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RELATÓRIO DO ANO ESCOLAR 2014 
PAÍS: BRASIL 

 
1 – IDENTIFICAÇÃO 

1. Informações sobre o responsável 
Nome da pessoa no cargo de responsável pelas atividades da REDE no seu 
estabelecimento, que preenche o formulário: 
 
Presidente do Instituto de Gestão Educacional Signorelli - Hercules Pereira 
Diretor Geral do Colégio Internacional Signorelli 
E-mail hercules@signorelli.edu.br 
Telefone 55-21 – 33123003 
 
Direção Acadêmica – Vinícus Maciel 
E-mail direcaoacademica@signorelli.edu.br 
Telefone 55-21-33123049 
 
Coordenação Geral do Colégio – Washington Brum 
E-mail direcaocolegio@signorelli.edu.br 
Telefone 55-21-33123085 
 
Coordenação do PEA –UNESCO - Aurora Borges 
E-mail psicologia@signorelli.edu.br 
Telefones 55-21 - 33123074 

2 -  INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA 
 
Nome: Colégio Internacional Signorelli 
Tipo de Estabelecimento: Ensino Privado 
Atendimento as Modalidades do: 
Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano) e  
Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano) 
Ensino Médio (1º ao 3º) 
Endereço: Rua: Araguaia Nº 03 
CEP: 22745 -270  Bairro: Freguesia – Jacarepaguá 
Cidade: Rio de Janeiro  Estado: Rio de Janeiro             
Telefones: 3312-3012 / 3312-3038 / Telefax: 3312-3046 
E-mail: direcaocolegio@signorelli,edu.br 
Site da Internet: www.signorelli.edu.br 
Informações sobre os estudantes que participaram das atividades 
estabelecidas no quadro da REDE: 
Idade: de 07 a 17anos      
Nº. de meninas: 134 
Nº de meninos: 116  

mailto:hercules@signorelli.edu.br
mailto:direcaoacademica@signorelli.edu.br
mailto:direcaocolegio@signorelli.edu.br
mailto:psicologia@signorelli.edu.br
mailto:direcaocolegio@signorelli,edu.br
http://www.signorelli.edu.br
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I – INTRODUÇÃO 

O HOMEM E O MUNDO 

Um cientista vivia extremamente preocupado com os problemas do mundo e 
estava resolvido a encontrar meios de solucioná-los. E assim, passava dias em seu 
laboratório, em busca de respostas para suas dúvidas. Certo dia, seu filho de sete anos, 
invadiu o seu santuário, decidido, na sua inocência, a ajudá-lo a trabalhar.  

O cientista, nervoso com a interrupção, sugeriu que o filho fosse brincar em outro 
lugar. Sendo impossível demovê-lo, o pai procurou algo que pudesse oferecer ao filho 
para distrair sua atenção. De repente, lembrou-se de um mapa que havia recortado de 
uma revista. Era o que procurava! Com o auxílio de uma tesoura, recortou o mapa em 
muitos pedaços, juntou um pedaço de cartolina e um bastão de cola e entregou tudo ao 
filho dizendo:  

– Você gosta de quebra-cabeça?  

 O filho afirmou que sim.  

– Vou lhe dar o mundo para consertar! Aqui está o mundo todo quebrado. Veja se 
consegue consertá-lo direitinho, meu filho! Faça tudo sozinho.  

 O pai calculou que a criança levaria dias para recompor o mapa. Meia hora depois, 
ouviu o filho chamando-o alegremente:  

–  Pai! Pai! Ei, pai! Já fiz tudo! Consegui terminar!  

A principio o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível na sua idade 
ter conseguido recompor um mapa que jamais havia visto. Relutante, o cientista levantou 
os olhos de suas anotações, certo de que veria apenas um atrapalho de uma criança. 
Para sua surpresa e perplexidade, o mapa estava completo e correto. Todos os pedaços 
haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino foi 
capaz? E perguntou:  

–  Você não sabia como era o mundo, meu filho, como conseguiu? 

