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Semana Pedagógica Franciscana

      De 11 a 14 de fevereiro aconteceu a nossa semana 
pedagógica com reuniões de reflexão e planejamento, 
para os professores, visando o bom andamento do ano 
letivo.
      Foram dias de encontro, acolhida e formação, onde 
podíamos ver claramente em cada olhar a expectativa 
de um ano promissor, em cada fala a motivação, em 
cada sorriso a alegria de fazer parte da família 
franciscana. 
     Esteve presente a Coaching Educacional, Janine 
Bohrer, que trouxe as inovações da plataforma Moderna 
Compartilha. Não foram só momentos de  planejamento 
e estudos, mas também de espiritualidade para 
fortalecermos a nossa fé e realizarmos um trabalho de 
equipe e união, levando à comunidade escolar uma 
educação baseada nos valores franciscanos de PAZ e 
BEM.

O ano letivo de 2020 transcorria normalmente  
quando, ainda no mês de março, fomos surpreendidos 
com a notícia da Pandemia do Corona Vírus, chamado 
COVID 19. O Colégio Franciscano Espírito Santo 
obedecendo as orientações da Organização Mundial 
de Saúde e o decreto do governador do Estado do Rio 
Grande do Sul, foi obrigado a fechar suas portas e 
manter o distanciamento social.

Mas a educação jamais pode parar, por isso, em 
poucos dias, nos reinventamos e abrimos uma grande 
janela para nos conectarmos com a comunidade 
escolar. 

Transformamos a dificuldade em oportunidade e 
descobrimos novas formas de aprender, de ensinar, de 
conviver e de nos comunicar.  Mudamos a prestação 
dos serv iços educac iona is  e  passamos da 
presencialidade à virtualidade.  

Ano de 2020 - Um tempo surpreendente

          Apesar da distância física e da saudade machucar o coração, ficamos surpresos com a compreensão das 
famílias, a competência da equipe de coordenadores e professores, mas, principalmente com o heroísmo dos 
nossos alunos.  

Cada um de nós, família, escola, colaboradores e alunos buscamos dar nosso melhor e agora ao publicar 
esse informativo on-line viemos publicamente, expressar muita gratidão a todos os envolvidos no processo 
ensino aprendizagem. 

Com muita garra persistência e fé estamos encerrando nosso ano letivo e com orgulho vamos socializar 
as maravilhas que aconteceram no transcorrer desse período.

Desejamos um abençoado Natal e um próspero ano novo com abundantes bênçãos e graças divinas.

                                                                                                Ir. Maria ana Klein
                                                                                                         Diretora                 
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Volta às aulas

         E foi com muita alegria e disposição, que se deu 
início às aulas no CFES. Os alunos, junto com as 
famílias, principalmente os menores, foram acolhidos 
com muito carinho pela direção, coordenação e 
professores. A volta às aulas, sempre causa 
entusiasmo, animação e curiosidade, nos alunos e 
professores, cria-se uma expectativa de como será o 
ano letivo que se inicia. 

      Esse ano novas salas foram criadas no terceiro 
piso, para os alunos do Ensino Médio, assim como 
outros espaços foram utilizados na escola para 
acomodar o grande número de alunos que o nosso 
colégio recebe. A cada ano aumenta a procura, o que 
nos deixa imensamente felizes, e estaremos sempre 
de braços abertos para receber a todos com muito 
carinho.

         Essas reuniões que acontecem com os pais, são importantes para estreitar o relacionamento e a parceria 
entre a escola e as famílias, pois a educação não se faz sozinha precisa do apoio incondicional da família para 
o sucesso do educando.

        
          No período de 14 a 20 de fevereiro foi um tempo especial de reuniões com os pais, para orientá-los sobre 
a caminhada educativa de seus filhos da Educação Infantil ao Ensino Médio. O presente momento serviu para 
que a equipe diretiva desse boas-vindas aos pais nesse ano de 2020 e apresentasse os professores e as 
coordenadoras dos seus filhos, assim como as diretrizes do colégio, a filosofia, a pedagogia, as normas e 
alguns avisos de caráter geral.

Reunião com os pais
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       No dia 21 de fevereiro, no turno da tarde, as 
professoras entusiasmaram os alunos na festa 
de carnaval, que dançaram eufóricos e se 
divertiram.
       Nossos alunos usaram da sua criatividade 
na montagem dos figurinos com fantasias das 
mais diversas. Heróis e heroínas, fantasmas, 
princesas, polícia e ladrão, todos brincaram  e 
dançaram alegremente, embalados pelo 
conjunto Som da Cor. A educação também se 
faz com alegria.

       O Colégio Franciscano Espírito Santo foi fundado em 09/03/1905 pelas Irmãs Franciscanas que 
chegaram em Bagé para suprir a necessidade que o povo bajeense possuía de escola para suas filhas.
Desde 1905 o Colégio e as Irmãs Franciscanas trabalham incansavelmente com a finalidade de oportunizar 
ao aluno a educação renovadora, o amor à cultura, ao esporte, aos valores essenciais à formação humana, 
buscando a integração entre escola e comunidade, evangelizando e enfrentado novos desafios.
         A cada ano  que passa o Colégio Franciscano Espírito Santo  vem crescendo  em credibilidade e 
qualidade de educação.
           E para marcar essa solenidade o Bispo Dom Frei Cleonir Paulo Dalbosco esteve presente abençoando 
a todos os alunos e professores para que esse ano seja um ano de muita união, paz, amor e sabedoria.

A diretora Irmã Maria Ana Klein também fez uso da palavra e expressou muita gratidão ao povo 
bajeense por acolher a filosofia franciscana aqui na Rainha da Fronteira.
          Parabéns Irmãs Franciscanas, professores, alunos e pais por mais um ano dedicados a educação com 
ternura e vigor. Parabéns ao nosso Colégio Franciscano Espírito Santo pelos 115 anos!          

