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A morte não é nada [...]. Eu não estou
longe, apenas estou do outro lado do
caminho. (Sto. Agostinho)
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EDITORIAL

Queridas Irmãs,
Estamos no mês de maio
e a Igreja nos convida a
celebrarmos Maria nossa
Mãe, Mãe da Igreja e Mãe
da humanidade e ao mesmo
tempo, prestar-lhe as nossas sinceras homenagens.
Somos também convidadas
a fazermos uma avaliação
da nossa Vida Consagrada,
de como anda a nossa espiritualidade mariana. Maria,
magnífica criatura de Deus
veio ao mundo para encher
o nosso coração e a nossa
vida da chama do amor de
Deus. Foi o que ela sempre
fez: viveu plenamente para
o Senhor, mesmo antes de
sua entrega definitiva, através de seu Fiat. “Maria, a
santíssima Mãe de Deus,
sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do
Espírito na plenitude do tempo. Pela primeira vez no desígnio da salvação e porque
o seu Espírito a preparou, o
Pai encontra a morada na
qual o seu Filho e o seu Espírito podem habitar entre os
homens”. (CIC, 721). Todos
os cristãos e de modo espe-

cial nós Religiosas Filhas do
Divino Zelo, muito nos alegramos por tê-la como nossa Mãe terna e paciente.
O Papa Francisco nos
acena que: “Maria é a mãe
que, com paciência e ternura, nos leva a Deus, para que
Ele desate os nós da nossa
alma”. Somos conscientes
de quantos e quais “nós” precisamos desatar, mas para
isso, precisamos contar com
a ajuda de Maria. Na Igreja,
não existe nenhum santo ou
santa que não tenha falado
ou demonstrado sua devoção a Nossa Senhora de
forma tão peculiar. Na vida
de todos existiu um relacionamento íntimo e profundo
com a Mãe. Poderíamos,
mas não será possível elencar os inúmeros exemplos
de pessoas em todos os
tempos que tiveram uma relação filial com Maria e externaram predileção por ela.
Como muitos, São Bernardo, também se destaca no
seu amor a Maria dizendo:
“O Coração de Maria Santíssima é como um quadro
onde estão pintados todos
os atrozes sofrimentos de
seu Filho. Para conhecê-los,
não é preciso fitar a cruz,
basta observar o coração
da Mãe Dolorosa” (Maria, do
Universo é a Rainha, universocatólico.com.br).
Em alguns, esta relação
aparece tão acentuada que
marca os traços característicos das suas espiritualida-

des. É o caso de nosso Fundador Santo Aníbal Maria Di
Francia. Ele, desde a sua
juventude, cultivou uma particular devoção a Maria que,
com certeza, veio do seio
familiar, pois bem sabemos
que por devoção dos pais,
todos os filhos recebiam no
batismo o nome de Maria.
Santo Aníbal assim expressa: “Quem ama Maria,
quem se confia a esta grande
Mãe, quem a invoca, quem a
honra Deus estabeleceu que
será enriquecido com graças sobre graças”. A Virgem
Maria, além de possuir todas
as virtudes foi sem dúvida a
mulher eucarística e será
sempre ponto de referência
para nossa vida. Por ser tão
especial recebeu inúmeros
títulos e nós Filhas do Divino
Zelo e toda Família do Rogate, a chamamos de Nossa
Senhora do Rogate, porque
foi a primeira a viver o Divino
mandamento: “Rogate”.
Irmãs, temos muito que
aprender com Maria e ela
quer nos ensinar, basta que
tenhamos tempo para sentarmos ao seu lado para
escutá-la. Peçamos à Bem-aventurada Maria que nos
assista e conduza o nosso
peregrinar terreno. Que ela
nos dê as suas bênçãos.
Rezemos com Santo Antônio Maria de Claret: “Nossa
Senhora é minha mãe, minha madrinha, minha mestra, meu tudo, depois de
Cristo”.
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Papa Francisco
Decreto sobre a Memória de Maria, Mãe da Igreja
03/03/2018