–  Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você começou a recortar o papel 
onde estava o mapa eu percebi que, do outro lado, do lado virado para mim, havia 
uma figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu não 
consegui. Mas, então, me lembrei do homem que estava atrás do mundo e o coloquei 
na minha frente. Quando consegui consertar, juntar, colar e emendar o homem, virei a 
folha e vi que havia consertado o mundo.  

Domínio Público 
 

Com esta historia imprimi o nosso trabalho. 
No primeiro encontro que fiz com os alunos fizemos uma reflexão sobre este 

texto, como conduzimos  os nossos problemas. Questionei: há tempo para a meditação, 
para um contato maior consigo próprio, para a sensibilidade, para refletir sobre as ações 
que devemos  tomar? Nós somos  capazes  de ser tolerantes? Qual é a importância da 
modificação interna para fazer um mundo melhor?  

Até que ponto existe um "cientista" dentro de você?  
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II - OS PROJETOS  

Todos os Projetos a seguir elencados giraram em torno dos temas centrais 
do PEA- UNESCO e da celebração dos Anos Internacionais, a saber: 

Aprendizagem intercultural - estimulando o reconhecimento de outras 
culturas e preparando  nossos alunos para os desafios da globalização 

Paz e Direitos Humanos – tema sempre presente, não só como uma das 
finalidades centrais que marcam o PEA desde sua criação mas, ainda, como 
valores fundamentais que alicerçam todo o trabalho realizado no Colégio 
Internacional Signorelli 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável – considerado o tema atual 
mais importante do mundo, tendo em vista a sua complexidade e o envolvimento 
de  todas as áreas do conhecimento na busca de soluções para a preservação da 
vida no  planeta e resguardo  dos valores da civilização. 

Prioridades das Nações Unidas - conjunto de temas que justificam e 
explicam  a existência e  o funcionamento da ONU e da UNESCO., as décadas e 
os  anos internacionais, os dias comemorativos.  

Em 2014, o tema do Ano Internacional foi a Cristalografia. Embora 
fosse um tema distante da realidade dos alunos, das escolas e dos problemas 
mais imediatos vividos cotidianamente pela humanidade, foi importante 
considerá-lo na medida em que foi  o estudo detalhado do material cristalino e 
sobre a forma simétrica dos cristais de gelo,que deu inicio à ampliação dos 
estudos sobre  o papel da simetria da matéria.. 

Também em 2014 foi celebrado o  Ano Internacional da Agricultura 
Familiar em reconhecimento à contribuição da agricultura familiar para a 
segurança alimentar e para a erradicação da pobreza do mundo bem como para  
despertar a consciencia para a importância de apoiar a agricultura familiar, 
considerando a sua contribuição nas questões da necessidade da alimentação 
saudável, da segurança alimentar,da proteção à agrobiodiversidade, e 
preservação do regionalismo. 

Observe-se que os Projetos não se limitaram a um único tema cada um  
mas, ao revés, por brotarem de um  específico contexto local,  situação 
vivenciada  e, muitas vezes,  da própria iniciativa dos  estudantes, englobaram 
dois ou mais temas entrelaçados. 
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PROJETO  - FÓRUM DE CRISTALOGRAFIA 

O Ano Internacional da Cristalografia é organizado conjuntamente pela 
União 

Internacional de Cristalografia (IUCr) e pela UNESCO e comemora o 
centenário do nascimento da cristalografia dos raios-X, homenageando o trabalho 
pioneiro de Max von Laue e Wiliam Henry Bragg / William Lawrence Bragg. 

Apesar de a cristalografia ser hoje fundamental a todas as ciências, 
permanece relativamente desconhecida para o grande público. Um dos objetivos 
do Ano Internacional da Cristalografia passa por promover a educação e a 
sensibilização pública através de um conjunto vasto de atividades, como por 
exemplo, a realização do Fórum de Ciências da Natureza e Matemática para 
todos os alunos do Ensino Fundamental II e 1º e 2º anos do Ensino Médio. 