Aniversário do CFES - 115 anos de amor à educação!
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Celebração 115 Anos do CFES

      No dia 09 de março foi realizada na capela do colégio, uma Celebração em Ação de Graças, pelos 115 
anos do Colégio Franciscano Espírito Santo e contou com a participação dos professores, pais e alunos. As 
irmãs franciscanas receberam uma bênção e os alunos fizeram suas homenagens. Uma equipe de 
professores participaram com um coral animando a celebração.

Foram momentos de muita emoção e de gratidão por fazermos parte dessa família franciscana.

CFES no Instagram
    O uso das redes sociais tem sido de grande 
importância na atual sociedade, em virtude disso  
criamos mais um canal de comunicação entre o 
colégio e a comunidade escolar, um perfil no 
Instagram.   
  Com mais essa ferramenta de divulgação, 
estaremos levando a todos, as notícias atualizadas 
de eventos do colégio, através de vídeos, fotos e 
avisos importantes. 
    O nosso Instagram, tem como objetivo integrar, 
compartilhar informações em comum, entreter e 
aproximar os alunos dos amigos e do CFES.

Alunos estudam a História do CFES

    Os alunos do 4º ano e do 5º ano, nas aulas de 
História com a professora Heloisa, fizeram um resgate 
da história do Colégio Espírito Santo, pesquisando 
sobre fatos e acontecimentos que marcaram época 
durante esses 115 anos. Após confeccionaram 
cartazes com fotos e mensagens parabenizando a 
escola. 
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Nossos momentos de aulas presenciais

      O início do ano letivo ficou marcado pela participação ativa dos alunos em todas as propostas  de atividades, 
desde a Educação Infantil ao Ensino Médio. Foram dias de muita empolgação, motivados pela vontade de 
aprender e de vencer todos os desafios da aprendizagem, mas infelizmente ninguém esperava que teríamos 
que ser corajosos para enfrentar um dos mais difíceis obstáculos, o de não poder ir ao colégio, não poder ver os 
colegas e as professoras, não poder participar das aulas nos laboratórios, não poder brincar nas pracinhas e 
nem praticar esportes  
      Enfim, não poder ocupar os espaços do nosso tão amado colégio. Então, para guardar no nosso coração e 
na nossa memória, deixamos aqui alguns registros dessas atividades realizadas com tanto esmero, antes da 
pandemia. (Selecionamos algumas fotos da Educação Infantil ao Ensino Médio).
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Hoje, estamos mais conectados mesmo virtualmente com nossos alunos, acompanhando cada 
processo de aprendizagem, usando todas as ferramentas de apoio, e agregando todos os conhecimentos. 
Além de tudo isso, criamos um canal no Youtube onde são colocados os vídeos, e as transmissões de lives, ao 
vivo, de todos os eventos do colégio para  a comunidade escolar.

Podemos afirmar que o vírus não deteve nossa aprendizagem, e que  a união, o esforço coletivo, mais o 
apoio da família, foram imprescindíveis nesse momento. Conseguimos nos reinventar e nos fazer mais fortes, 
com mais conhecimento e preparados.

Que venha o 2021 com ou sem pandemia, que estaremos prontos para mais uma jornada, seja ela 
presencial ou virtual.

 A COVID-19, estava tomando conta do mundo inteiro e por esta razão, as aulas foram interrompidas por 
tempo indeterminado. A ordem era e ainda é, o distanciamento social. Ficar em casa para que o vírus não se 
prolifere. 

O Colégio Franciscano Espírito Santo a partir desse momento passou a utilizar ainda mais todas as 
ferramentas tecnológicas possíveis, para não deixar os alunos sem as aulas, mesmo não sendo presenciais.

A  direção e a equipe pedagógica junto com o apoio da equipe de T.I desenvolveram um modelo de 
ensino à distância, onde todos os alunos puderam assistir as aulas on-line, realizar trabalhos e provas.

A educação precisou ser reinventada, os professores descobriram novos talentos, descobriram novas 
ferramentas de aprendizagem, os alunos tiveram a coragem e a determinação em seguir em frente, porque a 
educação não pode parar.

A princípio, foram utilizados o WhatsApp, onde foram criados os grupos por ano e turmas, e 
comitantemente, a plataforma de ensino da Moderna Compartilha, onde já existia uma estrutura com todas as 
turmas, e os professores já usavam com os alunos para acessar os livros da editora, enviar trabalhos e 
materiais de reforço escolar,  em seguida passamos a usar as ferramentas do Google For Education. 

Passamos então a utilizar o Google Meet, o Google Forms, etc. Foi através do meet que as aulas 
passaram a ter uma nova conotação de ensino à distância, professores e alunos passaram a usar esse 
aplicativo como um canal de comunicação importante, não só para o aprendizado, mas também para manter o 
vínculo das relações entre eles.

Tempos de pandemia
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Nossas Atividades On-line

Nesses tempos de Isolamento Social, nossos alunos deram um show de comprometimento, sempre  
concentrados e empenhados em realizar suas atividades. É muito bom poder ver esses rostos alegres e cheios 
de esperança de que logo, logo tudo vai voltar à normalidade.

E mesmo distantes fisicamente, continuamos próximos pelos laços do coração, portanto, estamos todos 
conectados. Professores e alunos em processo de aprendizagem, movidos pela coragem de vencer  para que 
o  ensino continue acontecendo.

A partir de agora, convidamos nossos leitores a contemplar algumas das atividades realizadas durante 
esse tempo de pandemia, onde nessa caminhada descobrimos a coragem e a união para driblar todas as 
dificuldades, aceitamos e vencemos cada desafio e continuamos aprendendo, vivenciando cada experiência 
que, com certeza ficará marcada em nossas vidas.

