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PROJETO ESTIMULA ESTUDO E TROCA DE CARTAS
PESSOAIS ENTRE OS ALUNOS DO EF I
Para aproveitar melhor o estudo
da Carta Pessoal, os alunos do Ensino
Fundamental I estão participando do
projeto “Correio Escolar”. O objetivo
é apresentar o gênero textual numa
perspectiva metodológica interativa, lúdica
e socialmente engajada.
O estudo foi realizado, primeiramente,
pelos alunos do 5º ano. “Em seguida, eles
passaram em todas as salas de aula dando
as orientações necessárias aos colegas
quanto à forma correta de endereçamento
e explicitando o objetivo do projeto, como
forma de estímulo à escrita espontânea”,
explicou a coordenadora do EF I, Rosinha
Soares.
Este ano, o projeto apresenta inovações:
a integração dos alunos do 1º Ano. A
decisão foi tomada com o objetivo de
incentivá-los à escrita espontânea e ao
registro de cartas artísticas que expressam
sentimentos e ideias através de desenhos,
pinturas e colagens, destacando os

elementos imprescindíveis do gênero carta.
Para facilitar a entrega das cartas, as
salasestão situadas em ruas, que também
apresentam um CEP. Cada sala representa
uma casa e, por isso, tem número próprio
de identificação.Este ano, as ruas estão
homenageando Campina Grande, por
ocasião do aniversário de 150 anos da
cidade.
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Sarau

MANOEL MONTEIRO E ARIANO SUASSUNA
SÃO HOMENAGEADOS NO V SARAU LITERÁRIO
LOURDINAS

Com o tema “Colcha de Retalhos”, a
Escola Virgem de Lourdes realizou, no
dia 10 de setembro, o V Sarau Literário
Lourdinas. Além de fazer alusão aos 150
anos de Campina Grande, o evento prestou
homenagens ao cordelista Manoel Monteiro
e ao escritor Ariano Suassuna.
O espetáculo foi protagonizado pelos
alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental
II, que estudaram sobre história da Rainha
da Borborema e sobre a vida e a obra dos
homenageados para prepararem o encontro
literário.
Poesias, cordéis, danças e apresentações
teatrais marcaram o Sarau. A beleza dos
figurinos, a harmonia dos sons e a atuação
dos alunos chamaram a atenção de quem
assistiu ao espetáculo. A interpretação de
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“O Auto da Compadecida” provocou muitas
risadas na plateia, que permaneceu atenta
aos detalhes das cenas.
A esposa de Manoel Monteiro, Lindalva
Felipe, e suas filhas Valentina Monteiro
e Kátia Monteiro vieram prestigiar a
homenagem da EVL ao cordelista, falecido
este ano. “O maior desejo do meu pai
era que o cordel estivesse presente na
sala de aula, auxiliando as crianças a se
interessarem pela leitura. Para nós, é uma
grande alegria saber que seu trabalho

continua”, comentou Kátia.
Quando Lampião, Maria Bonita e seu
bando entraram no Auditório da EVL, a
plateia não escondeu o deslumbramento
com as apresentações. Os acordes da
sanfona ao tocar a música “Asa Branca”
ajudaram a aumentar a emoção no local.Ao
final, todos os alunos que participaram do V
Sarau Literário Lourdinas subiram ao palco
para receberem os aplausos.

Esporte

ATLETAS DE OITO CIDADES PARTICIPARAM DO
XIII JOGOS DA JUVENTUDE LOURDINAS

Entre os dias 04 e 07 de setembro,
aconteceua décima terceira edição dos
Jogos da Juventude Lourdinas. Quatorze
delegações, de oito cidades do Nordeste,
participaram do evento,
que reuniu mais de 600
atletas.
Os Jogos da
Juventude, além de
buscar detectar novos
talentos para o esporte,
têm o objetivo de
promover a amizade
e o intercâmbio sócio
esportivo entre as escolas irmãs do
Nordeste, que se reúnem em Campina
Grande para competir.
Além da Escola Virgem de Lourdes,
participaram os seguintes colégios:

Lourdinas, Marista Pio X e João XIII,
de João Pessoa; Damas, Alice Coutinho,
Panorama e Rosa Mística, de Campina
Grande; Lourdinas, de Monteiro; Barra,
de Barra de Santa Rosa; Santa
Sofia, de Garanhuns (PE);
Maria Tereza, de Recife (PE);
Atual, de Caruaru (PE); e
Contato, de Maceió (AL).
Equipes masculinas e
femininas, Sub-14 e Sub-17,
disputaram as modalidades
Basquete, Futsal, Handebol
e Voleibol. As disputas
aconteceram na Quadra de Esportes da
EVL e nos Ginásios da AABB, do Colégio
Estadual da Prata e do Clube Campestre.
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Competições Científicas

EVL REALIZA 4º DESAFIO LOURDINAS
DE APRENDIZAGEM E PREMIA ALUNOS

A Escola Virgem de Lourdes
realizou, no dia 02 de agosto, o 4º
Desafio Lourdinas de Aprendizagem,
projeto exclusivo de Inovação
Tecnológica e Educacional. Cerca
de 125 alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental II e do Ensino Médio
Inovador participaram da disputa.
Foram formadasdezoito equipes,
cada uma comsete estudantes.
Durante cinco horas, os jovens
responderam questões sobre
tecnologia, meio ambiente, cultura,
esportes, atualidades e curiosidades,
identidade das nações, lógica,
grandes descobertas, saúde pública e

nordeste e nordestinidade.
Em primeiro lugar, totalizando
356 pontos, ficou a equipe “Virtus,
fideet amore”. A segunda colocada foi
a equipe “Athena”, com 332 pontos.
A equipe “i7” ficou em terceiro lugar e
somou 308 pontos.
Na solenidade de premiação,
realizada no dia 25 de agosto, foram
entregues certificados, medalhas
e troféus as equipes Ouro, Prata e
Bronze. Cada integrante da equipe
que ficou em 1º lugar recebeu como
prêmio um Mini iPad, 16GB de
memória interna, Wi-Fi e iOS 7.2.
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Coisas Interessantes para Pais Interessados

DEVER DE CASA*

“Dever de casa” é uma das expressões
usadas para designar as atividades escolares
prescritas por professores para serem
realizadas pelos alunos fora do horário de
aula, em geral, no espaço doméstico. Tratase de uma prática bastante tradicional,
incorporada à cultura escolar e que
também é conhecida como “tarefa de casa”,
“para casa”, “lição de casa”, “trabalho
de casa”. Em geral, os deveres propõem
exercícios escritos ou atividades de leitura,
de pesquisa, confecção de materiais
como maquetes e cartazes, resolução de
problemas, entre outros.
Quando se discutem as funções do
dever de casa, os primeiros aspectos
comumente evocados estão ligados às
finalidades cognitivas e pedagógicas: reforço
e consolidação das aprendizagens, fixação
de conteúdos escolares, desenvolvimento
do hábito de estudo e da autonomia,
preparação para aulas posteriores,