DECRETO
Sobre a celebração
da bem-aventurada Virgem
Maria, Mãe da Igreja
no Calendário Romano
Geral
A feliz veneração em honra à Mãe de Deus da Igreja
contemporânea, à luz das
reflexões sobre o mistério de
Cristo e sobre a sua própria
natureza, não poderia esquecer aquela figura de Mulher (cf. Gal. 4,4), a Virgem
Maria, que é Mãe de Cristo e
com Ele Mãe da Igreja.
De certa forma, este facto, já estava presente no
modo próprio do sentir eclesial a partir das palavras premonitórias de Santo Agostinho e de São Leão Magno.
De facto, o primeiro diz que
Maria é a mãe dos membros de Cristo porque cooperou, com a sua caridade,
ao renascimento dos fiéis na
Igreja. O segundo, diz que
o nascimento da Cabeça é,
também, o nascimento do
Corpo, o que indica que Maria é, ao mesmo tempo, mãe
de Cristo, Filho de Deus, e
mãe dos membros do seu
corpo místico, isto é, da
Igreja. Estas considerações
derivam da maternidade divina de Maria e da sua íntima união à obra do Redentor, que culminou na hora da
cruz.

A Mãe, que estava junto à
cruz (cf. Jo 19, 25), aceitou o
testamento do amor do seu
Filho e acolheu todos os homens, personificado no discípulo amado, como filhos
a regenerar à vida divina,
tornando-se a amorosa Mãe
da Igreja, que Cristo gerou
na cruz, dando o Espírito.
Por sua vez, no discípulo
amado, Cristo elegeu todos
os discípulos como herdeiros do seu amor para com
a Mãe, confiando-a a eles
para que estes a acolhessem com amor filial.
Dedicada guia da Igreja nascente, Maria iniciou,
portanto, a própria missão
materna já no cenáculo, rezando com os Apóstolos na
expectativa da vinda do Espírito Santo (cf. Act 1, 14). Ao
longo dos séculos, por este
modo de sentir, a piedade
cristã honrou Maria com os
títulos, de certo modo equivalentes, de Mãe dos discípulos, dos fiéis, dos crentes,

de todos aqueles que renascem em Cristo e, também,
“Mãe da Igreja”, como aparece nos textos dos autores
espirituais assim como nos
do magistério de Bento XIV
e Leão XIII.
Assim, resulta claramente, sobre qual fundamento
o beato papa Paulo VI, a 21
de Novembro de 1964, por
ocasião do encerramento
da terça sessão do Concílio
Vaticano II, declarou a bem-aventurada Virgem Maria
“Mãe da Igreja, isto é, de
todo o Povo de Deus, tanto
dos fiéis como dos pastores,
que lhe chamam Mãe amorosíssima” e estabeleceu
que “com este título suavíssimo seja a Mãe de Deus
doravante honrada e invocada por todo o povo cristão”.
A Sé Apostólica, por ocasião do Ano Santo da Reconciliação (1975), propôs
uma missa votiva em honra
de Santa Maria, Mãe da Igreja, que foi inserida no Missal
Romano. A mesma deu a
possibilidade de acrescentar a invocação deste título na Ladaínha Lauretana
(1980), e publicou outros
formulários na Colectânea
de Missas da Virgem Santa
Maria (1986). Para algumas
nações e famílias religiosas
que pediram, concedeu a
possibilidade de acrescentar
esta celebração no seu Ca-
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lendário particular.
O Sumo Pontífice Francisco, considerando atentamente quanto a promoção
desta devoção possa favorecer o crescimento do sentido materno da Igreja nos
Pastores, nos religiosos e
nos fiéis, como, também, da
genuína piedade mariana,
estabeleceu que esta memória da bem-aventurada
Virgem Maria, Mãe da Igreja, seja inscrita no Calendário Romano na Segunda-feira depois do Pentecostes, e
que seja celebrada todos os
anos.
Esta celebração ajudará
a lembrar que a vida cristã,

para crescer, deve ser ancorada no mistério da Cruz, na
oblação de Cristo no convite
eucarístico e na Virgem oferente, Mãe do Redentor e
dos redimidos.
Esta memória deverá,
pois aparecer, em todos os
Calendário e Livros Litúrgicos para a celebração da
Missa e da Liturgia das Horas. Os respectivos textos
litúrgicos são apresentados
em anexo a este decreto, e
a sua tradução, aprovada
pelas Conferências Episcopais, serão publicados depois da confirmação por parte deste Dicastério.
Onde a celebração da

bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, por norma
do direito particular aprovado, já se celebra num dia
diferente com grau litúrgico
mais elevado, pode continuar a ser celebrada desse
modo.
Nada obste em contrário.
Sede da Congregação
para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos,11
de Fevereiro de 2018, memória da bem-aventurada
Virgem Maria de Lurdes.
Roberto Card. Sarah
Prefeito
Artur ROCHE
Arcebispo Secretário
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Maria, Mãe

