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Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) promove a Cam-
panha da Fraternidade desde o 

ano de 1964, como caminhada quares-
mal que nos leva ao encontro do Cruci-
ficado-ressuscitado. A campanha traz, 
para reflexão da Igreja – clero e leigos 
-, temas de cunho social portadores de 
sinais de morte, para que, por meio de 
ações transformadoras, sermos tocados 
pela grandeza da vida nova que nasce da 
cruz e da ressurreição.

O tema deste ano é A fraternidade e 
a Saúde Pública e o lema, Que a saúde se 
difunda sobre a Terra (cf. Eclo 38,8). Com 
essa opção, a Campanha pretende sensi-
bilizar a todos sobre a dura realidade de 
inúmeras pessoas que não têm acesso à 
assistência da saúde pública condizen-
te com suas necessidades e dignidade, 
além de mobilizar por melhoria no Siste-
ma Único de Saúde.

O SUS, cuja proposta é atender a to-
dos indistintamente, ainda não conse-
guiu ser implantado em sua totalidade, 
o que prejudica principalmente os mais 
necessitados. O atendimento deficitário 
prestado pelo SUS às populações caren-
tes e a falta de transparência na aplicação 
dos recursos na saúde criam estruturas 
que se refletem nas situações de exclu-
são e na ausência de condições adequa-
das e dignas de vida, realidades expostas 
pelos MCS (Meios de Comunicação So-
cial) e pelos rostos sofridos das pessoas 
enfermas e debilitadas.

Campanha da 
Fraternidade 2012

É necessário empenho por mudanças 
nessas estruturas que geram enfermida-
des e mortes, a partir da percepção de 
que a doença contraria os anseios de vida 
e bem-estar do ser humano; por isso o 
doente, em razão de sua fragilidade, pre-
cisa de um cuidado fraterno e solidário.

Nesse contexto, vale lembrar a pará-
bola do Bom Samaritano, como paradig-
ma de toda atividade em favor dos que 
sofrem ou precisam de ajuda. 

Em prosseguimento à abordagem do 
tema proposto pela CF, considere-se tam-
bém o outro lado da realidade, ou seja, a 
saúde, que é vida plenamente vivida nas 
dimensões pessoais, sociais e espirituais.

A melhor forma de cuidar da saúde 
de uma pessoa é evitar que ela adoeça. 
Nesse sentido, é fundamental resgatar e 
valorizar iniciativas que estimulem mo-
dos alternativos de alimentação, a prática 
de esportes, os exercícios físicos, além de 
alertar para os danos causados pelo uso 
crescente e disseminado de drogas lícitas 
e ilícitas (álcool, cigarro, crack e oxi).

Vale acrescentar a relação entre meio 
ambiente e saúde, que leva a refletir so-
bre os cuidados a serem tomados com a 
Mãe Terra. A corrida desenvolvimentista 
desenfreada, liderada pelos países do 
chamado “primeiro mundo”, teve um 
efeito cascata negativo, ao expor a vida 
e o meio ambiente a elementos prejudi-
ciais e agressores. A preocupação da Igre-
ja com a preservação do meio ambiente 
e sua sustentabilidade vai ao encontro da 
missão de defender a obra da Criação de 
Deus e seu projeto de amor e vida.

Ampliando a reflexão sobre o tema 
da CF, vale ressaltar os princípios de so-
lidariedade e participação que inspiram 
toda ação cidadã no tocante à saúde. 
Esses princípios exprimem-se numa série 
de atividades mediante as quais o cida-
dão deve exigir que o Estado promova a 
vida por meio de ações preventivas e ofe-
reça um sistema de tratamento eficaz e 
digno a toda a população, especialmente 
aos mais necessitados.

Além das relações pessoais e inter-
pessoais, é oportuno destacar a relação 
do homem com Deus, a qual contempla 
a dimensão espiritual. A espiritualidade é 
fator de bem-estar, conforto, esperança e 
vida. Urge que as instituições de saúde se 
organizem no atendimento dessa necessi-
dade fundamental da natureza humana.