A culminância do projeto foi a exposição dos trabalhos desenvolvidos para 
os responsáveis e toda a comunidade escolar. 
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PROJETO – FÓRUM DE AGRICULTURA FAMILIAR 

Buscando promover em todos os países políticas públicas que favoreçam 
o desenvolvimento sustentável de sistemas de produção agrícola baseados em 
unidades familiares, nossos estudantes desenvolveram ao longo do ano letivo 
atividades acadêmicas de sensibilização, despertando a consciência 
da sociedade  para a importância da agricultura familiar. 

Nossos estudantes foram prestigiados pelos responsáveis e demais 
membros da comunidade escolar. 
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PROJETO SOBRE DROGAS 

Orientação e esclarecimentos sobre os malefícios causados pelo consumo 
de drogas, tendo em vista uma Educação que busca a formação plena do 
estudante, enquanto ser social, cidadão consciente de seus direitos e deveres e 
ser biológico saudável e plenamente desenvolvido em suas potencialidades. 

 

A partir de textos, cartazes, vídeos e troca de experiências, foram 
trabalhados  os temas nas diferentes séries e turmas, conforme segue abaixo 
explicitado: 

Turma 601 O que é alcoolismo? Quais as conseqüências para o 
usuário e seus familiares e amigos? Como podemos ajudar 
a quem precisa? 
 – Indicação de sites de grupo de apoio. 
 

Turma 701 O que é tabagismo?Quais as conseqüências para o usuário 
e seus familiares e amigos? Como podemos ajudar a quem 
precisa? 
– Indicações de sites de grupo de apoio 

Turma 801  Quais os principais psicotrópicos que atuam no SNC? 
Exemplos de grupos de apoio 
Exemplos de histórias de superação 

Turma 901 Quais os principais psicotrópicos que atuam no SNC? 
Exemplos de grupos de apoio 
Exemplos de histórias de superação 
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PROJETO – CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

Tema: Fraternidade e Tráfico Humano 
 

Incluindo cada indivíduo como membro atuante da Campanha, os 
estudantes refletiram sobre os direitos humanos fundamentais e atuaram no 
desenvolvimento do tema proposto da seguinte forma: 

 Apresentação do conteúdo do lema e tema, através do Cartaz específico; 
 Hino e a Oração da Campanha; 
 Subdivisão do tema para cada turma, de acordo com sua capacidade de 

compreensão. 
 Cartazes, PowerPoint e dramatizações de esquetes criados pelos 

estudantes, onde foram retratadas situações de tráfico humano e soluções 
para o mesmo. 
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PROJETO – “PÁSCOA, ESPERANÇA SEMPRE” 

Este foi um Projeto  de caráter religioso, mantendo a tradição de celebrar 
um dos mais importantes eventos do Calendário Cristão, a Ressurreição de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Foram lembrados os significados dos Símbolos da 
Páscoa, e os estudantes contribuíram preparando o ambiente e os alimentos, 
representados por pão e suco de uva, participando, ao final, de uma cerimônia no 
auditório do Colégio quando ocorreu  a partilha da Ceia por todos,.  

 

  

 

PROJETO – GINCANA SOLIDÁRIA 

Unidas no objetivo de incentivar os estudantes a disseminarem a 
solidariedade, as disciplinas de Educação Física e Ensino Religioso, desenvol-
veram  um Projeto em comum, durante as Olimpíadas, durante o qual todos os 
membros do CISIG foram convocados à doação de alimentos, roupas e material 
de limpeza para a Creche Cruzada do Menor, localizada na Rua Edgar Werneck, 
nº 420, em Jacarepaguá, que recebe diariamente 200 crianças do entorno. que 
passam o dia e realizam tarefas adequadas para seu crescimento e 
desenvolvimento. 

