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O que a Google pode
ensinar aos professores

A

atividade de ensino impõe de safios aos professores e às instituições, especialmente, em
tempos nos quais a conectividade e
o conhecimento estão disponíveis na
palma da mão. É fato que o mercado de educação tem se movimentado
no sentido de atender à expectativa
de alunos e também de empresas, fazendo uso de conteúdo mais dinâmico e contextualizado no aprendizado.
Ao se pensar em projeto de rede,
tanto a área pedagógica quanto a
tecnológica vêm discernindo e avaliando as soluções de mercado para
atender à essa demanda de melhor
aproveitamento da tecnologia aplicada à educação. Experimentamos
plataformas, por tais, lousas inte rativas, mas percebemos que esse
movimento não poderia ser baseado apenas em equipamentos ou softwares, faltava a par ticipação de um
elemento fundamental: o professor.
No final de 2016, como Comitê de
Marketing e Tecnologia da Rede Filhas de Jesus, par ticipamos de uma
palestra da empresa Edtech que
apresentava soluções simples, mas
objetivas, usando a plataforma Google para a atividade de ensino. Encantamo-nos com a proposta que
apresentava um conceito diferente
de outras empresas do setor: o professor passava a ser um coadjuvante
e não um consumidor de conteúdo
digital pronto. O projeto nos apre sentava a formação continuada do
professor, preparando-o para construir suas aulas e práticas de forma

customizada, fazendo uso de aplicativos e ferramentas intuitivas,
dando liberdade para sua criação.
Já em 2017, assessorados por essa
mesma parceira Google, iniciamos
um projeto piloto com duas escolas e
uma obra social da Rede Filhas de Je sus. Foi um sucesso! Percebemos que
a solução abria um novo horizonte
para criação de aulas mais diver tidas, conectadas e permitia compar tilhamento de conteúdo entre os professores. Os professores se tornaram
alunos e descobriram, nos diversos
encontros de formação, como a tecnologia se somava ao dom que cada
um deles possui para ensinar. Em paralelo, a Rede Filhas de Jesus fazia
também um investimento em conectividade, equipamentos como Chromebooks e também em espaços de
aprendizado como as Salas Google.
O objetivo é a formação continuada
do professor, dando-lhe familiaridade ao uso da tecnologia. Está sendo perceptível como muitos deles
se apropriaram das ferramentas de
forma tão natural. Tem sido um movimento gratificante para todos os
envolvidos a exploração de recursos
que, por outro caminho, demandaria
um investimento maior em recursos
tecnológicos, mas sem inserir o professor como ponto focal. A plataforma permite que o professor tenha
autonomia para criar e compar tilhar
seu conteúdo, facilitando o processo
de aprendizado para alunos e também outros professores. Esse processo ocorre de forma transparente e

com mínimo conhecimento técnico.
Em 2017, percebemos o potencial
do projeto, entendemos que ele de veria crescer dentro da Rede Filhas
de Jesus, não podendo ficar restrito apenas àquelas escolas e obras
envolvidas no projeto piloto. Como
projeto inclusivo, era necessário
que todas as escolas e obras par ticipassem, contribuindo e nos for talecendo como Rede. Neste entendimento, em 2018, fizemos mais uma
expansão do seu uso: ingressaram
mais quatro escolas que passaram
também a ser preparadas para uso
da plataforma, um projeto de formação com duração de dois anos.
Temos um entendimento muito claro de que somente a tecnologia não
produz valor para o processo de
aprendizagem, porém, quando ela
se soma à proposta pedagógica consistente, aí sim, entendemos como a
Google pode contribuir e “ensinar ”
professores e escolas. Nossa expectativa é que toda a Rede já esteja fazendo uso integrado em 2019, ofere cendo para todos os alunos de escolas e obras o que há de mais moderno
em termos de tecnologia educacional. Nosso objetivo é formar internamente docentes com “fluência digital” e também alunos integralmente
preparados para o mercado e vida.