A saúde, relacionada às dimensões 
pessoais, sociais e espirituais, é entendida 
como um estado de completo bem-estar 
físico, mental, social e espiritual. Nesse 
sentido, a CF aponta para a prática de 
ações calcadas em valores como a justiça, 
solidariedade, participação cidadã, para a 
promoção da saúde e valorização da vida. 

Eu vim para que todos 
tenham vida, e vida em 

plenitude (Jo, 10,10).

A

Encontro CF 2012
O coordenador de Pastoral do Liceu 

Santista, Sérgio Pereira Nogueira Júnior, 
e um grupo de professoras da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental 
participaram, no sábado, 11 de 
fevereiro, de um encontro para 
aprofundamento da Campanha 
da Fraternidade 2012, cujo tema 
é Fraternidade e Saúde Pública e 
o lema, Que a saúde se difunda 
sobre a Terra. Organizado pela 
ANEC-SP (Associação Nacional 
de Educação Católica do Brasil), 
o evento foi realizado no Centro 

Universitário São Camilo, em São Paulo 
(SP), e contou com uma série de oficinas 
especifícias para cada nível de ensino.
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E Órgão Informativo do Liceu 
Santista, publicado sob respon-
sabilidade da Coordenadoria de 
Comunicação do Complexo Edu-
cacional São Leopoldo.
Diretora: Profa. Me. Cláudia Cris-
tina T. M. Santiago - Conselho 
Editorial: Profa. Maria Aparecida 
Esteves Martins e Roberta Barbo-
sa de Araújo - Editor: Prof. Anto-
nio Fernando C. Santos - Texto: 
Roberta Barbosa de Araújo - Jor-
nalista Responsável: Roberta 
Barbosa de Araújo - Mtb 27.352 
- Fotografia: Roberta Barbosa de 
Araújo. Arte e Editoração: Matiz 
Comunicação.
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s novos alunos do Liceu 
Santista e suas respectivas 
famílias foram recebidos 

no sábado, 21 de janeiro, para 
manhã de acolhida na escola. 

Foi uma oportunidade para 
que os novos integrantes da 

família liceísta conhecessem 
a direção, os coordenadores 

e os professores. Esse encon-
tro é realizado anualmente 

Representantes do Conselho Admi-
nistrativo da Associação Franco Rotelli es-
tiveram no Liceu Santista na sexta-feira, 
3 de fevereiro, para receber uma doação 
da Clínica Radiológica de Santos (CRS), 
obtida por meio de campanha para reco-
lhimento de chapas de Raio X fora de uso 
para reciclagem. A entidade, que atende 

Associação Franco Rotelli 

pessoas portadoras de sofrimento men-
tal, foi indicada pela psicóloga Flávia 
Gonzalez e pelo coordenador de pasto-
ral da escola, Sérgio Pereira Nogueira Jú-
nior, responsáveis pelos projetos sociais 
desenvolvidos com alunos dos Ensinos 
Fundamental 2 e Médio que participam 
do Grupo FASE (Falando Sério).

Acolhida aos novos alunos

e tem o objetivo de integrar os novos 
estudantes, oferecendo um momento 

de confraternização.

Alunos da Educação Infantil 
aos Ensinos Fundamental e Médio 
participaram de uma série de ativi-

dades em diferentes ambientes do 
Liceu Santista, como laboratórios 

de Química e de Biologia, biblio-
teca, robótica, sala multimídia com 

demonstração do ensino bilíngue, gi-
násio poliesportivo e espaços da Edu-

cação Infantil. Ao final, todos se reuniram 
para um lanche comunitário.