Educação Infantil - Aulas Remotas

Maternal I -  Muita animação

             Os alunos do Maternal I, das professoras Lisiane, Micheli e Vânia, realizando várias atividades em casa
com a ajuda da família. Vocês enchem o nosso coração de alegria! Selecionamos algumas fotos que os pais enviaram.
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Maternal II - Atividades divertidas
         Maternal II, das professoras Shadia, Fernanda Paiva e Verônica, realizaram tantas atividades e 
brincadeiras, mas com a ajuda dos pais ficou mais fácil e divertido. Confira agora, algumas dessas atividades.

Nível A - Criatividade a toda hora
         O Nível A, das professoras Ana Raquel, Angélica, Fernanda Moraes e Vívian, deram um show de 
criatividade, e com a participação dos pais ficou ainda melhor. Confira agora algumas fotos que os pais 
enviaram.
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        Os alunos do Nível B, das professoras Carolina, Daniele, Aline e Andressa, começaram os trabalhos em 
casa realizando uma experiência muito significativa e de muita aprendizagem, sobre o Covid19. Com a ajuda da 
família eles fizeram uma simulação de como se protegerem do vírus, utilizando água e sabão.

Essa atividade foi realizada por todos os alunos da Ed. Infantil e foi filmada pelos pais que enviaram para 
as professoras. Percebemos o quanto foi importante para que os alunos vivenciassem essa experiência, 
víamos através dos vídeos, a alegria e o entusiasmo deles com o resultado obtido.

 Além dessa atividade, muitas outras foram desenvolvidas durante o ano, sempre com o apoio da família. 
Confira agora alguns cliques enviados pelos pais. 

Nível B – “Contra o coronavírus: água e sabão”
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Séries Iniciais - 1º ao 3º Ano 

Nosso Ano Letivo começou cheio de sonhos, desejos, expectativas. Conhecer e receber as crianças, 
suas famílias. Estávamos felizes com as aulas. Tanto a oferecer, projetos, dinâmicas, aulas diversificadas. 
O  entusiasmo de todos era contagiante...Mas, de repente, fomos surpreendidas por um Vírus que veio e 
nos afastou. 

Como seriam as aulas a partir de agora? Muitos questionamentos e sentimentos surgiram. Fomos 
nos adaptando, vencendo os desafios, nos reinventamos juntos e hoje agradecemos o apoio recebido das 
famílias. Através da tela do computador fomos recebidos em suas casas e vocês nas  nossas, para que 
mesmo longe, pudéssemos nos aproximar,  ensinar e aprender. 

O ano foi passando e enfrentamos algumas dificuldades, mas o amor e a vontade de fazer acontecer 
uma educação de qualidade nos fortaleceu e permitiu que fôssemos em frente, nos  revendo , melhorando. 
Juntos, vencemos o meet, a plataforma, a ansiedade. As professoras fizeram chegar até seus alunos as 
atividades previstas para o ano, as quais alunos e pais acolheram de coração aberto e tudo foi acontecendo, 
com um retorno super positivo. 

Hoje nos sentimos vitoriosos e com o sentimento de dever cumprido. Queridas famílias, muito 
obrigada por todo o apoio, compreensão e troca. Sem vocês não teríamos conseguido. Tenham certeza que 
tudo foi feito com muito amor. E quem foram nossos heróis? As famílias, que não mediram esforços para 
auxiliar os filhos,  nossos alunos,  que fizeram as atividades com responsabilidade e capricho. 

Nas próximas páginas veremos os registros de alguns momentos das diversas atividades durante o 
ano.

             Silvana da Nova
                   Coordenadora
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1ºs Anos -  O desafio da alfabetização em tempos de pandemia

Mesmo dentro deste contexto de pandemia, onde nossos alunos foram privados de estarem na escola, as 
professoras das turmas do 1º ano, Betina, Rosana, Josemara, Raquel, Daiane e Nara, e as professoras 
especializadas Janaina, Eduarda e Andressa, realizaram as atividades on-line com dinâmicas incentivadoras e 
através das aulas no meet, foi possível diminuir um pouco a saudade.

As atividades trabalhadas foram: Festa Junina; Hora do Conto com aulas temáticas; Tarde dos Heróis;  
Tarde dos Príncipes e Princesas; Confecção do brinquedos; Uma tarde Inverno; Semana Farroupilha; 
Experiências  - Feira de Ciências; Semana do circo; Semana Franciscana; Culinária; Brincadeiras, jogos,  
mágicas, fantasias, músicas, experiências, materiais concretos, atividades práticas.

Confiram alguns cliques que os pais enviaram dos seus filhos realizando as atividades em casa, com 
determinação e alegria, outras fotos estão na página do facebook do CFES.
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2ºs Anos -  Nossos momentos

 Aula temática  - Dia de São Francisco de Assis
 Aula temática - Natal.
Como ilustração, selecionamos apenas algumas fotos, num universo imenso de fotos que os pais foram 

enviando durante as aulas remotas e que foram publicadas no facebook do colégio.

As aulas dos 2ºs  Anos, das professoras: Cristiane, Bruna da Nova, Liliam, Jaliane e Bruna de Chiaro, são 
sempre muito diversificadas e cheias de alegria, foram trabalhados vários temas durante o ano letivo, tais  como:

Aula temática - Festas Juninas,
 Aula temática - Cinema (O casamento da Bruxa Onilda),  
Aula temática - Semana do Folclore (lendas do folclore brasileiro), 
Aula Temática - Semana da Pátria (símbolos nacionais, orgulho de ser brasileiro),  
Aula temática - Semana Farroupilha (o folclore do RS, orgulho de ser gaúcho),
 Aula temática - Semana da Criança, 
Feira de Ciências - Covid 19,
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3ºs Anos -  Nossos momentos
As aulas do 3º ano das professoras: Ana/Verônica, Claudia, Roberta, Mara e Marcelli, foram marcadas 

pela criatividade e entusiasmo onde foram trabalhados os seguintes conteúdos:
Festa Junina
Noite do Pijama
Hora do Conto: "Pequenos Franciscanos Conectados no Mundo da Leitura»
Semana do Folclore
Semana Farroupilha
Semana das Crianças
Feira de Ciências
Semana da Consciência Negra
Cápsula do Tempo
Confiram alguns cliques que os pais enviaram de seus filhos realizando os trabalhos, as outras fotos 

foram publicadas no facebook do colégio.
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4ºs Anos -  Nossos momentos
O ano de 2020, nossos alunos participaram de inúmeras atividades onde sempre estiveram presentes a 

criatividade, espontaneidade, alegria, estudo e orações. 
No aniversário da escola tivemos o projeto "Meu lugar no CFES"; em maio, nossas mães  foram 

homenageadas virtualmente; em junho cantamos e dançamos  a quadrilha e montamos  o nosso arraia virtual; 
os pais estiveram presentes nas aulas on-line e receberam homenagens; em setembro  reverenciamos a Pátria  
e comemoramos o 20 de Setembro com canções e poesias; na Semana da Criança  tivemos jogos  on-line, 
cabelo maluco, baile à  fantasia virtual e a Feira de Ciências  foi um momento lúdico  e de muita aprendizagem.  

Os professores se reinventaram trazendo atividades que despertassem o interesse dos nossos alunos.
Em Geografia, os alunos desenvolveram a atividade "Meu lugar no CFES", onde o representaram através 

de desenho o LUGAR do colégio que mais se identificavam. Essa atividade foi proposta em alusão ao 
aniversário do colégio, juntamente com o componente Língua Portuguesa, que trabalhou a produção textual. 

Na Educação Física foi desenvolvido o atletismo, os esportes de quadra basquete, handebol, futsal e 
vôlei, pequenos e grandes jogos, jogos eletrônicos, exercícios que desenvolvem: coordenação motora, 
lateralidade e equilíbrio e principalmente atividades que envolveram a família com brincadeiras recreativas.

Em artes, foi trabalhado diversas linguagens, suportes e materiais de criação. Os alunos tiveram 
experiências no campo da subjetividade e das descobertas, também desenvolveram saberes sobre a história 
das artes.

Em Língua Portuguesa, realizamos um projeto acerca da história de vida de Malala Yousafzai, através de 
vídeos e da leitura de seu discurso ao receber o Prêmio Nobel da Paz, os alunos receberem o “Prêmio de aluno 
franciscano que promove o respeito” e, em agradecimento ao mesmo, escreveram seus discursos e gravaram 
vídeos que emocionaram a turma.

Nas aulas de Ensino Religioso, durante a semana da criança, vimos os direitos e deveres da criança. Este 
conteúdo contribuiu para conhecer, valorizar e garantir os direitos e deveres infantis. Como atividade 
relacionada à esse conteúdo, os alunos construíram uma árvore com os direitos da criança.

Em ciências foram desenvolvidas várias atividades relacionadas ao cotidiano, como por exemplo: os 
cuidados para prevenir a COVID - 19, experiência do pão mofado, o ecossistema com a construção de um 
terrário e a Feira de Ciências com atividades sobre o consumo consciente, descarte do lixo, protocolos de 
retorno às aulas em tempos de pandemia e a construção de uma mão robótica.

No componente curricular da matemática, foi trabalhada de forma doce e prazerosa, números romanos, 
atividades com jujubas na construção de vértices, arestas e lados dos sólidos geométricos, gastromática, uma 
mistura de gastronomia e noções da matemática,  construindo conceitos básicos de frações com o chocolate.

Em História,  os alunos se transformaram em historiadores e  pesquisaram  sobre as fontes históricas das 
famílias, construíram "caravelas", com o estudo sobre a imigração no Brasil e confeccionaram bonecos 
imigrantes com as respectivas características do país escolhido. 

Vejam alguns cliques que os pais enviaram dos alunos realizando as atividades remotas.
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Nesse ano de 2020, mesmo sendo um ano com 
atividades remotas  o SOE (Serviço de Orientação 
Educacional), atuou junto aos professores, alunos e 
suas famílias. No início da pandemia foi elaborado um 
vídeo instruindo os alunos a manterem uma rotina de 
estudos semelhante ao presencial, e também foram 
enviadas dicas para que a saúde emocional ficasse 
preservada nesse momento de isolamento social. 

Durante todo ano, o SOE atuou junto às turmas, 
realizou atendimentos individuais aos alunos e às 
famílias e desenvolveu alguns projetos de forma on-
line. 

Foi um ano diferente, onde todos tiveram que 
se remodelar, inclusive o SOE, que buscou diferentes 
formas para construir pontes de afeto e carinho com 
toda comunidade escolar, para minimizar a saudade e 
o vazio ocasionados pela distância física.

O Papel do SOE em ano de pandemia

Acreditamos ter atingindo nosso objetivo, quando os sentimos envolvidos e mobilizados. Nosso intuito é 
diminuir as angústias e ansiedades ajudando-os a fazerem as escolhas mais apropriadas.  Foi muito 
interessante e satisfatório. Estamos ansiosas para trabalhar com as próximas turmas!!

O Serviço de Orientação Educacional (SOE)  desenvolve com as terceiras séries do Ensino Médio o 
Projeto "Jovem & Profissão". Neste ano em que estamos enfrentando uma pandemia não foi diferente, o projeto 
foi desenvolvido de maneira online, pois acreditamos na sua importância e no impacto que causa na vida dos 
adolescentes que estão prestes e enfrentar uma nova etapa nas suas vidas. 

Hoje em dia, existem  muitas profissões novas e é natural que os jovens se sintam perdidos com tantas 
opções. O término de um ciclo e início de outro, aliado à necessidade de escolher e tomar decisões, para alguns 
se torna um dilema e traz  angústias e ansiedades. É nesse momento que investimos no desenvolvimento do 
nosso Projeto de Orientação Profissional. 

