial, a Comunidade da Casa 
Provincial, a Irmã Mary Shaija, coordenadora do TTC, e as Irmãs professoras por nos terem proporcionado 
esta formação para que possamos melhor engajar-nos na vida comunitária voltada para a missão.    