A solenidade contou com a presença 
do administrador da CRS, Luis Fernando 
Sorrentino; do presidente da associação, 
Carlos Solano; da diretora de estudos 
e projetos, Aurélia Rios; do psicólogo e 
apoio técnico da luta antimanicomial, 
Igor Borysow; e da aluna Juliana Martins 
Nascimento Sorrentino, do 8º ano do En-
sino Fundamental, que participa do FASE 
e sugeriu o auxílio financeiro à Associa-
ção Franco Rotelli.

Criada pela Clínica Radiológica de 
Santos em 2005, a campanha Radiocicla-
gem recebe filmes radiológicos inutiliza-
dos para que sejam reciclados de forma 
correta por empresas credenciadas pela 
Anvisa - Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. A partir de então, as duas uni-
dades da clínica recebem os exames. 
Tudo o que se obtém com a 
venda desse material é doa-
do para instituições filantró-
picas da região. 

O



Sob a direção da professora de 
Literatura, Cláudia Heloísa Cunha An-
dria, o grupo de teatro amador for-
mado por alunos do 1º ano do Ensino 
Médio encenou o Auto da barca do 

inferno, texto de autoria do drama-
turgo português Gil Vicente, e foi 
ovacionado pelo público das cinco 
sessões realizadas em dezembro. 
Alunos de outras classes, profes-
sores, funcionários, familiares e 
convidados prestigiaram a atuação 
dos liceístas, que se dedicaram com 

afinco ao projeto.

Os estudantes tiveram o primei-
ro contato com a obra de Gil Vicente 
em meados de abril de 2011. A partir 

de então, seduzidos pelo enredo 
instigante, manifestaram o de-

sejo de montar um espetácu-
lo. A primeira encenação foi 
realizada no início de julho 
para os próprios colegas e 
professores convidados. O 
sucesso foi tanto, que ama-
dureceram a ideia de ex-

pandir o público e apresentar 
o auto no fechamento do ano letivo.

om base na série de livros Com-
-Fusão, do autor Ilan Brenman, 
que brinca com a junção de duas 

palavras criando uma terceira, indepen-
dente de ela existir ou não, os alunos 
do Infantil 3 produziram o Livro da 
Bagunça, uma coletânea de traba-
lhos em que a imaginação é posta 
em prática e rende muitas relei-
turas. Para fechar o projeto, nada 
melhor do que mostrar o resultado 
para aquele que o inspirou, ou seja, o próprio Ilan Brenman, que veio ao 

Liceu Santista e se encantou com as 
produções.

O projeto da recriação dos livros 
teve início com a leitura comparti-
lhada do livro Com-Fusão, quando 
os alunos se colocaram no papel de 
leitores, ainda que de forma não tra-
dicional. Após as leituras, cada criança 

escolheu as palavras para fazer a junção. 
“No momento em que fizeram a fusão, 
a alegria de construir uma nova palavra 
foi imensa. Riam do resultado obtido e 
da sonoridade conseguida”, explica uma 
das coordenadoras da Educação Infantil, 
Adrianna Nunez.

Auto da barca do inferno

C

Escritor  
Ilan Brenman



Os dias 26, 27 e 28 de novembro fi-
carão guardados por muito tempo na 
lembrança dos alunos do 5º ao 8º ano 
do Ensino Fundamental. Esse foi o final 
de semana em que eles se divertiram 

 Liceu Santista conquistou exce-
lentes resultados na II Copa 
Nupec de Futsal Escolar, cujas 

finais foram realizadas em novembro, 
no ginásio do Colégio Santista. A equipe 
sub-13 sagrou-se campeã do torneio; 
os times sub-07, sub-08 e sub-11 con-
quistaram o vice-campeonato. E mais: o 
professor Marcello Ferraz dos Santos foi 
homenageado com o troféu Dedicação. 
Na classificação geral, o Liceu Santista 
ficou com o segundo lugar. Das 68 esco-
las que participaram da competição, o 
Liceu Santista foi a única que chegou às 
finais com quatro times.