A Psicóloga, Maria Rita e a Coordenadora do Ensino Médio,  Silvana da Nova, juntamente com as 
Professoras de Ensino Religioso (Lorena e Cássia) promoveram três  encontros online  com cada turma. Cada 
encontro abordou um tema diferente. Falamos sobre o processo de escolha;  a importância  do 
autoconhecimento; o mercado de trabalho atual; e finalizamos com o depoimento de uma Empreendedora 
Jovem (Joana Giudice Azevedo) que contou sobre sua trajetória e desafios. Os alunos enriqueceram o projeto 
participando com  entusiasmo de todos os encontros. 

Todos os anos o SOE promove um projeto de 
preparação aos alunos do 3° ano para ingressarem no 
4° ano do ensino fundamental. Os alunos do 3° saem 
de uma proposta de unidocência e encaram um 4° ano 
com algumas novidades, sendo uma delas, ter um 
professor para cada componente curricular.

Este ano, embora no modelo remoto, também 
ocorreu este momento de preparação. A psicóloga 
Miréia,  a coordenadora Maria Enilda e a equipe de 
professores do 4° ano entraram nas aulas on-line das 
cinco turmas de 3° ano e explanaram a rotina, 
apontaram as novidades da série e apresentaram o 
grupo de professores.

Os alunos, de forma afetuosa e responsável, 
participaram intensamente desse momento e 
mostraram-se saudosos por suas rotinas presenciais 
em nossa escola.

Esperamos que em 2021 possamos estar 
juntos e que seja um ano recheado de novidades.

Nossa rotina de estudos Partiu 4° ano

Projeto "Jovem & Profissão" 
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Drive Thru da Paz e da Solidariedade
A nossa tradicional Caminhada pela Paz, esse ano infelizmente não aconteceu, da forma como 

acontecia nos anos anteriores, devido a Pandemia do Corona Virus/COVID 19,  mas não poderíamos deixar 
de celebrar o dia de São Francisco de Assis,   por isso,  o colégio também teve que se reinventar e criar uma 
nova modalidade para esse  nosso encontro, o  DRIVE THRU DA PAZ E  SOLIDARIEDADE.

O evento aconteceu no dia 06 de outubro, onde com imensa alegria, os alunos e familiares puderam ver 
os professores de pertinho, receber o carinho e matar um pouco da saudade, foram 2h e 30 min de muita 
emoção, cada carro que passava na frente do colégio trazia com a sua família um pouco de fé e de esperança 
de que tudo isso vai passar e, logo vamos poder nos reencontrar.

As famílias em seus carros enfeitados, com balões brancos, cartazes, foram passando na frente do 
colégio, para receber o carinho dos professores,  funcionários e direção, que esperavam ansiosos com 
bandeiras brancas, sorriso nos olhos e a vontade imensa de ver seus alunos. As famílias trouxeram alimentos 
não perecíveis que foram doados a outras famílias carentes da nossa cidade.

O colégio e a capela,  receberam uma  iluminação especial e ao som de músicas e mensagem de paz,  
foram abençoados cada carro que passava na frente da capela. Algumas famílias trouxeram seus pets para 
também receber a benção de São Francisco.

Foi tudo planejado com muito cuidado e organização para cumprir os protocolos de segurança sanitária, 
nenhuma família desembarcou dos carros e todos estavam usando máscaras, assim como os professores e 
toda a equipe do colégio. Como agradecimento às famílias, foram distribuídos adesivos para os carros com a 
frase “SOU FRANCISCANO - PAZ E BEM”.

 Temos certeza de que  só o fato de nos revermos foi emocionante e encheu nossos corações de alegria. 
A vocês famílias, nosso agradecimento pela presença e pelo carinho.
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 Essa atividade literária foi desenvolvida no mês de 
outubro pelos alunos do 6º ano, durante as aulas de Língua 
Portuguesa, com a professora Liane da Nova. 

A professora solicitou que cada aluno escolhesse 
um livro literário de sua preferência, fizesse a leitura do 
mesmo e a partir dessa leitura cada um deveria criar um 
"marketing" do livro lido e convencer os demais colegas a 
comprarem o livro apresentado. Dessa "venda e compra de 
faz de conta" surgiu o nome da atividade: "Vendedores de 
Livros por um Dia ". 

Foi uma atividade muito significativa pois os alunos 
empenharam-se com muita responsabilidade e criatividade, 
uma vez que a leitura é imprescindível para desenvolver 
uma visão de mundo abrangente e criticidade. 

Esses "pequenos vendedores" deram show em suas 
apresentações. Parabéns alunos, que mostraram seus 
talentos e comprometimento na proposta, além de terem 
desenvolvido excelentes leituras. 

 Vendedores de Livros por um Dia

Os alunos do 5° Ano, nas aulas de História, com a 
professora Heloisa, estudaram as civilizações antigas e 
construíram com material reciclado réplicas das 
principais fontes históricas.

Aprenderam a importância de preservar as fontes 
históricas, fizeram pesquisas sobre a história 
arquitetônica da nossa cidade e também como restaurar 
objetos históricos.

Os alunos do 6° ano dentro dos conteúdos 
sobre a Formação das  Antigas Civilizações, com a 
professora Heloisa, estudaram sobre a Guerra de 
Tróia e construíram o símbolo da guerra, o Cavalo 
de Tróia, utilizando material reciclado.

Ao estudarem o Egito, descobriram a 
história das pirâmides, confeccionaram pirâmides 
com material reciclado colocando dentro o tesouro 
mais importante para suas vidas, a família.

5º e 6º Ano - História

Cultuando a Tradição
A professora Rute, nas aulas de Língua 

Portuguesa, realiza um importante projeto de 
leitura, com os alunos do 5º ano, sobre a nossa 
cultura gaúcha. Esse trabalho tem por objetivo 
além de cultuar as nossas tradições incentivar 
nos alunos a poesia, a leitura e a produção 
textual.