Como culminância, alunos do Ensino Médio foram convidados a levarem o 
material arrecadado e a passar um tempo com as crianças em confraternização e 
interação, fato que muito os orgulhou, pois assim puderam perceber sobre a 
importância de contribuírem efetivamente em prol dos semelhantes. O projeto 
colaborou para a formação integral dos estudantes, no que diz respeito ao 
desenvolvimento do caráter solidário e da ação responsável na sociedade, tão 
importantes em nossos tempos. 
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PROJETO – FILÓSOFO AGOSTINH0 – UMA VIDA DE CONVERSÃO 

Este Projeto resultou em trabalho realizado com os estudantes, focado na 
conversão de Santo Agostinho, através de seu testemunho de vida. Foram 
realizadas as seguintes atividades: 

 Partilha através de dinâmicas de grupo; 
 Pesquisa sobre os principais fatos da sua vida de Santo Agostinho, além 

de alguns pensamentos de sua autoria; 
 Criação de marcadores de livros com os pensamentos de Santo 

Agostinho. 
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PROJETO – COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 

Com a presença de familiares e estudantes do Ensino Fundamental I,  
funcionários do CISIG e FISIG, Sra Elza Pereira, mãe do presidente da Instituição 
e demais convidados, realizou-se a  coroação, com a partilha da palavra e 
benção realizada pelo padre Sebastião Cintra, Pároco da Igreja Nossa Senhora 
de Loreto, 

 

  

A cerimônia em si bem como os seus preparativos constituíram-se em 
momentos de grande entrosamento e participação tanto de membros da 
comunidade interna quanto externa. 

 

PROJETO – CIDADANIA PEQUENOS AGENTES, GRANDE AÇÕES 

Este Projeto, com o título “Pequenos Agentes, Grandes Ações” criado 
pelos próprios estudantes,  objetivou a realização de ações efetivas por parte dos 
jovens, a partir de suas  idéias, iniciativas  e atitudes em prol de quem mais 
precisa. Foram realizadas as seguintes atividades: 

 Confecção de um jornal; 
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 Dinâmica específica em cada turma com o tema: “ A Arte da Convivência”. 

Os encontros foram extremamente produtivos, pois o material criado pelos 
estudantes (lápis com flor de jornal na extremidade) foram doados para uma 
Instituição de Caridade para venda e a dinâmica certamente contribuiu para 
melhor entendimento das ações necessárias para um mundo melhor e mais justo. 

 

 

  

  

 

PROJETO – CELEBRAÇÃO DA BÍBLIA 

Através de um evento envolvente, o Colégio realizou sua tradicional 
Celebração do Mês da Bíblia; que de maneira geral, é celebrada pela Igreja 
Católica no mês de setembro. 

Porém com o objetivo de criar um ambiente inter-religioso, foram 
convidados representantes das religiões: Católica, Protestante, Espírita, Islâmica 
e Judaica, para uma simbólica homenagem aos seus Livros Sagrados. 

A entrada solene dos Livros ocorreu com nossos estudantes trajando 
vestes características, num momento de congraçamento em que imperou o amor 
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e o respeito pelo diferente, onde todos tiveram seu espaço para se manifestar e 
partilhar. 

 

 

  

 

PROJETO – ALMOÇO DAS FAMÍLIAS E SHOW DE TALENTOS 

Em uma tarde agradável, o CISIG recebeu familiares, amigos de nossos 
estudantes e funcionários para um evento,  com um almoço compartilhado por 
todos os presentes. Ao redor de uma grande mesa, no espaço reservado ao 
lanche, foram vistas  famílias interagindo, recebendo professores, 
coordenadores, numa grande confraternização, incluindo a Presidência da 
Instituição, num ato de plena e boa convivência. 

Após, todos se dirigiram para a quadra, onde as apresentações ocorreram, 
com a coordenação efetiva dos professores de Artes e Música, e a participação 
dos estudantes e familiares, que colocaram seus dons como canto, dança, desfile 
de moda e desenhos à disposição do público que apreciou  cada ato com grande 
entusiasmo.. 
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PROJETO – INTERCÂMBIO 
 
Foi realizada no mês de maio, uma viagem de intercâmbio à Argentina-  

Mendonza, ao Departamento de Aplicação Docente – DAD da UNCUYO, com os 
estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio (1º ano). 

 
O intercâmbio,  promovido anualmente pelo Colégio Internacional 

Signorelli, tem como objetivo principal, a interação de estudantes, por meio de 
visitas  a instituições de ensino de países de língua estrangeira, por período de 
aproximadamente dez dias.Durante esse período os estudantes   observam e 
comparam as diferentes metodologias de ensino utilizadas nas escolas visitadas 
e  costumes locais.  