Kenner Rhodney de Carvalho
Coordenador de TI da
Rede Filhas de Jesus
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Equipe de Matemática SJO

EDITORIAL
O passo da escola, no
compasso da vida
Vivemos em um mundo glo balizado, onde a velocidade
das infor mações são cada vez
mais incr íveis e até nos as sustam. Tempos em que essas
infor mações podem influenciar a vida de uma sociedade,
como, por exemplo, as Fake
News, que ganharam relevância a ponto de ser o tema da
redação do Enem neste ano.
E é assim, em um mundo digital, agilizado, que estamos formando nossos jovens. Por isso,
precisamos estar atentos e,
enquanto escola, acompanhar
esse compasso da vida e trazer
a tecnologia para as nossas au las, para que os jovens apren dam a lidar com as mesmas,
em favor de seu crescimento
pessoal e, futuramente, pro fissional, não se limitando a
usuár io voraz de redes sociais.
O uso adequado das tecnolo gias trazem benefícios inúme ros e tor nam a aprendizagem
mais prazerosa. Um exemplo é
a gamificação: usando um re curso que as cr ianças e jovens
adoram, a aprendizagem pode
ficar mais diver tida. Essa estratégia tecnológica desper ta
o interesse para a par ticipa ção e concentração, desen volve a cr iatividade, a auto nomia e o trabalh o em equipe
para resolução de problemas.
A R ede Filhas de Jesus vem investindo para que esse universo digital esteja disponível em
todas as unidades, for talecen do o ensino de qualidade, que
já é uma marca da instituição,
opor tunizando o uso cons ciente e em favor de um crescimento maior ain da de nossos
estudantes. M ais novidades
chegarão em 2019. Aguarde!!!!
Cássia Lara Neves de Araújo
Diretora

A

Equipe de Matemática da Obra Social São José Operário é uma oficina
de estudos, criada em 2017, com o
objetivo de estimular e promover o aprofundamento da matemática, contribuindo para
o desenvolvimento do raciocínio lógico e
preparação para a OBMEP - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. É
um grupo formado por 22 alunos do 7º ao
9º ano, com bastante afinidade e interesse
pela matemática e tudo o que ela envolve.
Por dois anos consecutivos, 2018 e 2019, o
aluno Henrique Greenhalgh, estudante do
9º ano, foi classificado para a 2ª etapa da
OBMEP, recebendo menção honrosa, sendo

A

motivo de muito orgulho para todos nós e
sua família. Neste ano, 4 alunos foram aprovados para a segunda etapa, realizada em
setembro, e estão aguardando o resultado.
Parabéns a todos os alunos que participaram e se dedicaram durante o treinamento para a OBMEP, o sucesso de cada
um é muito merecido. Em 2019, a Equipe ofertará vagas a alunos veteranos e
novatos para continuarmos o trabalho.
Flávia Mascarenhas Matosinhos
Professora de Matemática

Cursos Socioprofissionais

Obra São José Operário completará 50 anos em 2019 e neste período promoveu ações, buscando a
qualificação e a formação profissional das
famílias dos nossos alunos e da comunidade do entorno. Sempre com o objetivo
da formação humano-cristã e na melhoria da qualidade de vida dessas famílias.
Através das parcerias com Sesc-MG e Senac-MG, tivemos cursos de cabeleireiro, datilografia, práticas culinárias, corte e costura,
auxiliar administrativo, cuidador de idoso,
inglês básico, massagista e web designer.

Atualmente, oferecemos os cursos de
manicure e pedicure, depilação com linha, depilação com cera, automaquiagem, designer de sobrancelhas, corte
e costura e trabalhos de artes manuais.
Para se inscrever nos cursos, basta procurar o Serviço Social de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. Lembrando que
todos os nossos cursos são gratuitos!
Fernanda Xavier
Assistente Social
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Desafios

Q

H

á 50 anos, a Pastoral da Obra Social São José Operário assume a
atitude de acolhida e escuta no
contato com os jovens do entorno da Lagoa da Pampulha. Dessa atitude vem
nascendo e crescendo nosso ardor pastoreiro, como chama que ilumina, orienta e aponta os rumos de nossas ações.
Coube às irmãs o primeiro passo - ir ao encontro - e hoje, com a colaboração dos leigos, debruçamo-nos sobre um constante
discernimento para acertarmos cada vez
mais, para incluirmos de forma permanente
e efetiva, para sermos uma Obra em Missão,
partindo da inspiração da Madre Fundadora:
coragem, confiança e braços sempre abertos. Movidos por um sentimento renovado
de confiança inquestionável nas mãos de
Deus, vamos à frente, sem fronteiras, sem receios, sem reservas ao novo, às novas linguagens e novos chamados do mundo sedento.
A Pastoral sabe, porém, que tal complexidade
de mundo passa para além de nosso campo
de atuação, a “família”. Como recuperar famílias com inúmeros problemas, como: desunião, situações de abandono, apelos cruéis

alunos reproduzem as receitas aprendidas.
Este ano, preparamos torta prática de sardinha, utilizando o pão amanhecido como
a massa da torta. Fizemos bolo de casca de
banana, receita rica em fibras e muito saborosa. Elaboramos também o hambúrguer de
abobrinha uma receita nutritiva e saborosa
aproveitando de forma integral a abobrinha
verde. Por fim, pensando em uma alternativa de diminuir o consumo de refrigerantes,
preparamos a “Fanta” caseira, utilizando laranja, cenoura, limão e água com gás. Foi um
sucesso, os alunos adoraram as receitas!!!

