
 
                                                                                     Santa Maria, 28 de março de 2019.  

 

Queridos pais, queridas mães e responsáveis! 

Queridos professores e queridas professoras! 

 
                                                                                              O espaço da escola é mágico. 

                   Nele se realiza o milagre permanente do aprender e do abrir-se para o mundo. 

                                                        Múltiplas e diferenciadas são as linguagens da escola. 

                                          Formas possíveis de, inclusive, recuperar, em nossas histórias,  

                                as imagens e os movimento que constituíram os nossos aprendizados. 

                                                                   Transformar o pensamento racional em afeto  

                 e sentir saudades das múltiplas escolas que nos ensinaram tantas linguagens.  
                                                                                                                                                    (KENSKI, 2003) 

 

Direção, professores, pais, mães e responsáveis, todos estamos cientes de que o 

ensino requer planejamento, organização e sistematização dos conhecimentos, para 

atingir os objetivos da aprendizagem gradativa.  

A educação exige renovação contínua, permanente atualização e adequação a cada 

momento histórico. Exige desenvolver competências para aprender a aprender, aplicar 

conhecimentos no quotidiano, conviver, lidar com as diferenças e diversidades. 

A Rede ICM de Educação acredita que o ensino não se limita a conteúdos, mas 

necessita trabalhar valores, conceitos, atitudes, competências e habilidades, pois são vitais 

na formação da pessoa.   

A Base Curricular Comum para a Rede ICM de Educação é resultado de múltiplas 

interações, encontros de estudo e ressignificações dos sujeitos do processo educativo de 

suas Unidades de Ensino. Está fundamentada no Projeto Educativo ICM e traz, em seu 

bojo, a BNCC – Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica. 

Em 2018, para que a voz do professor das 16 Unidades de Ensino da Rede fosse 

ouvida, realizaram-se encontros, por Área do Conhecimento: Linguagens, Ciências da 

Natureza, Ciências Humanas e Matemática, dos quais participaram mais de 40 

professores do CCM, com o objetivo de elaborar as competências. Foi uma experiência 

muito gratificante pelo envolvimento e construção participativa dos professores e 

coordenadores pedagógicos, partilhando especificidades de identidade de cada espaço 

geográfico onde a Unidade está inserida. Todos os encontros foram assessorados pela 

Dra. Roselane Zordan Costella. 

Após essa etapa, foi realizada, em cada Unidade, com todos os professores, 

também por área de conhecimento, a elaboração de habilidades que favorecessem o 

desenvolvimento das competências conceituais e atitudinais dos conceitos elencados. Em 

outro momento, os professores organizarão os blocos de conteúdos a fim de dar conta das 

competências e habilidades.  



 
Dias 20 e 21 de março do ano em curso, Coordenadores Pedagógicos, Diretores e 

Vices de todas as Unidades de Ensino participaram de um encontro-treinamento para a 

implantação da Base Comum Curricular da Rede ICM de Educação, sob assessoria da 

Dra. Roselane Zordan Costella. 

A próxima etapa é o contato, in loco, da assessora com os professores de cada uma 

das 16 Unidades, objetivando consolidar a proposta pedagógica elaborada e assumida em 

conjunto. No Colégio Coração de Maria, será nos dias: 

10/05/19 - sexta-feira para os turnos da manhã e da tarde 

                      11/05/19 - sábado - manhã 

Dada a importância desse momento do processo de construção e implantação, as 

aulas serão suspensas no dia 10 de maio, em ambos os turnos. Esse dia letivo será 

compensado nos dias: 

06 de abril, sábado, para o turno da tarde - horário de 6ª feira. 

  04 de maio, sábado, para o turno da manhã - horário de 6ª feira. 

Para se manter relevante nos novos cenários dos movimentos do mundo a escola 

precisa questionar seu processo de ensino e aprendizagem, ser espaço para estímulo ao 

compartilhamento de experiências e à produção de conhecimento colaborativo. Sob esse 

prisma nem a escola nem a sociedade estão construídas. Pelo contrário, precisamos 

quebrar paradigmas para “procurar juntos e ao mesmo tempo” novas possibilidades de 

educação.   

A semente original foi lançada pela Bem-Aventurada Bárbara Maix, Fundadora 

da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Hoje, a Rede ICM de 

Educação, “Comprometida com o Futuro”, recorda sua pedagogia em toda ação 

educativa: “Mudar tudo de uma só vez não é possível (...) Não se derruba uma árvore 

com um golpe só” (MAIX, 1866). Acreditar, persistir, cooperar, qualificar, entreajudar-

se, inovar é fundamental para transformar ideias em oportunidades, atingir metas e 

resultados, desenvolver a ética, a solidariedade e a cidadania, defender a vida, intervir na 

realidade, promovendo transformações no presente e contribuindo para um futuro melhor. 

Na certeza do apoio e compreensão, valorização e incentivo das famílias nesta 

etapa de implantação da Base Comum Curricular da Rede ICM de Educação, nosso 

abraço. 

Acolhamos a bênção de Deus, a proteção e o cuidado do Coração de Maria, nossa 

Padroeira, e da Bem-Aventurada Bárbara Maix. 

 

                                                                                          Irmã Maria Zení do Nascimento 

                                                                                                             Diretora 