Os alunos fizeram a leitura de livros 
baseados em Histórias Gaúchas e após 
produziram as poesias cuja tema é a nossa 
cultura. Em uma das aulas on-line, a professora 
Rute convidou o escritor bajeense Rodrigo 
Tavares, que conversou com os alunos sobre a 
arte de escrever, incentivando-os a serem 
pequenos escritores.
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Totens com álcool gel

O Colégio Espírito Santo em parceria com APM 
(Associação de Pais e Mestres), está preparando tudo 
para o retorno as aulas presenciais, em 2021, quando 
houver a liberação por parte do governo. Importante 
ressaltar que, por enquanto não temos nenhuma data 
definida.

Vários materiais de proteção, foram adquiridos, 
como: Máscaras, termômetros para aferição de 
temperatura, totens de álcool gel, tapetes sanitarizantes, 
adesivos de demarcação do distanciamento social.

Para o CFES a VIDA está em primeiro lugar. 
Vamos CUIDAR e PROTEGER a quem amamos, os 
nossos alunos e toda a comunidade educativa. Quando 
for o momento de voltarmos estaremos esperando a 
todos com carinho e muita saudades.

Cuidem-se e cuidem de suas famílias, nosso 
maior tesouro. Paz e Bem!

Hoje é dia de Circo

Na Semana da Criança, como todos os anos, comemoramos com muita alegria e atividades 
diferenciadas que envolvam as crianças no mundo da diversão e fantasia. Tivemos o dia do cabelo maluco, 
hora do conto, etc. 

Esse ano, apesar de não estarmos presencialmente na escola, encontramos uma maneira de 
presentear  os nossos alunos da Educação Infantil ao 4º Ano, com um espetáculo circense. Para isso, foi 
montado no salão verde do colégio, o espetáculo do circo “Borges & Cia”, que foi transmitido ao vivo para 
todos os alunos, através de uma live, durante a Semana da Criança.

A live do Circo foi um sucesso, encantou os alunos que assistiram o espetáculo na tranquilidade e 
aconchego de suas casas com a família.

Pág.19



 1ª Feira de Ciências Virtual do CFES
O Colégio Franciscano Espírito Santo promoveu no mês de outubro, entre os dias 19 e 31/10, sua 1ª Feira de 

Ciências Virtual, com a participação dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, professores, pais, convidados, e 
comunidade em geral. A iniciativa acontece a cada dois anos, mas em 2020 a feira teve que sofrer adaptações em 
função do isolamento social causado pelo Coronavírus.

A Feira de Ciências de 2020, contou com o tema, CONEXÃO FRANCISCANA: COMPARTILHANDO 
SABERES EM TEMPOS DE PANDEMIA. Durante os dias de 19 a 31/10, aconteceram diferentes atividades, como: 
contação de histórias, oficinas, palestras, workshops e um momento cultural com uma live show. 
 Com a proposta de inserir e despertar nos alunos o interesse pelas ciências, apresentando aos alunos 
experiências científicas com diversos materiais, fomentar a pesquisa, através da investigação e curiosidades da 
inovação na ciências. 
 A programação da feira virtual foi bem diversificada, contou com atividades que foram adaptadas para cada nível 
de ensino, promovendo as habilidades e competências específicas desta área de conhecimento.
 No dia 31/10 aconteceu uma programação especial, que teve início com uma live de abertura com a comissão 
organizadora e direção, seguida de uma Live com a  palestra aberta aos pais, professores e comunidade em geral. A 
palestra com a atual temática “Competências socioemocionais em tempos de pandemia” ministrada pelo palestrante  
Miguel Thompson - Diretor Acadêmico na Fundação Santillana. 
 Os alunos do ensino fundamental anos finais e ensino médio, participaram de workshops, que aconteceram 
simultaneamente. Foram oferecidos 26 workshops onde os alunos escolheram a temática por centro de interesse 
realizando uma inscrição prévia. Os workshops mobilizaram cerca de 900 alunos e 30 ministrantes de diferentes 
instituições que foram parceiras da escola neste novo formato de feira de ciências. 
 Neste novo contexto, buscamos diversas temáticas para que os alunos fossem mobilizados a partir do centro de 
interesse e despertou grande curiosidade os assuntos apresentados pelos ministrantes. Confira alguns dos assuntos, 
apresentados na Feira de Ciências 2020: Robótica Educacional utilizando Simulador Virtual, Programação de Forma 
Remota da Placa Microcontrolada Arduino, A Inteligência Artificial e a Astronomia, Programando de forma divertida com 
a linguagem Scratch, O uso da física na tecnologia, Agronegócio 4.0: Inovações Tecnológicas no Campo e seus 
impactos na Produção Agrícola, Gincana do consumo consciente, Vulcões, Terremotos e Tsunamis: Conhecendo Os 
Movimentos Da Terra, Animais do Pampa e seus sistemas produtivos, Compostagem: uma alternativa sustentável, 
Inserção da Impressora 3D no Processo de Desenvolvimento de Produtos  e Equipamentos, Fitoterápicos: Experiência 
para avaliação da qualidade da erva mate, UFA! De volta a escola: O cuidado continua, Bem-estar animal: o que 
estamos fazendo de “ruim” para os nossos amigos de quatro patas?, Vinícola Guatambu: Inovação e Sustentabilidade 
Caminhando Juntos, Projeto de Vida e Escolha Profissional, Corpo e mente ativos: a atividade física potencializando o 
rendimento escolar e a saúde,  Do Átomo às Estrelas: Conhecendo A Física Nuclear, Oficina de Criação de Games - 
Mind Makers, A engenharia dos Sistemas de Energia Solar e Eólica, O Coronavírus e a COVID-19: Tudo o que você 
precisa saber para ficar informado, A ciência no dia a dia: projetos para a vida.
 A feira de ciências 2020 mobilizou a comunidade escolar com grande participação, onde os alunos 
demonstraram grande interesse e curiosidade “mergulhando na investigação científica e promovendo a pesquisa”.
           Confira mais sobre a feira de ciências virtual através do site h�ps://www.feiracfes.com/
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 Ensino Médio

Neste ano que precisamos nos reinventar os alunos do Terceirão, desenvolveram no componente curricular de 
Ensino Religioso, com as professoras Lorena e Cássia, um Projeto sobre a história que vivenciaram no CFES, a história de 
suas vidas, realizando, assim, uma viagem no tempo. 