uando estamos no 6º ano, nosso
maior desafio é: terminar os deveres e ter um tempo para brincar.
Agora, quando estamos no 9º ano, surgem
mais responsabilidades e as nossas dificuldades são: fazer provas, trabalhos, participar do Curso Pró-Técnico, concluir o ano e
não “bombar” em alguma disciplina. *risos*
Os estudantes do curso que prepara os
alunos para o Vestibular do CEFET-MG,
Pró-Técnico, parceria da Obra Social São
José Operário com o CEFET-MG, foram selecionados pela dedicação e desejo de estudar e se preparar para provas externas e
também para o ingresso no Ensino Médio.
Temos este ano, ministrando o curso, duas
monitoras muito esforçadas: Sarah Reis
(doutora em Botânica e graduanda em Formação em Docência) e Stephanie Chantal
(graduanda em Letras). O curso é intenso,
há muitas provas, trabalhos e exercícios.
Um fato marcante, durante o ano, foi a
visita ao campus I do CEFET-MG. Todos
estudantes ficaram muito empolgados,
porque o espaço é muito grande e creio
que os dois lugares que mais chamaram
atenção foram a biblioteca e o campo
de futebol. Foi bem divertido e também
pudemos receber informações sobre os
cursos os quais escolhemos quando fizemos a inscrição para o processo seletivo.
As monitoras Sarah e Stephanie nos proporcionam ampliação do conhecimento,
no decorrer das aulas, elas têm um jeito
diferente que nos ajuda a entender os
conteúdos. Também para elas é bom dar
aulas, pois adquirem experiência. Tanto
os estudantes quanto as monitoras têm
exercitado a boa convivência, respeitando
as diferenças. Nós nos preparamos para o
Ensino Médio e as monitoras para a prática
da docência. O ano foi de altos e baixos…
discordâncias, dificuldades, superações,
provas, trabalhos, risadas e companheirismo. Nestes anos estudando na Obra, acredito que o caminho pelo qual passamos
não será esquecido. Por eu ter feito parte
do grupo de estudantes, sei exatamente
como foi a convivência, o processo de amadurecimento. Este ano, especificamente,
foi um ano de crescimento, crescemos em
seriedade, em união, em responsabilidade.
Estaremos em outra escola, porém o que
nos tranquiliza, acalma os nossos corações, é que na Obra aprendemos, além do
conhecimento acadêmico, a ser responsáveis, companheiros, a superar obstáculos. .
Em nome dos colegas que participam do
Curso Pró-Técnico, agradeço pela oportunidade, pela parceira entre a Obra e o CEFET-MG). Que a nova etapa seja de sucesso!

Bárbara Júnia Patrício Mercini
Nutricionista / CRN9:11534

Iasmin Gabriele Perdigão Roque da Silva
Aluna do 9º ano A

do mundo, desarticulação e violência social?
Em meio a esse turbilhão de situações, aparece a Pastoral que de maneira simples, mas
acolhedora, apresenta Jesus Cristo como
sendo a centralidade do nossa proposta de
existir e a forma como nos relacionamos com
tudo e tentamos resolver problemas de vida.
Um dos nossos propósitos é acompanhar
a alegria, a evolução dos jovens, que, cada
vez mais, identificam-se com o carisma e
a espiritualidade por nós apresentados,
podendo ser agentes transformadores de
famílias e da sociedade. Uma Pastoral que
quer se posicionar precisa ter uma acolhida e uma escuta extremamente coerentes com a sua ação. Sem esse alinhamento, não há como o projeto pastoral atuar.
Nós, “pastoreiros”, queremos mostrar
que este é o norte que partilhamos: conhecer a história, ir ao encontro, acolher num abraço pleno e tentar manter
elos para daí surgirem ações que valorizem o protagonismo e a própria vida.
Equipe de Pastoral

