Informação SME
Gratidão
“Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre” (Salmo 118.1)
Dentre os muitos ensinamentos que encontramos nas Escrituras Sagradas, está o de termos corações agradecidos. E, especialmente neste período em que se aproxima o final de mais um ano, queremos pôr em prática essa orientação.
Agradecer aos alunos que, com sua curiosidade e seus questionamentos, nos ensinaram e nos estimularam a fazer material didático cada dia melhor.
Aos professores e colaboradores pela dedicação e amor no desempenho de suas funções, fazendonos refletir sobre a prática pedagógica e os caminhos que levam ao aprendizado.
Às escolas parceiras pela confiança, pelo trabalho conjunto, pelas milhas caminhadas lado a lado e
pela troca de experiências que nos proporcionaram tantos momentos enriquecedores.
Mas, acima de tudo, nossa gratidão a Deus, nosso Senhor e Pastor! Aquele que tem nos capacitado,
nos sustentado e nos ensinado a cada dia! A ele toda honra e toda glória!
Que, no ano de 2014, fortaleçamos nossa parceria e continuemos firmes no propósito de educar o
ser humano criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania, para que a sociedade
nos reconheça como instituições educacionais, comprometidas com a excelência acadêmica.
“E que a graça do Senhor, nosso Deus esteja sobre nós e que ele confirme as obras das
nossas mãos”. (Salmo 90.17)
Débora Bueno Muniz Oliveira
Diretora dos Sistemas Mackenzie de Ensino

Reflexão

Assuntos pedagógicos

Educação: um ato de amor!

Literatura, imaginação e cosmovisão cristã

Filipe Costa Fontes
Consultor Teológico-Filosófico do SME

Noemih Oliveira (coordenadora da SEEM), Jade
Magave e Raquel Endalécio (revisoras pedagógicas
SEEM)

Em nossa primeira edição, afirmamos a relação necessária entre Educação e Religião.
Vimos que, numa perspectiva cristã, a educação segue uma estrutura: ADORAR-SEREDUCAR. O que ensinamos (Deuteronômio
6:7-9) é determinado pelo que somos (v.6), e
o que somos por quem adoramos (v.4-5).

Afirmar a importância da leitura e a necessidade de um ensino de literatura nas escolas
é, de certa forma, um ponto pacífico entre
educadores. Aliás, a ideia de que ler é importante, quase vital, está bastante difundida na sociedade em geral; ideia comum na
boca de ávidos leitores ou distantes espectadores, professores e não professores.

Veja mais ...

Data para celebrar

Veja mais ...

A majestade do natal

Bastidores do SME

Reverendo Carlos Henrique
Capelão Institucional do Mackenzie

O nascimento de Jesus é a grande e majestosa revelação do mistério de Deus. Mistério
divino, sublime e inescrutável. O Deus que do
nada chamou o universo à existência, que
espalhou os fundamentos da terra e colocou
as estrelas no firmamento; se fez homem.
Veja mais ...

As três cadeiras de Belting
Sérgio Pereira
Revisor Pedagógico de História do SME

Hans Belting é considerado um dos grandes
vultos na literatura sobre história das artes.
Sua obra perpassa desde ensaios sobre a
arte medieval até o mosaico dos movimentos
artísticos da modernidade.
Veja mais ...

Em destaque
Ensino religioso nas escolas
Reverendo Yon Morato Ferreira da Costa
Professor de Ensino Religioso e Ética do Colégio Presbiteriano Mackenzie – São Paulo

A inserção da matéria de Ensino Religioso e Ética nas escolas sempre gerou polêmicas e diversas
discussões quanto a sua viabilidade, aplicabilidade e relevância. Discute-se muito o temor do proselitismo religioso, a confessionalidade em contraponto com a laicidade, parcialidade e neutralidade, o tipo de ensino a ser conduzido, como e quais religiões devem ser ensinadas, e também a capacidade de influenciar e formar o comportamento do aluno e enquanto cidadão pensante.

Veja mais ...

Curta nossa fanpage no Facebook

Abrimos uma fanpage do SME no Facebook. Será mais um canal de comunicação com as nossas escolas parceiras e com o público em geral.
Convidamos a todos a curtirem e acompanharem nossas atualizações.

https://www.facebook.com/sme.mackenzie

Acesse no Portal
Unidade 1 dos livros do 3º ano do Ensino Fundamental I
Queremos informá-los que estamos disponibilizando no Portal do SME a Unidade 1 da nova edição
dos livros do 3º ano (Ensino Fundamental I).
Elas estarão disponibilizadas na área restrita no seguinte caminho:
http://sme.mackenzie.br/mackenzie/content/view/full/9575
Para o acesso, é necessário ter o login e senha do Portal do Sistema Mackenzie de Ensino. Qualquer
dúvida, solicitamos que entrem em contato conosco pelo e-mail: sme@mackenzie.br .

