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CETV

realiza a I Feira de Ciências,
Cultura e Artes, com o tema
“SEMEANDO A PAZ PARA O
CULTIVO DE UM AMBIENTE

Caro leitor,

SUSTENTÁVEL”

Este boletim pretende ser um veículo de comunicação, para
socializar os projetos e ações do Comitê de Sustentabilidade e
Cultura de Paz do CETV.

06-10-2013 O CETV estará
presente na IV Feira Cultural
do

Bairro

Capuchinhos

(04

O Comitê nasceu de uma proposta construída coletivamente

a 06-10) e, na oportunidade,

entre

fará

os

três

segmentos

escolares,

tais

sejam:

alunos;

professores, funcionários e direção; e pais.

o

hasteamento

da

bandeira da paz e cultura ,
uma apresentação musical e a

O grupo está aberto e receptivo às contribuições da comunidade

divulgação do Projeto lançado

escolar e acredita que,

no dia 21-09.

com a cooperação de todos, nossa

escola será um ambiente que respira sustentabilidade e paz.
Serão

09-10-2013
Saudações de Paz,
Comissão de comunicação
-

reuniões

por

turno

feitas

com

os

integrantes dos subcomitês de
salas, a fim de retirar diretrizes
para o projeto “Semeando a paz

Lançamento do Projeto ”Semeando a paz para o cultivo de um ambiente
sustentável” movimenta o CETV

para o cultivo de um ambiente
sustentável”.
10-10-2013

Será

realizada

uma plenária geral com os
subcomitês dos três turnos,
para

aprovar

o

projeto

“Semeando a paz para o
cultivo

de

sustentável”.
“Vamos precisar de todo mundo...”
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um

ambiente

No sábado, dia 21, DIA INTERNACIONAL DA PAZ E DIA DA ÁRVORE, foi oficialmente lançado o
Projeto “Semeando a paz para o cultivo de um ambiente sustentável”.

Na oportunidade, foi fundado oficialmente
o Comitê de Sustentabilidade e Cultura de
Paz do CETV. O momento foi marcado por
inauguração de banner do Comitê e placa
x dias sem violência, ambos gentilmente
doados pela Feira Cópias em parceira com o
Programa Permanente Ecobairro.
Durante
a

a

manhã

comunidade

do

escolar

sábado,
e

dia

familiar

21,
ficou

conhecendo o Projeto e participou ativamente
das atividades desenvolvidas.
Programação do evento:
-Hasteamento da Bandeira da Paz e Cultura
-Apresentação do Comitê
-Declamação da Poesia premiada na DIREC
02
-Banda da Escola – Canções que falam da paz
-Apresentação do Projeto Escola da Vida
-Benção Inter-Religiosa
-Cadastro para o banco de talentos e recursos
-Plantio de árvore simbólica
-Inauguração da placa X dias sem violência
intra-escolar

Contamos ainda com palestra proferida
pelo colaborador Paullo Santos, Programa
Permanente Ecobairro,
co-fundador e
Conselheiro no Brasil do Instituto Roerich da
Paz e Cultura do Brasil, e com a participação
do cantor Asa Filho, artista do nosso bairro,
que prestigiou o evento.

“Vamos precisar de todo mundo...”
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Como resultado da promoção desse evento, já podemos apontar os seguintes pontos positivos:
Com esse evento, a escola deu início ao ciclo de cultura de paz na cidade;
Foram feitos contatos com empresas de propaganda, e mídias já divulgam os princípios da cultura de
paz;
Será feita reunião com empresários para adesão e divulgação do ciclo de cultura de paz.
ESTRUTURA DO COMITÊ
Nesta primeira edição do Correio da Paz, damos conhecimento à
comunidade

da

missão,

visão

e

valores

do

Comitê

de

Plantio de árvore simbólica no evento
do dia 21-09, batizada de “árvore da
alegria e da paz”

Sustentabilidade e Paz, construídos coletivamente na nossa Escola,
em reunião ampliada, da qual nasceu o projeto.
MISSÃO
Contribuir para a formação de cidadãos conscientes do seu papel
como agentes de transformação, conservação e promoção da cultura
de paz no meio em que vivem, partindo do cuidado consigo mesmo,
com o outro e com o planeta.
VISÃO
Na nossa Escola e comunidade, seremos unidos com o objetivo de
atuar na consolidação de um ambiente sustentável e pacífico, que
beneficie todos os seres e o Planeta. Serão estabelecidas, assim,
redes cooperativas compostas de alunos, pais, professores,
funcionários, direção, comunidade e representações comunitárias,
visando ser referência na sociedade para o cultivo e disseminação da
sustentabilidade e cultura de paz.

Hasteamento da bandeira da paz e
cultura no evento do dia 21-09

VALORES
1. Solidariedade;
2. Educação;
3. Respeito;

Mídia divulgando a Cultura de Paz na
cidade

4. Integração entre pais, escola, comunidade;
5. Igualdade;

Reuniões realizadas
03-09-2011

6. Cultura, revitalização da identidade;
7. Ecologia;
8. Amor, amizade e fé;
9. Comprometimento;

“Vamos precisar de todo mundo...”

11-09-2013
17-09-2013
26-09-2013
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10. Responsabilidade Social, Econômica e Ambiental.
COMPOSIÇÃO DO COMITÊ
Professores: Consuelo e Durval . A partir de 26 de setembro, as professoras Kleidiane e Jerusa
passaram a fazer parte do grupo, que assim se amplia para atender às constantes demandas do
projeto.
Alunos: Beatriz, Robinilson, Géssica e Alexandre.
Pais: Recímia e Nilton.
Facilitação: Paullo Santos – Ecobairro/Instituto Roerich da Paz e Cultura do Brasil
Direção do CETV: Maria da Conceição Oliveira Lopes e demais membros da equipe gestora.
Todas as turmas hoje também contam com subcomitês, para representação de cada sala no trabalho
conjunto.
SUBPROJETO ESCOLA DA VIDA
Foi aprovada, na reunião do dia 11-09-2013, a implementação do subprojeto Escola da Vida, que trará
temas de assuntos para vida, com o público de alunos, professores/funcionários e famílias. Faremos
encontros abertos com dinâmicas e facilitadores diversos, criando um espaço de integração entre a
educação formal, a doméstica e a comunitária, com o foco na VIDA, um dos motes da Cultura de Paz:
PRESERVAR A VIDA.
Temas já vislumbrados para a Escola da Vida:
•

Drogas

•

Dinheiro X Economia

•

Violência

•

Meio Ambiente

•

Comunicação Não Violenta

•

Sexualidade e Relações Sociais

•

Modelo Familiar – filme os Corajosos

•

Política

•

Redes Sociais e Tecnologias

•

Espiritualidade

•

Alimentação Saudável

•

Discriminação e Preconceito

•

Realização profissional, geração de renda e satisfação profissional.
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Em breve será feita a agenda e a periodicidade dos encontros da Escola da Vida.
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