Eles �veram a oportunidade de voltar ao ano de 2005, onde teve início a turma de 2 anos, alguns dos alunos que 
hoje estão se formando no Ensino Médio foram recebidos e acolhidos com toda ternura franciscana. E ali foram 
descobrindo um universo de experiências maravilhosas, conheceram valores e princípios fundamentais para formação 
do ser humano, valores que dignificam a vida das pessoas, definindo seus princípios e propósitos com obje�vos 
grandiosos. Puderam lembrar-se dos novos colegas que foram chegando ao longo do caminho, formando, assim, no ano 
de 2020 as turmas 232, 233 e 234. 

Fizeram uma caminhada linda, grandes e eternas amizades, muitos aprendizados, muitas brincadeiras, jogos, 
passeios, professores inesquecíveis, festas, homenagens, shows, viagens, formaturas, enfim uma linda trajetória. Viram 
também que recordar não é simples, vêm à tona diferentes sen�mentos, que nos lembram que tudo vale a pena quando 
a alma não é pequena.  O tempo tem poder sobre nossas vidas. Os dias voam e foi hora de relembrar e se emocionar com 
cada momento vivido por eles aqui no CFES. 

A noite de encerramento do Projeto foi um momento em que a emoção apertou os corações, pois alunos, 
familiares e professores presenciaram um momento único e inesquecível e, antes de par�rem para novas experiências e 
desafios, reviveram um tempo que levarão para sempre guardado na memória e em cada coração. 

E assim ficou a certeza de que “tudo o que fazemos em nossa vida ecoará pela eternidade”. 

 Nossa história de vida no CFES

Experiências de Química

Durante o ano de letivo, os alunos do Ensino 
Médio do Colégio Espírito Santo foram desafiados a 
desenvolver um relatório sobre alguma experiência na 
área de química. Para isso, fizeram uma pesquisa na 
internet, no youtube ou em sites voltados para essa 
área do conhecimento. Para a realização desse 
trabalho, tiveram a orientação das  professoras 
Carolina Nunes e Vanice Gutierres.

 Alguns alunos também realizaram essas  
experiências pesquisadas e enviaram além do 
relatório, fotos e vídeos dos experimentos.

Foi uma atividade prática e dinâmica, que os 
auxiliou na compreensão de alguns conceitos da 
química.
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Considerando a temática do mês de conscientização e preservação da Casa Comum, que ocorre de 01 
de setembro a 04 de outubro, assim como a situação de pandemia que vivemos e reforça ainda mais esta 
preocupação, pois, como afirma o Papa Francisco: “tudo está interligado”, o que nos leva a compreender que a 
crise ecológica está intimamente ligada à crise social e humana, e à crise provocada pela pandemia.

 Pensando nisso, foi proposto, aos 9º anos, no componente curricular de Ensino Religioso, pela 
professora Cássia, a produção de cartazes/folders visando conscientizar sobre a preservação do meio em que 
estamos inseridos. 

Após a produção do material, os alunos fizeram o compartilhamento no padlet, onde todas as turmas de 
9º ano tiveram acesso e puderam conferir o trabalho dos demais colegas.

 Tempo da Criação: Cuidar da Casa Comum

E se os livros fossem proibidos em nossa 
sociedade?

Foi refletindo sobre essa pergunta que os alunos 
do 9º Ano, nas aulas de Língua Portuguesa, com as 
professoras Eduarda Schneider da Silva e Lusiana 
Prates, realizaram o projeto "Literatura e sociedade: o 
poder humanizador da arte literária". 

Entre as atividades do projeto, estão a roda de 
conversa com a Prof. Dra. Vera Lúcia Medeiros, 
professora do curso de Letras da Unipampa, além da 
leitura e discussão da obra "Fahrenheit 451", de Ray 
Bradbury. 

Como culminância do projeto, os alunos 
escreveram contos distópicos e apresentaram aos 
colegas de forma criativa, através de vídeos, teatro, 
histórias em quadrinhos e animação. Dessa forma, foi 
possível refletir sobre o lugar, o espaço e o poder 
humanizador da literatura, ainda mais em tempos de 
pandemia.

"Literatura e sociedade:
 o poder humanizador da arte 

8º Ano – Epidemias

Os alunos do 8º ano, em História com a 
professora Liege e Língua Portuguesa com a 
professora Maria Enilda, realizaram um trabalho 
sobre as epidemias que atingiram o Brasil nas 
últimas décadas. 

Para a realização deste trabalho, foi utilizado 
o “Infográfico”, que é uma produção textual, que 
tem por objetivo explicar um tema, associando 
vários tipos de textos escritos a elementos visuais 
como e ilustrações e diagramas. Para a produção 
do infográfico, os alunos contaram com o apoio 
técnico da professora Idala.

Os trabalhos foram apresentados nas aulas, 
na semana da Feira de Ciências Virtual.
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Formação para os professores na "Nuvem Mestra"

Esse ano, fomos todos desafiados a se reinventar e aprimorar 
seus conhecimentos tecnológicos, a sala de aula passou a ser virtual e 
com isso muitas aprendizagens.  O uso do computador e celulares para 
acessar as plataformas, salas no meet, formulários on-line, WhatsApp, 
passaram a ser uma rotina comum na vida profissional dos 
professores.

O Colégio Espírito Santo em parceria com a Mantenedora - 
Scalifra-ZN, investiu no uso das ferramentas do Google For Education, 
e na formação dos professores que participaram de um curso da 
“Nuvem Mestra”, que é uma empresa contratada pelo Google, para 
prestar serviços de formação e consultoria tecnológica educacional. 
São eles os responsáveis em realizar os cursos de capacitação técnica 
dos profissionais da área de educação.