transferência de aprendizagens para novas
situações, vinculação entre aprendizagem
escolar e vida cotidiana etc.
Nessa perspectiva, os deveres
possibilitam estender o tempo de trabalho
com conteúdos escolares, podendo, se
adotados criteriosamente, potencializar o
aprendizado e ampliar as oportunidades
de interação entre o sujeito e objeto de
conhecimento. Há também a possibilidade
de se criar um elo entre diferentes aulas.
Parceria família-escola
Além das finalidades cognitivas e
pedagógicas, o dever de casa cumpre
funções especificamente sociais, como
um importante meio de comunicação e de
interação entre família e escola. Por meio
dos deveres, os professores buscam envolver
as famílias no processo de escolarização dos
filhos. Por sua vez, muitas famílias também
utilizam as tarefas de casa para se informar
sobre o que o filho está estudando, suas
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dificuldades e avanços, e para acompanhar
o trabalho pedagógico desenvolvido pela
escola.
É importante salientar que o trabalho de
um professor não pode ser avaliado somente
pelos deveres de casa que prescreve, da
mesma forma que o envolvimento dos
familiares também não pode ser deduzido
apenas a partir do tipo de acompanhamento
que dão aos deveres de casa dos filhos.
Silva (2003) argumenta que as
atividades de parceria família-escola
desenvolvidas no lar são de difícil controle
pela escola e podem levar a avaliações
injustas, da parte dos docentes. Isso ocorre
porque muitas modalidades de esforços
familiares podem parecer invisíveis para
os professores. É o caso dos pais que
tentam ajudar os filhos em seus deveres
sem terem formação suficiente ou mesmo
sem instruções adequadas de como fazêlo, não alcançando, portanto, os resultados
esperados conforme as expectativas
da escola. Por isso é importante que,
no trabalho com os deveres de casa, os
professores procurem conhecer as famílias
e negociar o tipo de ajuda que elas têm
condições de oferecer.
No que se refere às famílias, a eficácia
do acompanhamento dos pais depende de
diversos fatores, como a idade do estudante,
os recursos disponíveis as estratégias
utilizadas, o nível de habilidade do aluno
e dos próprios pais (PATALL; COOPER;
ROBINSON, 2008).
A esse respeito, ressalta-se a
desigualdade de condições entre as famílias
para a realização e o acompanhamento dos
deveres no espaço doméstico (GLASMAN,
2005), o que, se não for levado em conta
no planejamento pedagógico, pode gerar
implicações perversas do ponto de vista da
equidade educacional (CARVALHO, 2006).
Finalmente, os fatores ligados ao próprio
sujeito-estudante são fundamentais para

se considerar a eficácia dos deveres de
casa nos processos de aprendizagem. É
importante levar em conta que a escola
e a família interagem em função de um
trabalho que o estudante deve executar
e de um processo de aprendizagem
que é vivido subjetivamente. Assim, o
modo como o aluno desempenha seu
ofício (PERRENOUD, 1995) é uma
variável fundamental, e as estratégias
das duas instituições, na prescrição e
no acompanhamento, são tanto mais
eficazes quanto mais capazes de suscitar o
envolvimento autônomo desse sujeito com
seu percurso educativo.
Para concluir, cabe afirmar que, durante
muito tempo, o dever de casa não foi
considerado um objeto de pesquisa nas
ciências da educação – como se fosse uma
prática escolar periférica ou banal que não
merecesse maiores investigações. Ainda
hoje, é rara sua discussão sistemática, seja
nos cursos de formação de professores, seja
nos processos de planejamento pedagógico
e de formação continuada nas escolas.
Evidencia-se, entretanto, a necessidade
conceder-lhe a devida atenção nesses
diferentes âmbitos, o que pode contribuir
para potencializar seus efeitos positivos no
processo educacional.
*Texto publicado na Revista Presença
Pedagógica (Jan./Fev. 2013) e escrito por
Tânia F. Resende, professora da UFMG.
**Fonte da Imagem: Educar para Crescer
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Escola Vai à Praça

EVL EXPÕE PROJETOS E
OFERECE SERVIÇOS NA PRAÇA
DA BANDEIRA

A Escola Virgem de Lourdes esteve
na Praça da Bandeira, no último dia 30
de agosto, para expor projetos e oferecer
serviços gratuitos para a população durante
o evento “A Escola Vai à Praça”.
A atividade, que está inserida no
programa de responsabilidade social
oferecido pela EVL, teve o objetivo de levar
ao conhecimento dos visitantes as ações
desenvolvidas pela Escola. Teste de glicemia
e cálculo do Índice de Massa Corpórea
foram alguns dos serviços oferecidos.
A equipe do Ensino Fundamental
I levou à Praça os projetos: Criando e
Reaproveitando, Plantas Medicinais,
Nem tudo que reluz é ouro, Os direitos da
Criança, Correio Escolar e Xadrez: A Arte de
Fazer Pensar.
Já o Ensino Fundamental II esteve na
praça com os alunos desenvolvendo os
trabalhos: Vida Saudável, Campina: ontem e

hoje, Cultura de Campina Grande, ArtDecó,
Campina Grande – Polo Tecnológico,
Contaminação e Reutilização da Água,
Curiosidades Matemáticas, Sarau na Praça,
entre outros.
O Ensino Médio Inovador apresentou os
projetos: Parafuso de Serrote: Um passeio
pela Feira Central, Dengue: Prevenção
em Casa e Campina Grande: Ponto de
Passagem.
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Projeto Jovem Cidadão