  

  

 

PROJETO – ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO 

Visando uma formação ampla dos  estudantes do Ensino Médio, tendo em 
vista uma orientação para o mercado de trabalho globalizado,  a Orientação 
Educacional do CISIG, em parceria com a Psicóloga Elizabete Melo, desenvolveu 
este projeto ao longo do 3º bimestre, focalizando os seguintes aspectos: 
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 Simulação de processo seletivo; 
 Postura; 
 Comportamento e disciplina no ambiente de trabalho; 
 Dicção; 
 Mercado de trabalho global. 
  

  

 

PROJETO – HISPANIDAD – PAZ Y UNIÓN ENTRE LOS PUEBLOS 

Este Projeto teve como foco principal a importância da Hispanidad para a 
comunidade latina. Mereceram destaque  os países de língua hispânica que 
participaram da Copa do Mundo, com trabalhos apresentados pelos estudantes, 
baseados na tolerância, respeito e valorização das culturas diferentes como 
incentivo à Cultura da Paz. Os principais objetivos do Projeto foram os de: 

 Desenvolver de forma integral e harmônica as múltiplas potencialidades 
dos estudantes por meio  da troca de informações e experiências culturais; 

 Promover oportunidades para diálogo entre as culturas focalizadas pelo 
projeto, minimizando as possíveis diferenças culturais e idiossincrasias 
presentes; 

 Oferecer aos estudantes mais um ensejo  de  formação de Excelência, 
considerando a ocasião para troca múltipla de  experiências e saberes e 
ampliação da visão de mundo. 
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PROJETO – TRAÇOS CULTURAIS DE UM BRASIL, BRASILEIRO 

No desenvolvimento deste Projeto os estudantes do Ensino Fundamental II 
representaram o cotidiano da cultura brasileira dividida entre as regiões 
geográficas, através de comidas típicas, danças, dramatizações e a história dos 
povos. 

 

  

 

PROJETO – A CIÊNCIA NA GEOGRAFIA 

Os estudantes do Ensino Fundamental II apresentaram experiências 
científicas, tais como  pressão atmosférica, oxigênio, dilatação, erupções 
vulcânicas e formação de cristais, aliando estas  ideias  com os conceitos da 
Geografia. 
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PROJETO – SEMANA DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 

A semana de Orientação Profissional permite aos estudantes do 9º ano do 
Ensino Fundamental e aos do Ensino Médio, por meio de uma série de atividades 
relacionadas ao autoconhecimento e escolhas de carreira que pretendem seguir 
no futuro, uma maior segurança na escolha profissional. 

Os estudantes puderam ouvir, durante o evento, profissionais da área que 
atuam no mercado de trabalho, também na perspectiva do mundo globalizacdo. 

 

  

 

PROJETO – DIA DO VESTIBULANDO 

O Dia do Vestibulando foi celebrado com uma palestra promovida para os 
estudantes do Ensino Médio, ocasião em que eles puderam esclarecer suas 
principais dúvidas a respeito do funcionamento do ENEM e demais vestibulares. 
Também foi feita uma apresentação das principais Universidades públicas e seus 
respectivos cursos, relação de candidato vaga, proposta atual das avaliações, 
técnicas e influência dos fatores psicológicos na aprovação do candidato.Houve 
menção sobre a possibilidade de cursos superiores a serem realizados nos 
exterior,  em parte ou integralmente, por meio de convênios. 
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PROJETO – CONHECENDO A UERJ 

O Projeto teve como objetivo apresentar a UERJ aos estudantes do Ensino 
Médio como um exemplo de instituição de ensino superior e da  vida universitária 
que os aguarda no futuro acadêmico. Os estudantes puderam ampliar, assim, o 
contato com o interior da universidade, compartilhando experiências com 
professores daquela Instituição. 