Oficina de Aproveitamento Integral de Alimentos

N

o Brasil aproximadamente 70 mil toneladas de alimentos são jogadas no lixo diariamente. Segundo o IBGE, o desperdício no consumo doméstico de alimentos é alto,
chegando a quase 20% e a forma mais comum
de desperdício é a utilização dos alimentos de
forma inadequada. As cascas, os talos e as folhas
de frutas e hortaliças são geralmente as partes
mais nutritivas desses alimentos, porém, por
falta de hábito de consumo, são jogadas fora.
Diante desse cenário a Nutrição na Obra São
José Operário trabalha com oficinas de Aproveitamento Integral dos Alimentos (AIA) para
contribuir, de maneira significativa, para melhorar o valor nutricional das refeições dos
alunos, economizar e diminuir o desperdício
tanto na escola, quanto em casa, pois muitos
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Boletim Amigos do Integral:
uma proposta transformadora

egundo o Ministério da Educação MEC -, um em cada dez estudantes
brasileiros é vítima de bullying, um
comportamento agressivo intencional, em
que, muitas vezes, um mesmo indivíduo é
alvo repetidamente. Ao longo dos anos, o
Projeto São José Integral vem se dedicando
ao combate à prática do bullying. Os educadores sociais atentos às vivências e relatos
dos estudantes, planejaram para este ano
um projeto anual de combate bullying: o
Boletim Amigos do Integral. O projeto foi
apresentado aos alunos em parceira com
a orientadora educacional Eliziana Figueiredo que no início do ano realizou bate-papos, visando conscientizar os educandos
sobre a importância de conhecer, problematizar, agir, superar e evitar o bullying.
O Boletim Amigos do Integral é elaborado por cada turma do Integral, totalizando
seis edições. O informativo apresenta depoimentos de alunos e educadores sobre a
vivência e superação do bullying, fontes de
leitura que abordam a temática bullying,
além de curiosidades e passatempos.
O destaque do boletim é a mascote Livro
São José. A mascote foi escolhida em um
concurso realizado no início do ano. Dentre
as diversas propostas, destacou-se a criada
pelo aluno Matheus Felipe Lima, da turma

do 6º C. A cada edição a mascote convida
a comunidade educativa a discutir e refletir sobre o bullying no ambiente escolar.
O Boletim Amigos do Integral é divulgado
no site, Facebook e murais da Obra. Também a cada edição, por meio de uma roda
de conversa com os estudantes, os educadores sociais fazem a leitura do boletim,
refletem e buscam alternativas de como se
prevenir esses atos de intimidação e violência física ou psicológica no ambiente escolar.
Parabenizo os educadores e estudantes
dos 6° e 7° anos que, no decorrer deste
ano, contribuíram para ações preventivas e, ao mesmo tempo, transformadoras,
buscando uma convivência harmoniosa.

FIQUE LIGADO
Você Sabia?
A Literatura de Cordel foi reconhecida
como Patrimônio Cultural Imaterial do
Brasil. É um gênero literário muito popular
no nordeste brasileiro. São poesias escritas em rimas que teve início na Europa e
eram divulgadas inicialmente na oralidade. Mais tarde passou a ser impressa em
folhetos com ilustrações em xilogravuras.
Disponível em: <http://lucianaleopoldinocordel.blogspot.com/2016/03/curiosidades-do-cordel.html>

Roberto Simão Moreira Júnior
Educador Social

SJO
Uma escola bacana
Boa de viver
Um ambiente glamoroso
E pessoas para conviver

Fatos & Fotos

Se fosse outro lugar
Não seria tão feliz
Pois parece minha casa
O lugar onde eu nasci
Aqui conheci muito amigos
Conheci novos lugares
Adquiri conhecimento
E consegui felicidade
Um lugar de conhecimento
Um lugar de oração
Felicidade é o que não falta
Dentro do meu coração

Momento Cívico Cultural - 8º ano B
Profissionais da educação

Outubro Rosa

Coisa melhor que isso
Acho que não há
Pois temos aulas bacanas
E a Jack para nos auxiliar
Se faltou alguma coisa
Não deu para dizer
Pois são muitas alegrias
Que estão em meu viver
A escola dos meus sonhos
Uma escola de Deus
Um lugar tão bonito
Que não quero dar adeus

Projeto Feira Animal - 7º ano A

Rede Filhas de Jesus homenageia
educadores

Vai ser difícil
Mais vou ter que superar
Por enquanto aproveito
O que a escola tem para me dar
Se fosse para resumir
A escola em uma palavra
Eu diria “estupenda”
Não tenho dúvida de nada
Para acabar esse poema
Com um belo refrão
O SJO é minha vida
Num pedaço do meu coração

Sarau Indez - 7º ano

Visita Técnica ao Centro de Treinamento
Esportivo - UFMG - 9º ano

Alessandro Rocha – 7º ano B
Projeto História da Obra em Cordel –
Arte e Língua Portuguesa