EVL REALIZA SABATINA COM
CANDIDATOS A GOVERNADOR

No mês de setembro, a Escola
Virgem de Lourdes realizou uma série de
sabatinas com os candidatos a governador
do Estado da Paraíba. Dois candidatos
participaram da conversa com os alunos do
Ensino Médio Inovador: Cássio Cunha Lima
(PSDB) e Ricardo Coutinho (PSB).
A sabatina
é uma iniciativa
do Projeto Jovem
Cidadão, que
objetiva envolver
o jovem no
debate político,
despertando neles o
desejo de contribuir
positivamente
na escolha das
autoridades que
terão a função de
governar e legislar
em nosso país.
Além de discutirem

sobre a importância
da participação
consciente no
processo de escolha
democrática dos
seus dirigentes, os
alunos formularam
as perguntas
que foram feitas
durante o encontro.
Saúde, Educação,
Segurança,
Empregabilidade,
Inclusão Social e
Digital, Ciência e
Tecnologia foram
alguns dos temas
das perguntas.
Uma eleição
simulada, que reproduz o mesmo processo
da urna eletrônica, foi realizada para aferir
a preferência dos alunos em relação aos
projetos dos candidatos a governador e
presidente. Esta foia sexta edição do Projeto
Jovem Cidadão.
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Homenagem

DIRETORA DA EVL É HOMENAGEADA NA
ACCG

A diretora da Escola Virgem de
Lourdes, Irmã Terezinha Farias, foi
homenageada na Associação Comercial e
Empresarial de Campina Grande (ACCG),
no último dia 30 de setembro. A solenidade
fez parte das comemorações dos 150 anos
da cidade.
Segundo a professora Yara
Lyra, presidente da comissão do
sesquicentenário, o objetivo do evento foi
o de homenagear os que contribuíram para
que a Rainha da Borborema se consolidasse

como polo de educação.
Na ocasião, a professora do
Departamento de Letras da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), Ângela
Dionísio, ministrou uma palestra sobre
educação e tecnologia.
Ao todo, 23 pessoas ligadas à
educação foram homenageadas. A Irmã
Terezinha recebeu a comenda das mãos da
secretária de educação de Campina Grande,
Iolanda Barbosa.
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Curtas

DOAÇÕES ARRECADAS NA GINCANA
ESTUDANTIL SÃO ENTREGUES A INSTITUIÇÕES
DE CARIDADE
arrecadadas durante a Gincana
Estudantil.Ao todo, foram entregues
duas toneladas de alimentos, 700
litros de materiais de limpeza e 920
itens de higiene pessoal.
Onze instituições foram
contempladas com os donativos:
Instituto São Vicente de Paulo, Casa
da Criança Dr. João Moura, Instituto
Paraibano de Combate ao Câncer
(IPCCAN), Sociedade Beneficente
Lar de Maria, Abrigo de Idosos Lar
da Sagrada Face, Santuário da Divina
Na última semana de agosto, a
Misericórdia, Clarissas, Fazenda do
Escola Virgem de Lourdes visitou
Sol, Associação Esperança e Vida,
algumas instituições de caridade,
Casa do Menino e Grupo de Apoio à
com o objetivo de entregar as doações Vida.

ALUNA DA 3ª SÉRIE TEM REDAÇÃO APROVADA
NO CONCURSO “EXPEDIÇÃO DO SEMIÁRIDO”
A aluna Júlia Vitória Pereira da
Costa, da 3ª Série do Ensino Médio
Inovador da Escola Virgem de
Lourdes, teve sua redação aprovada
no concurso “V Expedição do
Semiárido”, realizado em maio pelo
Programa de Estudos e Ações para o
Semiárido da Universidade Federal
de Campina Grande.
Ela foi orientada pelo professor
Fábio Rolim. Os dois receberam,
como prêmio, uma viagem de seis
dias, realizada entre os dias 14 e
20 de julho, por um rico roteiro

que percorre vários municípios do
Semiárido da Paraíba, Rio Grande do
Norte e Pernambuco.
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Curtas