Igreja,
nós!

da

rogai por

Governo Provincial
Encontro da Coordenação da UOV
No dia 16 de maio em
Valença, no Artesanato Nossa Senhora Aparecida (ASNSA), Ir. Nivanda Viscardi
reuniu-se com a equipe de
Coordenação Nacional da
União de Oração pelas Vocações (UOV), para um dia
de formação, programação
e de partilha. Foi um dia
muito especial, pois, toda
a Congregação celebrava

14 anos a Igreja através do
Papa João Paulo II, proclamou a santidade de Aníbal
Maria di Francia acolhendo
com ele o seu carisma - ROGATE. Além dessa importante celebração, também
celebramos o mês de Maria
e a novena em preparação
de Pentecoste. O grupo celebrou tudo isso com muita
fé, alegria e gratidão. Após

um almoço gostoso, agradecemos a comunidade religiosa que nos acolheu com
tanto zelo. Visitamos ainda,
a comunidade das Irmãs
que trabalham com os idosos no Abrigo São Vicente
de Paulo.
Um encontro carinhoso e
afetuoso!
A equipe
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a/MG

Lajinh

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Obra Social em Ação
No dia 06 de maio de
2018, as crianças da Obra
Social São Judas Tadeu
participaram das atividades
da Capoeira, na cidade de
Durandé, juntamente com
a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Lajinha, MG,
com a Irmã Maria Helena

Francisca (fdz), com as Aspirantes Daniela e Juliana e
o professor Carlos Alexandre. Foi realizada nesta cerimônia solene e festiva, o
Batizado dos alunos novos,
que receberam o primeiro
cordão e os outros alunos
que fizeram a troca de cordão, já tinham mais de 15

anos de experiência na capoeira. Foi uma Tarde maravilhosa, proporcionada as
nossas crianças. Após as
apresentações foi servido
um lanche a todos os presentes com bebidas e um
delicioso cachorro quente.
Juliana Figueira da Silva
e Daniela Lourenço Oliveira
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Homenagem às Mães
Foi realizado no dia 08 de
maio às 18 horas na Obra
Social São Judas Tadeu, a
homenagem pelo dia das
Mães das nossas crianças
assistidas. Iniciou-se com
uma Celebração na capela, coordenada pela Ir. Maria Helena Francisca. Após
a leitura do Evangelho de
João 15,9-17, refletimos sobre o texto que nos fala sobre o amor. Só conseguimos
amar como Jesus amou,
quando permanecemos nele
e guardamos seus mandamentos. Quando recebemos
d’Ele a seiva que nos forta-

lecemos e nos torna capazes de amar a exemplo do
mestre. Somos convidados
a partilhar as experiências
que fazemos de DEUS e
com alegria e esperança
enfrentar os desafios e dificuldades, produzindo frutos
concretos do amor, em favor
da vida. Possamos sentir e
conservar em nossos corações, a Fé e a Esperança de
um mundo melhor, que será
construído por nossas crianças, nossos filhos, os quais
hoje são por nós educados
com amor e para o amor.
Na quadra foi feito uma di-

nâmica com bola, onde cada
mãe devia estourar uma e
ler o pensamento que se
encontra dentro do balão,
sobre o dia a dia de cada
família. Finalizando este
momento, as crianças apresentaram as homenagens
através de danças para as
Mães. Também foi sorteado presentes para as mães,
culminando com a partilha
de um delicioso cachorro
quente e refrigerantes.
Irmã Maria Cleusa,
Juliana Figueira e Daniela
Lourenço
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encontro crb

No dia 19 de maio, reuniram-se aqui na nossa casa,
as religiosas do núcleo Esperança, para o primeiro
encontro do ano. Estavam
presentes três congregações religiosas, nós FDZ, as
Filhas de São José e as Irmãs Servas do Brasil. O encontro foi assessorado pela
Ir. Anair Maria Brondani das
Servas do Brasil, que nos
proporcionou refletir sobre