Para 2021, além da plataforma da Moderna Compartilha, 
usaremos o Classroom, e as ferramentas disponíveis no Google For 
Education, através da conta institucional que cada professor recebeu. 
Os alunos também já tem sua conta no Google, através do domínio do 
CFES. 

Podemos afirmar que estamos continuamente na busca de 
conhecimento tecnológico, para melhor atender a comunidade 
educativa do nosso colégio.

O Colégio Espírito Santo colégio, utilizando a tecnologia disponível, nunca deixou de interagir com os 
alunos e familiares, seja através de vídeos institucionais, aulas pelo meet, whatsApp ou de palestras, shows e 
celebrações com transmissão ao vivo pelo canal no youtube do colégio, através de lives. 

Também contou com o assessoramento de duas profissionais da área de informática, Idala e Josiane, 
que fizeram o atendimento técnico, tirando dúvidas e auxiliando os alunos, pais e professores.

Tecnologia X Educação

Reestruturação da rede de computadores e internet para Fibra Óptica

O ano de 2020 vai ficar marcado na memória de muitas pessoas devido a Pandemia e seus desdobramentos. E em 
anos como esse, surge a oportunidade para repensar conceitos e crescer pessoal e profissionalmente.

Pensando nisso e olhando para o futuro, a Escola Franciscana Espírito Santo modernizou toda a sua infraestrutura 
de comunicação de dados e Tecnologia da Informação, e para essa tarefa contou com o apoio da .COM Informática em 
parceira com a Next Solutions, de Porto Alegre. Dentre as várias mudanças e escolhas, podemos citar:

- Substituição de todo o Cabeamento Metálico por Fibra Óptica (aproximadamente 4km de cabos);
- Implementação de Rede NGN, 100% padrão POL (Passive Optical LAN), que é o novo padrão para redes do 

futuro, a nova rede pode atingir velocidades de até 2,5Gbps entre os dispositivos;
- Firewall com segurança avançada, que contempla até 2.000 usuários;
- Cobertura de Rede Wi-Fi completa de última geração, com padrão corporativo;
- Ampliação do link de Internet para 100Mbps;
- Aquisição de novo link com 200Mbps de velocidade para atender navegação e backup.
Vale frisar que todas essas mudanças são focadas em nosso bem mais precioso: nossos alunos e seus familiares. 

Oferecer uma excelente experiência dentro e fora da Escola é nosso objetivo, e não só de navegação na internet e 
espaços internos. Esse projeto também visa a segurança, facilitando as permissões de acesso web com controle rígido e 
horários pré-estabelecidos pela escola, e a modernização de toda a infraestrutura melhora a rede administrativa, na 
utilização dos laboratórios e aumenta a estabilidade de acesso aos servidores e à Internet.

Ou seja, estamos totalmente estruturados e preparados para as novas demandas. 
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Nesse tempo de pandemia não foi possível realizar as celebrações presenciais com os alunos e 
familiares, assim como não foi possível realizarmos a nossa tão sonhada formatura, pois a nossa cidade está   
numa situação de risco e vulnerabilidade pelo Covid-19.

Dessa forma a celebração em Ação de Graças, foi realizada na capela com a presença da Direção, 
Supervisão e alguns professores. A missa foi celebrada na Capela do Colégio e transmitida ao vivo para os 
alunos e familiares pelo canal do youtube.

Desejamos a todos os formandos, muito sucesso na caminhada estudantil, que nunca lhes falte a 
coragem e a determinação para seguirem em frente, mesmo em tempos difíceis como esse que estamos 
passando.

Parabéns queridos formandos!  Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde e felicidades!

Celebrações de Ação de Graças aos formandos do 
9º ano e Ensino Médio 

Aos colaboradores nosso agradecimento
O Colégio Espírito Santo em parceria com a APM e  a  APES, homenageia seus colaboradores com um 

pequeno gesto de carinho em forma de um presente.
Entendemos que um ano não é feito apenas de dias, é feito de momentos, de atitudes e de realizações e 

uma escola não é feita apenas de conteúdos é feita de pessoas, de expectativas e sonhos.
Cada um de vocês, professores e funcionários que dedicaram uma parte da sua vida, ao colégio em 

meio a tantos desafios, merece nosso reconhecimento. Sem a dedicação e participação de todos, não seria 
possível conquistar tantos corações.

Ao encerrar o ano, agradecemos o empenho e a vontade de crescer e fazer crescer a nossa escola, a 
nossa família franciscana. Todos, sem exceção, deixaram sua marca; e a todos, sem exceção, deixamos 
nosso carinho e muita consideração.

Obrigada colaboradores, desejamos a todos, um Natal iluminado por Jesus Cristo, que os lares se 
encham de paz, união e fraternidade!
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Aos pais e alunos, queremos agradecer pela caminhada nesse ano de 2020, sabemos o quanto foi 
difícil, mas juntos ultrapassamos obstáculos e vencemos os desafios impostos por esse “novo normal” 
tão complicado.

Palavras são praticamente desnecessárias nesse momento, basta olharmos para trás e veremos o 
quanto crescemos, o quanto evoluímos como seres humanos, então a única palavra que podemos 
pronunciar é GRATIDÃO!

Desejamos a todos um Natal de muita Luz, Fé e Solidariedade. Que em cada casa, o maior 
presente seja a família reunida com saúde, alegria e esperança de um 2021 melhor!
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Colégio Franciscano Espírito Santo
Av. General Osório, nº 1.254, CEP: 96.400, Bagé-RS

Fone: (53) 3242.3072 / 3242.9283 - Fone/Fax: (53) 3242.3072
 secretaria@cfes.com.br

www.cfes.com.br
https://www.facebook.com/espiritosantobage

Instagram: cfes_1905
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