Desde o mês de outubro, os alunos 
do 9º ano do Ensino Fundamental e os 
do Ensino Médio que fazem atividades 
aquáticas tiveram aulas especiais de surf 
com o professor Fábio Eleutério da Silva 
dentro da grade de natação. Além da 
prática na piscina semi-olímpica, envol-
vendo os movimentos básicos da moda-
lidade, os liceístas também receberam 
fundamentação teórica do esporte. A fi-
nalização do projeto não poderia ter sido 
outra: uma série de aulas de surf na praia, 
realizadas entre o final de novembro e 
primeira quinzena de dezembro e com a 
presença maciça dos estudantes.

Como para muitos dos alunos essa 
foi a primeira experiência com a prática 
do surf, o professor Fábio contou com o 
apoio de outros dois educadores físicos 
para auxiliá-lo durante as aulas na praia: 
Rodrigo Fiore, da loja Surf Store, na aula 
inaugural, e Theo Silveira Pietroantonio 
em todas as aulas.

Copa Nupec de 
Futsal Escolar

Além dos troféus por equipe, outros 
destaques liceístas encheram a escola de 
orgulho. O aluno Yan Lobo Vianna foi o 
goleiro menos vazado na categoria sub-
07; Lucas Costa Duarte também foi o go-
leiro menos vazado na sub-8 e Gustavo 
Ranieri de Abreu foi o artilheiro da sub-11.

“Para nós, esses resultados coroam 
anos de trabalho com os nossos alunos. 
Eles frequentam as oficinas de futsal na 
escola e não são federados, o que valo-
riza ainda mais as nossas conquistas”, co-
memora o professor Marcello Ferraz dos 
Santos. Ele e o professor André Santana 
coordenam os times liceístas.

Aula de  
surf na praia

RepLago

O

muito no Acampamento 
República Lago - RepLa-
go, localizado na cidade 
de Leme, no interior de 
São Paulo. A turma pre-
cisou de muita energia e 
disposição para encarar 
uma rotina de atividades 
pra lá de especiais. Tudo 
era motivo de festa e de 
celebração da amizade.

Difícil foi escolher o 
que fazer primeiro entre 
tantas opções disponi-
bilizadas pelo acampa-

mento: piscina, lago, trilhas ecológicas, 
futebol na lama, arvorismo, tirolesa, bala-
das e atividades de imersão na língua in-
glesa. Tudo isso recheado por momentos 
gastronômicos para manter o pique dos 
estudantes.



Para receber os novos alunos, 
a Católica UniSantos organi-
zou mais uma edição do Pro-

grama de Iniciação à Vida Acadê-
mica (PIVA). Durante 15 dias, antes 
do início das aulas regulares, cen-
tenas de estudantes participaram, 
gratuitamente, de oficinas, pales-
tras e aulas com o objetivo de rever 
conteúdos, melhorar a organiza-
ção dos estudos e proporcionar 
uma verdadeira integração. 

Neste período, eles conhece-
ram parte das instalações e rece-
beram as boas-vindas e orienta-
ções de professores, coordenadores 
de cursos e diretores de centro, além 
de representantes de setores, como 

P 

UniSantos recebe novos alunos 
com Programa de Iniciação 
à Vida Acadêmica

Biblioteca, Secretaria, Serviço de Apoio 
Pedagógico e Social, Projeto Cultural e 
Relações Estudantis. 

Do curso de Psicologia, Joana Bit-
tencourt Zwarg dos Santos disse que 
quer aproveitar ao máximo as oportu-
nidades para manter-se bem durante o 
curso. Apaixonada pela área, optou pela 
UniSantos por ser uma instituição muito 
conceituada. 

Tatiana Guedes dos Santos ingressou 
em Engenharia Ambiental. Ela ressaltou 
a importância do PIVA para que o aluno 
possa estar mais seguro no início. Veio de 
Campinas para estudar na Católica por 
conta de excelentes referências. 