Reestabelecimento do quarto fuso horário (parte da Região Norte).
Em outubro de 2013, após aprovação no Congresso Nacional, a presidência da República sancionou a
lei que restabelece o quarto fuso horário, como era antes da lei de 2008. Nosso material de Geografia
do 6º ano foi elaborado durante a vigência da lei de 2008. En-tendemos que se faz necessária uma
reescrita, ao contrário de uma simples atualização. Faremos essa atualização na próxima edição.
Mais detalhes na área restrita do Portal do SME:
http://tinyurl.com/o4wxr3q

Escolas parceiras

A Escola Modelo Cristão é uma escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, fundada em 1997 pela Primeira Igreja Batista da Lapa (São Paulo/SP)
e mantida pela mesma desde então.
Visando oferecer às crianças de nossa sociedade uma educação diferenciada,
que valorize a formação do caráter cristão, vale-se da aplicação de princípios bíblicos em seu conteúdo acadêmico para formar crianças não apenas inteligentes, mas também sábias, que transformarão
a sociedade em que vivem. Tem como objetivo, resgatar e implantar os valores cristãos nos alunos,
atrelando-os ao estudo acadêmico, tão necessário para a formação e projeção profissionais futuras,
estando assim há mais de 15 anos unindo o Ensino Acadêmico à Formação Cristã de nossos alunos!
“Escola Modelo Cristão – A Educação que Faz a Diferença!”
Escola Modelo Cristão (Parceria desde 2011)
Endereço: Rua João Pereira, 74 - Lapa - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3831-6319
Site: www.modelocristao.com.br E-mail: secretaria@modelocristao.com.br
Veja localização...

Veja mais...

Dicas culturais
Livro: O que estão ensinando aos nossos filhos?
Solano Portela
Diretor Educacional do Instituto Presbiteriano Mackenzie
Respondendo a estas e outras importantes perguntas, o autor demonstra
que nenhuma área do saber pode ser adequadamente compreendida quando estudada ou transmitida divorciada do conceito bíblico de Deus. Dividido
em três partes (cenário, contraste, proposta), o tema da educação escolar
cristã é tratado com seriedade e conhecimento de causa pelo autor, que
tem atuado intensamente neste campo. Partindo de uma análise cuidadosa
do modelo de educação que tem sido aplicado no Brasil, nessas últimas
décadas, o autor revela a fragilidade deste e propõe aquilo que ele chama
de "pedagogia redentiva", apontando para uma proposta de educação escolar cristã eficiente e capaz de promover profundos avanços em todo processo de aprendizagem.
Apresentação de Augustus Nicodemos Lopes e prefácio de Mauro Meister.
Editora Fiel, 202 páginas

Aconteceu

O SME esteve presente em diversas escolas parceiras em todo o Brasil por meio de sua equipe pedagógica proporcionando diversos treinamentos. As escolas que tiveram as capacitações no mês de
novembro foram:
06/11 – Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo (Fundamental II). Tema: encontro por áreas.
Palestrantes: revisores pedagógicos do SME.
8 e 9/11 – Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília (Fundamental I) e Escola Presbiteriana do Gama. Tema: Treinamento I. Palestrantes: Débora Muniz (diretora dos Sistemas Mackenzie de Ensino),
Filipe Fontes (consultor teológico-filosófico do SME) e Noemih Oliveira (coordenadora do SEEM);
9/11 – Colégio Betesda (Guarabira/PB). Tema: Avaliação. Palestrante: Andréa Pavel (revisora pedagógica do SME);
13 e 27/11 – Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo (Fundamental I) - Tema: Avaliação. Palestrantes: Viviane Nery (coordenadora pedagógica do SME) e Débora Cardoso (revisora pedagógica do
SME);
23/11 – Instituto Cristão de Educação Saber (Bauru/SP). Tema: Método Fônico. Palestrante: Alessandra Faria (revisora pedagógica do SME);
23/11 – Colégio Esmeraldas (Marília/SP) e Escola Infantil e Fundamental Gente Miúda (Assis/SP).
Tema: Avaliação. Palestrante: Débora Cardoso (revisora pedagógica do SME);

Colégio Presbiteriano Mackenzie — SP
Para ver mais, clique em: http://sme.mackenzie.br/mackenzie/Home/Galeria-de-Fotos

O SME na escola parceira Erasmo Braga

No dia 28 de setembro, os professores da Erasmo Braga tiveram a oportunidade de receber a Revisora Pedagógica do Sistema Mackenzie Professora Alessandra Faria com o tema específico a ser trabalhado “Avaliação” . Foram momentos de aprendizagem e de reflexão sobre o fazer diário do docente
que com certeza influenciará em sua prática, fazendo a diferença dentro de uma escola de Filosofia
Cristã.
http://www.erasmobraga.com.br/noticias/erasmo-braga-parceira-do-mackenzie

Agenda

Treinamentos
07/12
 Seminário Presbiteriano de BH - Instituto de Educação Sementes do Saber (Sete Lagoas) e Escola
Presbiteriana Lagoa da Prata (Lagoa da Prata). Tema: Avaliação.
09/12
 Centro Educacional Arca de Noé (Barbacena/MG). Tema; Avaliação.
11/12
 Colégio Presbiteriano George Butler (São Luis/MA). Tema: Método Fônico e Avaliação
14/12
 Colégio Atuante (Itapira/SP). Tema: Avaliação.
17/12
 Colégio Shalom (Blumenau/SC). Tema: Avaliação.
18/12
 Centro Educacional Getsêmani (Mariana/MG). Tema: Treinamento I.
20/12
 Instituto Presbiteriano de Educação (Santa Rita do Sapucaí/MG). Tema: Treinamento I.
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