 

  

 

PROJETO – DIA NA PUC 

Finalizando a semana de Orientação Profissional, que contou com 
palestras, workshops e oficinas, os estudantes do Ensino Médio participaram do 
projeto "PUC por um dia". O evento tem como proposta a apresentação de 
diversas carreiras universitárias, por intermédio do contato direto com 
pesquisadores  de diferentes campos do conhecimento, buscando facilitar a 
escolha de uma futura carreira profissional. 
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PROJETO – FESTA JUNINA 

 

  

Este projeto que culminou num grande evento no final do primeiro 
semestre letivo, compreendeu uma série de pesquisas e estudos sobre as 
origens, características regionais e trajes das festas juninas, culinária típica e 
demais aspectos relacionados aos festejos. Contou com a participação efetiva de 
todos os professores, estudantes e funcionários e o Colégio abriu suas portas 
aos familiares e outros membros da comunidade. A festa Junina é sempre mais 
uma oportunidade de se reforçarem as bases e os laços que sustentam os 
valores proclamados pela ONU, UNESCO e, local e especificamente, pelo CISIG. 

 

PROJETO – FEIRA DO LIVRO 
 

  

A Feira do Livro é um Projeto que já tem lugar cativo e de destaque no 
calendário anual de atividades do Colégio. 

Durante o primeiro semestre letivo os alunos pesquisam, produzem textos 
em prosa e poesia  e pequenos livros que durante a Feira, na presença de 
expositores externos,  são apresentados e lidos por todos.  
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Os melhores textos produzidas pelos estudantes do 1º ao 5º Ano do 
Ensino Fundamental constituem depois uma publicação intitulada de Mostra 
Autor Mirim que já chegou na  sexta versão em 2014.  

 

PROJETO – ACOLHIMENTO 

O Projeto Acolhimento realizou-se mais uma vez em 2014 com o propósito 
de dar as boas- vindas aos novos alunos. No início das atividades,  o Presidente 
do Instituto de Gestão Educacional Signorelli, Prof Dr Hércules Pereira,  acolhe 
pessoalmente os estudantes e lhes apresenta a Instituição, respondendo às 
questões que lhe são postas. 

 

  

 

  

 

PROJETO – PLANETÁRIO DA GÁVEA 

Este Projeto constitui-se numa visita ao Planetário da Gávea com o 
propósito de ambientar os estudantes naquele espaço, apresentar a dinâmica e 
os aspectos de funcionamento   do planeta, chamar a atenção para os problemas 
e perigos decorrentes da intervenção negativa do homem sobre a Terra e 
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despertar a consciência dos estudantes para a urgente necessidade de 
colaboração de todos os povos do mundo para o  cuidado e  preservação da vida  

 

  

 

PROJETO – VISITA AO BOPE 

Nos dias 11 e 13 de agosto foi realizada uma visita programada ao BOPE 
– Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro com os estudantes do Ensino Médio e do 9º Ano do Ensino Fundamental. 
A Visita Programada teve como objetivo a transmissão dos valores inerentes aos 
“Combates da Vida”. 

Foram apresentados aos estudantes, através da vista guiada e de 
palestras em salas pedagógicas, os resultados e  êxitos das ações do BOPE, que 
não se sustentam apenas na apurada técnica ou na qualidade dos equipamentos, 
mas sobretudo nos princípios e valores centrais que orientam as ações coletivas 
da Corporação. 
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PROJETO – OLIMPÍADA ESPORTIVA 

No dia 05 de setembro foi realizada a Olimpíada Esportiva Signorelli com o 
objetivo de estimular nos estudantes, atitudes coletivas, solidárias e cooperativas 
e  promover o entretenimento, o lazer e o espírito esportivo e cultural. 

As ações e atividades culturais-esportivas contemplaram,  para a obtenção 
do êxito, o respeito às regras, aos professores, aos companheiros, aos respon-
sáveis, bem como a aceitação dos resultados, valorizando a participação, 
incentivando a prática consciente e disciplinada das ações esportivas, como uma 
das formas indispensáveis à manutenção da saúde coletiva. 
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PROJETO – SEMEANDO A PAZ 

Os  fundamentos do Projeto seguem apresentados:  

“Se as guerras nascem no espírito dos homens, é no espírito dos 
homens que devemos erguer as defesas da paz (Preâmbulo do Ato 
Constitutivo da UNESCO). 