“Música é o meu sonho desde crian-
ça. Ela é a essência do ser humano”. As-
sim, Gabriel Carvalho Matias resume sua 

satisfação em iniciar o curso na Uni-
Santos. Disse que o momento do 
PIVA é importante para que o aluno 
possa se habituar à rotina e tam-
bém conhecer outros alunos. 

Aluna do curso de Jornalismo, 
Samira Carvalho enfatizou a impor-
tância da revisão para que o aluno 
chegue mais atualizado para as au-
las.  “Sou apaixonada por Jornalismo, 
por isso optei por uma instituição tão 
bem conceituada nesta área”. 

Do curso de Engenharia Civil, 
Augusto Guedes Ribeiro disse que o 
PIVA é um grande reforço, uma ferra-

menta oferecida pela Universidade que 
deve ser aproveitada por todos.



arco importante na vida dos 
alunos do 9º ano do Ensino Fun-
damental e do 3º ano do Ensino 

Médio, a formatura celebra o término de 
uma etapa de estudos e início de uma 
nova fase em suas vidas, com outras pos-
sibilidades de descobertas e de amadu-

M

Uma grande festa que reuniu perso-
nagens dos diversos contos de fadas do 
imaginário infantil foi o tema do Auto de 
Natal de 2011. O espetáculo, que contou 
com alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fun-
damental, além da participação especial 
de um grupo de estudantes do Funda-
mental 2 e Médio, encantou o público pre-
sente, formado por centenas de famílias e 
convidados dos liceístas. Os personagens 
Shrek e Fiona foram os anfitriões da festa, 
que teve como convidados Príncipes e 
Cinderelas, sereias Ariel, Aladins 
e Jasmines, Josés Bezerra, Ra-
punzéis, Belas e Feras.

Para fechar o ano le-
tivo de 2011, os alunos 
da Educação Infantil 
prepararam momen-
tos especiais para 

presentear as famílias. 
Munidos de chocalhos e 

sinos produzidos com ma-
terial reciclado e pintura personalizada, as 
crianças do Infantil fizeram um recital de 
Natal. Os alunos do Infantil 1 apresentaram 
um número de capoeira, ilustrando uma 
das atividades que foram desenvolvidas ao 
longo do semestre.

O palco do auditório Santa Bakhita 
transformou-se em um castelo medie-
val para receber os alunos do Infantil 2. 
A turminha se apresentou para os pais 
e mostrou o resultado das observações 
e trocas de experiências sobre o tema. 
Inspirados por Ilan Brenman, autor do 
Livro da Com-Fusão, os alunos do In-
fantil 3 também se transformaram em 
pequenos escritores e criaram suas pró-
prias versões do livro.

O auto de Natal “As Pastorinhas” foi 
apresentado pelo Coral Canta Mais, do 
Liceu Santista, com participação especial 
de um grupo de alunos do 5º ano do En-
sino Fundamental que integram o Perío-
do Ampliado. Sob a regência do maestro 
Adrian Colicigno e direção do coordena-
dor de Pastoral, Sérgio Pereira Nogueira 
Júnior, a apresentação aconteceu na Igre-
ja de Nossa Senhora do Rosário de Pom-
péia em dezembro e foi prestigiada por 
centenas de convidados. 

O auto natalino é bastante difundido 
no nordeste do Brasil, onde também é co-
nhecido por Pastoril. Trata-se de uma peça 
teatral cantada, no estilo opereta, que re-
lata a anunciação do nascimento de Jesus. 

Formaturas

Apresentações 
Educação Infantil

Natal nos 
contos de fadasAs Pastorinhas

recimento. Por isso, esse momento de 
alegria foi especial tanto para os forman-
dos quanto para suas famílias. As cerimô-
nias, realizadas no dia 19 de dezembro, 
no ginásio poliespotivo do Liceu Santista, 
coroou esforços, conhecimentos, experi-
ências e também muitas amizades.