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
- núcleo

esperança

Maria, modelo de simplicidade e serviço. Tivemos a alegria da presença e participação das Irmãs Maria José
Ferreira e Mônica Penha de
Oliveira, acompanhada da Ir.
Maria José Costa, que abrilhantaram o nosso encontro
e nosso almoço coletivo. Foi
uma manhã riquíssima, de
reflexão, partilha e convivência.
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A Devoção Mariana em Aníbal Maria
O encontro da UOV no
mês de maio refletiu sobre a
devoção Mariana em Santo
Aníbal Maria. Ir. Bernadete
com grande sabedoria provocou esta reflexão aproveitando a oportunidade da
instituição da Memória de
Maria "Mãe da Igreja" no calendário litúrgico pelo Papa
Francisco. Maria já é considerada Mãe da Igreja, desde os pés da Cruz, quando
Jesus diz a João: “Eis aí tua
mãe”. Aproveitando a liturgia
do dia, ela ainda destaca:
“Pedi, e recebereis”. Tudo
o que pedirmos com fé, re-

ceberemos. Considerando a
violência que estamos vivendo no nosso bairro, em que
as famílias precisam aprender a conviver com intensos
tiroteios, com invasões em
suas casas sejam por traficantes ou pela Polícia que
muitas vezes, invadem a
privacidade das mesmas, foi
um momento muito intenso
de questionamentos, desabafos e confissão da própria
fé: “Se rezamos tanto, por
que continuamos nesse sofrimento? Mas eu creio Senhor, não vamos desanimar!
Deus é maior! Nossa Senho-

ra passa na frente!!!
Após esse momento de
partilha, nos dirigimos à capela para rezarmos, pedindo
a intercessão de Maria, através de um mistério do terço,
já que a hora ia adiantada,
e não seria possível a oração do terço. Que o Senhor
abençoe e proteja todas as
famílias que se encontram
em meio a esse campo de
guerra. Que o bem prevaleça! Que a violência não predomine, Senhor!!! Vinde em
nosso auxílio!!!
Ir. Maria Neves
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Primeira Comunhão
A nossa funcionária Osinete Ferreira dos Santos, após período de preparação na catequese de
adultos, recebeu pela primeira vez, a Santa Eucaristia. Que Jesus a abençoe e o Espírito Santo a
ilumine nessa caminhada de vivência cristã, para que possa se aproximar cada vez mais de Deus,
assumindo a sua Primeira Comunhão vocação.

Novenário da Padroeira da Paróquia: Nossa Senhora do Sagrado Coração
Ir. Bernadete participou de todo o novenário de Nossa Senhora do Sagrado Coração,
na Paróquia. Para inserir as Comunidades
Religiosas nas celebrações da festa da padroeira todas foram convidadas a rezar com
a comunidade paroquial, o ofício de Nossa
Senhora. Foi um momento bonito, de louvor
à nossa mãe querida e de implorarmos a sua

intercessão, por todos os paroquianos, pelo
nosso bairro, pela nossa cidade, pedindo
pela paz, pedindo para que cesse todo tipo
de violência. Após a oração, foi feito a partilha
de um delicioso café da manhã. Que Nossa
Senhora do Sagrado Coração interceda por
todos nós. Amém.
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Brasília

/ DF

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Mês de Maio, Coroação de Nossa Senhora e Festa das Mães
Durante o mês de
maio, conforme Planejamento reativou-se o antigo costume da Escola de
mandar para as famílias
a Capelinha de Nossa
Senhora, com o objetivo
de incentivar a oração
nas famílias Católicas,
durante o Mês Mariano.
Concluímos esta iniciativa no dia 30 maio, com a
Coroação de Nossa Senhora e uma linda homenagem às mães pelo seu dia.
Os preparativos para a
cerimônia de coroação fo-

ram realizados pelos alunos
do 3° ano da turma matutino
e vespertino com suas professoras Ivone e Maria do
Carmo.
“Eu fui convidada pela turma do 3° ano B, para participar da celebração, me ves-

tindo de Nossa Senhora.
Fiquei muito emocionada
porque quando eu era
menina, eu participei várias vezes desse tipo de
evento e quando eu subia
no altar e colocava a coroa na cabeça da Nossa
Senhora, eu me sentia
muito especial. E hoje,
eu tive uma emoção bem
maior do que aquela, pois
me senti consagrada nesse
momento importante para as
famílias de nossa escola.”
Natálhia Moura
Orientadora Educacional
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Visita ao Museu Nacional de Brasília
No dia 06 de maio visitamos a exposição indígena no Museu Nacional de Brasília. Aproveitando para fazer um pouco de lazer e aproximando-se um pouco mais da riqueza da cultura indígena
do nosso País.