DIA DOS PAIS É COMEMORADO COM PEÇA
TEATRAL E MOMENTO DE LAZER
Além da
tradicional
Celebração
Eucarística, o
Dia dos Pais foi
comemorado
com muita
alegria na Escola
Virgem de Lourdes.Para homenagear
pais e avós, o Ensino Fundamental
I realizou, no dia 06 de agosto, o
Encontro de Gerações. O evento
aconteceu no Teatro Municipal
Severino Cabral e foi marcado
pela peça “O Príncipe Feliz”, da
Companhia do Rosário (PB).
Os pais da Educação Infantil
participaram, no dia 17 de agosto,
de um momento de lazer no

Parque da Criança. Os familiares
realizarem diversas atividades com as
crianças, como circuitos recreativos,
caminhadas, alongamentos,
brincadeiras e um animado
piquenique.

APRESENTAÇÕES CULTURAIS MARCAM SEMANA
DO FOLCLORE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Entre os dias 03 e 05 de setembro,
os alunos da Educação Infantil
da Escola Virgem de Lourdes
comemoraram a Semana do Folclore
e da Pátria. Para marcar o momento,
foram realizadas apresentações
culturais.
As apresentações foram baseadas
em músicas infantis da cultura e do
folclore brasileiro. Canções como
“Boi da Cara Preta”, “A Linda Rosa

Juvenil”, “Marcha Soldado”, “O Pano
Encantado”, “O Sítio do Seu Lobato”
e “Os Indiozinhos” fizeram parte do
repertório.
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SuperLourdinas

EVL PROMOVE X OLIMPÍADA INTERESCOLAR DE
CIÊNCIAS HUMANAS
A Escola Virgem de Lourdes realizou,
entre os meses de agosto e setembro, a
X Olimpíada Interescolar de Ciências
Humanas – SuperLourdinas. Mais de 600
alunos, do 9º ano do Ensino Fundamental I
e do Ensino Médio, participaram da disputa.
A SuperLourdinas tem o objetivo de
estimular o interesse pelo estudo das
Ciências Humanas e promover a integração
dos alunos com outras escolas. Por isso,
além da EVL, participaram os colégios
Lourdinas de Monteiro, João Pessoa e
Recife.
Na primeira fase, que aconteceu no dia
16 de agosto, os candidatos responderam
uma prova objetiva com 40 questões de
múltipla escolha sobre História, Geografia,
Atualidades, Filosofia e Sociologia. Na
segunda etapa, realizada no dia 20 de
setembro, os candidatos classificados
se reuniram em Campina Grande para

realizarem a prova, que foi composta
por 30 questões, sendo 20 objetivas e 10
discursivas.
Os dez primeiros alunos colocados na
segunda etapa receberão Certificados de
participação, bem como a Escola convidada
e o professor coordenador responsável pela
equipe. Os alunos classificados em primeiro,
segundo e terceiro lugares, por nível, na
segunda fase, receberão medalhas de ouro,
prata e menção honrosa, respectivamente.
O 1º lugar de cada nível receberá uma
premiação especial.
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Semana de Conhecimento Lourdinas

AGRICULTURA FAMILIAR FOI TEMA
DA SEMANA DE CONHECIMENTO
LOURDINAS
A Escola Virgem de Lourdes realizou, no
período de 27 de agosto a 03 de setembro, a
Semana de Conhecimento Lourdinas 2014.
Com o tema “Ano Internacional da Agricultura
Familiar e Segurança Alimentar”, o evento
reuniu alunos do Ensino Médio Inovador
em palestras, exibição de filme, discussões e
apresentações culturais.
A abertura da Semana de Conhecimento
Lourdinas 2014 contou com o Concurso de
Poesia e Fotografia, realizado pela área de
Linguagens e Códigos,e por uma peça teatral,
intitulada “A Caminho da Hollywood” e
preparada pelos alunos da 3ª Série, sob a
orientação do professor Rogério Cunha.