Os alunos do 9º ano EF elegeram 
como paraninfo o professor Roberto 
Alfeu Innocenti e prestaram uma ho-
menagem especial à professora Paula 
de Freitas Denari. As classes do 3º ano 
do Ensino Médio escolheram a profes-
sora Isabela Dias de Castro para ser a 
paraninfa e o professor Flávio Oliveira 
Roca como homenageado. A funcioná-
ria Andréia Abreu Carvalho foi escolhi-
da por ambas as turmas e também foi 
homenageada.

Celebração
Missa em ação de graças foi celebra-

da na Igreja de Nossa Senhora do Rosário 
de Pompéia em comemoração à forma-
tura dos alunos. Na ocasião, o padre An-
tonio Baldan Casal relembrou o ciclo de 
estudos dos liceístas e a nova etapa que 
se inicia em 2012 para eles, seja no Ensino 
Médio ou na universidade.



s professores da Educação Infan-
til aos Ensinos Fundamental e 
Médio participaram, entre os 

dias 18 e 20 de janeiro, da oitava edição 
da FormAção Liceu Santista. O curso de 
capacitação para os docentes retomou 
oficialmente os trabalhos pedagógicos 
da escola, oferecendo aos educadores 
liceístas oportunidades de ouvir, refletir 
e debater temas que contribuem para 
a sua formação continuada. O objetivo 
do encontro, realizado anualmente, é 

envolver ainda mais os professores com 
o projeto político-pedagógico, de forma 
a manter um olhar atento às necessida-
des dos alunos. Este ano, duas áreas do 
conhecimento tiveram um foco especial: 
Linguagens, códigos e suas tecnologias e 
Matemática e suas tecnologias.

Com uma programação especial-
mente pensada pela equipe pedagógica, 
a FormAção 2012 abraçou temas per-

O

FormAção 2012
tinentes ao dia a dia escolar. A 
diretora do Liceu Santista, profª 
Me.Cláudia Cristina T.M. Santia-
go, fez a abertura do evento. Ela 
trouxe um panorama dos resul-
tados obtidos em 2011 e do que 
será desenvolvido ao longo des-
te ano letivo.

Os professores tiveram a 
oportunidade de trabalhar os 
temas “Contagem e cálculo 

mental”, “Ensinando a pro-
duzir textos: os sete pecados capi-
tais”, “Leitura: um compromisso de 
todos”, “O diálogo tônico-afetivo no 
ambiente escolar”, “Currículo esco-
lar: contemporaneidade e anacro-
nismo”.

Educação Tecnológica
A partir deste ano, o Liceu San-

tista inicia o projeto de Educação 
Tecnológica. Para detalhar a pro-
posta e exemplificar as atividades, 
o professor Luis Fernando Bueno 
Mauá trouxe para os educado-

res liceístas exemplos do que há de 
mais moderno em termos de 
ferramentas tecnológicas e sua 
aplicação na área educacional. 
Cartão QR Code e Realidade 
Aumentada foram alguns dos 
tópicos abordados, bem como 
a divulgação dos protótipos de-
senvolvidos pelos alunos do En-
sino Fundamental 2 na disciplina 
de Robótica Educacional.

Biblioteca portas abertas
“Biblioteca portas abertas: uma me-

diação afetiva” foi o tema apresentado 
aos professores pela mediadora de leitu-
ra do Liceu Santista. Viviane Ferreira de 
Almeida. Ao longo de 2011, muitos pro-
jetos foram desenvolvidos com sucesso 
e para este ano letivo serão ampliados. 
Destaque para as rodas de leitura com 
alunos do Fundamental 2 ao Médio, o 
Clube do Livro, o projeto Pequeno Escri-
tor e a “Escritoteca”, criada em parceria 
com os alunos do Ensino Médio a partir 
de oficinas de escrita criativa.
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