Nossa Devoção à Nossa Senhora
Conforme escritos de Santo Aníbal, o mês de maio se concluía com a oferta dos corações à
Santíssima Virgem, além de outras iniciativas espirituais. A seu exemplo, também vivemos de
modo mais intenso este mês especial em nossa vida consagrada FDZ. No dia 27, finalizamos o
mês com a coroação e entrega dos nossos corações à Virgem Mãe.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Abertura do Mês de Maio
“Maria, cheia de graça e consolo.Venha caminhar com teu povo,nossa mãe sempre será!”
(Compositor: Paulo Cezar)
Na Escola Madre Nazarena Majone, a abertura do
mês de maio, mês de Maria
e das mães, ocorreu na celebração do dia 02, no pátio
interno, com a presença de
todos os alunos e professores. Uma das iniciativas
propostas para o mês foi
de cada criança levar uma
capelinha de Nossa Senhora para visitar a sua casa,
como de costume. Além disso, cada criança ganhou um
terço e, na oração de início
da aula, durante todos os

dias foi recitada uma dezena, mostrando a todos o carinho que devemos ter com
nossa Mãe Maria.
Contamos com a participação de todos os responsáveis que puderam se fazer
presentes no momento de
oração. Um mês repleto de
demonstração de amor e carinho por Aquela que é Mãe
de Jesus e nossa! Peçamos
à Virgem Maria que interceda a Deus por nós!
Ir. M. Arcilene Rosa
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Homenagem às Mães
“Ser mãe não significa só pôr um filho no mundo, mas é também
uma escolha de vida, a escolha de dar a vida”. (Papa Francisco)
No dia 12 de maio, realizamos no Santuário Santa Edwiges, uma Missa muito especial, presidida pelo Pe. Jaílson Dias do Santos, CSS, para comemorar o dia das mães
da Escola Madre Nazarena Majone e homenagear a Virgem Maria, Mãe de todos nós.
Foi um momento lindo e emocionante, com

a participação das famílias de nossa Escola.
Agradecemos a Deus a vida de nossas mães
e pedimos ao Senhor, por intercessão da Virgem Maria, que as abençoem, protejam e iluminem.
Ir. M. Arcilene Rosa da Silva
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Valença

/RJ

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Celebração do Dia das Mãe e Homenagem a Nossa Senhora
No dia 12 de maio foi realizada a homenagem às
mães/a família na quadra da
escola.
Homenagem esta, que
contou com a participação
de todos os alunos do maternal ao 9º ano de escolaridade. Preparada com muito
carinho, todos os anos as famílias são envolvidas nesse
momento de confraternização, amor e carinho.
A homenagem especial a
Maria, mãe de Deus e nossa
Mãe, permeou a celebração
e contou com a participação
de um grupo de alunas de
diferentes turmas do 1º ao
5º ano, com uma linda apre-

sentação de dança de balé
para realizar a coroação.
Momento muito peculiar do
evento.
Cada apresentação contou com o envolvimento dos
professores e alunos, conta-

giando a todos, em especial
as mães presentes.
Celebrar o dia das mães
é reconhecer a importância
da participação integral e
diária da mulher na vida dos
seus filhos e despertar o reconhecimento e a sensibilidade pela dedicação dessa,
no seio da família.
Realizar com tal importância esta homenagem é
demonstrar a certeza de que
a família é pilar mister para
a construção de uma sociedade harmônica, justa e respeitosa em relação a tudo
que a cerca e a compõe... o
Universo.
Andrea Moreira