Vivemos numa época de crise, resultante da fragmentação da vida, o que 
nos foi imposta ao longo de cinco séculos do império absoluto da razão. O antigo 
modelo racional-ocidental nos levou, entre outras coisas, a destruição do planeta 
e a solução violenta dos conflitos. 

É na paz interior, na paz com o outro e na paz com o mundo onde 
acontece o verdadeiro encontro da pessoa com ela mesma, e conseqüentemente 
com toda a humanidade. Devemos procurar a sabedoria e a paz interior 

“Há que cuidar da Terra, há que cuidar uns dos outros, há que cuidar de 
nós mesmos 

Finalizando o ano letivo, foi desenvolvido pela Psicóloga Aurora Borges e 
Representante da PEA- UNESCO atuante no Colégio,  o Projeto Semeando a 
Paz. 

Através de cartazes, músicas, trabalhos voluntários e dramatizações, os 
estudantes apresentaram os resultados das vivências e reflexões dos encontros 
mensais desenvolvidos ao longo do ano letivo. 

Os estudantes participaram com muito entusiasmo desses momentos 
avaliativos e deram, individualmente, alguns  depoimentos muito ricos que 
merecem uma atenção especial  pela  sua espontaneidade e verdade,  advindas 
daqueles já têm em mãos os baluartes da PAZ. Os depoimentos seguem anexos. 
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PROJETO – ESPECIAL DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. NEGROS NO 
PODER: UM BREVE HISTÓRICO DA LUTA POR DIREITOS CIVIS NOS 
EUA. 

A luta pelo direito ao voto nos Estados Unidos, no final do século XIX e no 
inicio do século XX, foi uma bandeira levantada pelos diferentes líderes negros 
durante os anos de pós-abolição. O conceito de liberdade associava-se ao direito 
de participação e de integração a uma sociedade liberal, regida pelo trabalho livre 
e pelo individualismo. Neste sentido, o acesso à política como forma de validar os 
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direitos civis tornou-se uma questão crucial em um país que disputava entre 
brancos e negros ex-escravos, novos espaços no mundo do trabalho. 

No caso dos EUA a liberdade não estava associada necessariamente ao 
final da escravidão e sim a integração social do ex-escravo a sociedade e o 
acesso aos direitos e a cidadania típicos de um individuo munido de liberdades 
individuais. A questão da emancipação, portanto, determinaria não só a liberdade 
pessoal e o direito sob si mesmo, mas também a acesso ao corpo político, e 
neste sentido o problema não estaria apenas em tornar os escravos 
trabalhadores livres, mas também em concebê-los como cidadãos ativos 
politicamente. 

 

  

 
Martin Luther King em discurso histórico em Washington EUA 

PROJETO - TRABALHO PROPAGANDA ELEITORAL PARA 
PRESIDENTE DO BRASIL. TRABALHO 9O. ANO DO COLEGIO 
INTERNACIONAL SIGNORELLI 

As eleições de 2014 acontecerão no dia 05 de outubro, para os cargos: a 
presidência da república, senado, deputados federais e estaduais, governador. 

Na curta História da República brasileira, um século contou uma Historia 
de fraudes eleitorais, voto cabresto, ditaduras, subdesenvolvimento, e uma 
sociedade alheia a importância dos direitos políticos e do exercício da cidadania: 
um status de poucos no Brasil. 

As manifestações nas ruas ocorridas há um ano, demonstraram um Brasil 
que possui um povo atuante, sobretudo a juventude. Jovens da geração digital, 
que se organizam pelas redes sociais, criando movimentos, protestos, exercendo 
a liberdade de expressão no mundo virtual. 

Pensando na importância de votar como forma de exercer a cidadania e 
escolher o candidato a partir do trabalho que ele irá realizar. É preciso que a 
sociedade passe a conhecer mais a política, ou melhor, o funcionamento da 
política brasileira, que mesmo imersa nos escândalos de corrupção, e no jeitinho 