No dia 28, os alunos da 1ª Série participaram
de uma oficina de reaproveitamento de
alimentos, realizada pelo projeto “Cozinha
Brasil”, oferecido pelo SESI. O terceiro dia
de programação foi marcado pela 2ª Feira
Agroecológica da EVL, que comercializou
produtos orgânicos e sem agrotóxicos.
O Cine EVL exibiu ofilme “O Veneno está
na Mesa” e marcou o quarto dia da Semana. No
dia seguinte, o professor do Centro de Ciências
Agrárias da Universidade Federal da Paraíba,
Dr. Daniel Duarte, ministrou uma palestra sobre
o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
Para encerrar as atividades da Semana de
Conhecimento Lourdinas 2014, foi realizado
um Café Agroecológico, que debateu sobre a
produção agroecológica e orgânica na agricultura
familiar. Para isto, a EVL convidou o diretor da
INTERAGRO e consultor do SENAR, Nerivaldo
de Jesus Costa Muniz, e o professor Daniel
Duarte.
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Passatempos

1
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Talentos EVL

ENSINO MÉDIO INOVADOR – VENCEDORES DO
CONCURSO DE POESIA E FOTOGRAFIA
- Fotografia: Fábio
Rodrigues – 2ª Série “B”
“As diferentes sementes,
frutas e verduras
representam a família
caminhando junta numa
só atividade (o patriarca, o
maior, guiando o restante
da família), a variedade
das culturas agrícolas e o
alinhamento entre elas o seu
equilíbrio com a natureza.
Os elementos do cenário
fazem paralelos com a
união e constante ligação
entre plantação, natureza e

sustentabilidade, além de
que o concreto personifica
a dependência alimentar da
cidade para com o campo.
Em outro ângulo, também,
é possível fazer imagem
da relação de crescimento
da agricultura familiar,
onde as proporções vêm
aumentando, sugerindo
que esse ramo só tende a
crescer.”

AGRI (CULTURA)
- Poesia: Gabriele de Oliveira – 2ª
Série“C”
Semente que cai sobre o chão, aquela
que cai sobre a terra marrom, e que semeia,
sem meias verdades. Do gosto saboroso
da laranja ao azedo do limão, ao começar
o início pelo fim, o prato, o ato e o pranto,
a viver o fim como inicio de uma nova
colheita.
A cultura do cultivo, do vivo e da
esperança, as mãos que se unem em preces
para o pranto do céu, para o céu chorar
e a terra molhar, em forma de lágrima
que derrama nesse solo quente e no rosto
mágico do dia. Da raiz aos bons frutos,
do poeta para quem o semeia, a certeza
da incerteza, a fé e a força bruta sobre os
braços e pés de uma só família cultivando
do chão o que vem para a nossa mesa.
E a espera por mais um tempo de
colheita, ultrapassando o entender de quem
poucas vezes é lembrado, nem o risco do
nome escrito na folha do papel, nas pegadas

desse chão e vivendo a vida do mais seco
a espera pelo doce, deixando a força à
disposição para com que as esperançosas
mãos segurem a enxada e por um segundo
na exaustiva luta diária, essas mesmas mãos
se unam em forma de agradecimento e fé.
Eles são atados pela colheita, guiados pelo
plantio, colhendo e plantando a cada dia,
o que não se acaba numa quarta e muito
menos nos outros dias do ano.
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Educação Religiosa

ALUNOS DA EVL VIVENCIAM MÊS DA BÍBLIA

Setembro é o mês dedicado à Bíblia.
Por isso, os alunos da Escola Virgem de
Lourdes vivenciaram, durante os trinta dias,
momentos de conhecimento e de reflexão.
Logo na primeira semana de Setembro,
os níveis de ensino realizaram a abertura
do Mês da Bíblia. Os momentos foram
marcados por orações, músicas e
homenagens à Palavra de Deus.
Além de momentos diários de leituras e
reflexões feitos em sala de aula, os alunos

levaram para casa algumas orientações de
como vivenciar esse mês também em casa.
Neste contexto, o papel dos “Anunciadores
da Palavra” foi de extrema importância.
Cada espaço da EVL também recebeu a
“visita” da Bíblia. Salas de aulas, pátios e
sala dos professores e das coordenações
foram alguns dos lugares que acolheram a
Palavra de Deus.
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