17

ruz / Bo
Santa C

lívia

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Encontro UOV
No início de maio, em preparação ao dia
Mundial de Oração pelas Vocações, realizamos um dia de estudo, oração e convivência
com todos os membros da equipe da União de
Oração pelas Vocações (UOV). Foi um dia de
aprofundamento com atividades em grupos,
proporcionando riquíssimas partilhas, apren-

dizado e maior conhecimento do Rogate e
compromisso com a oração pelas vocações.
E, claro, não podia faltar aquele delicioso lanche no final do encontro.
Que o Senhor da Messe conserve e abençoe estes operários que se empenham no
serviço do seu rebanho!
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s / RJ

Três Rio

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Corpus Christi
A
expressão
Corpus
Christi é oriunda do latim e
significa “Corpo de Cristo”.
Celebra o mistério do Corpo
e do Sangue de Jesus Cristo
na Eucaristia. Por ser uma
importante data para a nossa Igreja, é celebrada anualmente, tendo sido instituída,
em 1264, pelo Papa Urbano
IV, objetivando que os fieis vivenciassem e celebrassem a
presença de Jesus Cristo na
Eucaristia.
Este ano, foi celebrada na
quinta feira, após o domingo
da Santíssima Trindade.
Tradicionalmente, em comemoração a essa tão importante data para o cristianismo, são confeccionados
tapetes pelas ruas, adros,

avenidas, pátios entre outros
espaços, para a Procissão do
Santíssimo Sacramento.
Corroborando com o objetivo inicial da instituição dessa data e, na certeza de que
a Eucaristia nos dá a força, o

amor e a alegria da presença
de Jesus, no dia vinte e nove
de maio, realizamos uma
bonita celebração em nossa
escola. No pátio, um lindo
tapete confeccionado pelos
alunos do Ensino Fundamental II; na mesa, o pão, as uvas
e a Palavra de Deus. Foi um
momento muito marcante,
especialmente quando, após
a oração que nos une a Cristo e aos irmãos: o Pai Nosso,
alegremente, como irmãos,
partilhamos o pão.
Segundo o que os ensina
o Papa Francisco, a Eucaristia nos fortifica para que
possamos dar frutos de boas
obras e vivermos como verdadeiros cristãos.
Professora Gisele Ibrahim

“Eu Sou o Pão da Vida!”
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Dia das Mães
A celebração do dia das mães foi regada
de muita emoção!
Pela manhã, a coroação da imagem de
Nossa Senhora foi realizada pelas Mães e, no
turno da tarde, por nossas Professoras!
Trouxemos como tema para esse dia tão
especial: AS VIRTUDES DE MARIA, pois essas “vêm ao nosso encontro de diversas formas, reforçando o amor de Jesus por nós”.
Nossa Mãe, Maria, vivenciou, de maneira

admirável, as suas virtudes. Era, pois, uma
mulher diferenciada de todas as outras e por
isso foi a escolhida por Deus para gerar seu
Filho, Jesus. Maria é mãe zelosa, honrada,
exemplo de retidão e virtude.
Ao final, as mães e seus filhos puderam ser
retratados em um lindo mural – MÃE, VOCÊ É
MEU ANJO!
Lucianita
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Seminário sobre as Regiões Brasileiras
No final do mês de maio,
os alunos do 4º ano B, da
professora Gilséia apresentaram um seminário sobre
as regiões brasileiras.
Para elaboração e execução do trabalho houve o
estudo prévio do conteúdo
na apostila (onde os alunos
aprenderam alguns conceitos necessários ao trabalho), sorteios dos grupos,
das regiões e características, roteiro para pesquisas,
orientação para os cartazes
e apoio familiar.
Foi um trabalho muito rico
em conhecimento e para

aprendizagem, pois percebi o empenho, o estudo e a
oralidade de cada aluno nas
informações sobre a região
estudada. Apresentaram os
trabalhos com uma grande

riqueza de detalhes. Tinham
anotações de tópicos importantes, mas, em sua maioria,
tentaram falar naturalmente,
apesar do nervosismo.
Eles tiveram o apoio da
família na elaboração dos
recursos
apresentados
como: caracterização dos
personagens, no preparo de
pratos típicos para degustação e lembrancinhas.
No final das apresentações percebi que os alunos
gostaram e consolidaram os
conteúdos propostos, de forma lúdica e prazerosa.
Professora Gilseia
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