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PROJETO RAÍZES 2015
Tema geral: A Pluralidade Cultural identificada pela presença da Congregação das
Religiosas do Santíssimo Sacramento em diversos países.
Subtemas:
→ Missões da Congregação na Europa, América do Sul e África.
→ Tradições populares dos países selecionados.
→ Panorama Literário.

Objetivo:
Conhecer a história da Congregação fundadora do nosso colégio, reconhecendo
o serviço realizado pelas missões religiosas e as contribuições ofertadas às
comunidades de diversos países, além de valorizar as experiências promovidas pelo
encontro com outras culturas.

Apresentação:
A Revista Raízes é um instrumento linguístico de revelações e deduções da
história e da cultura de um ou vários povos, demonstrando a riqueza da diversidade
predominante no mundo e a urgente necessidade de estabelecer uma convivência
fraterna e pacífica. O presente projeto promove propostas de reconhecimento dos
fundamentos religiosos e educativos do Colégio Padre Ovídio.
Os textos produzidos deverão representar um trabalho investigativo que
intenciona transmitir informações históricas, geográficas, ampliando o conhecimento
de mundo e de sociedade. Cada produtor deverá assumir o compromisso com a
descrição de fatos, seleção de opiniões e de observações criteriosas, para que seja
possível evidenciar com clareza o assunto que será abordado e divulgar com
criatividade e coerência as informações que foram coletadas através de pesquisas.

Justificativa:
Motivada pelos 300 anos de existência, a família Sacramentina representada,
nesse espaço, pela equipe pedagógica do Colégio Padre Ovídio, decide celebrar a
existência e honrar o serviço prestado pelas Irmãs Sacramentinas, publicando textos
que ilustrem a história e a filosofia da congregação.

É fundamental evidenciar a cultura transmitida pelas ações educativas geradas
pelas missões e, ao mesmo tempo, destacar aspectos culturais que são observados nos
diversos lugares e países em que as religiosas são enviadas para afirmarem seu lema
missionário: “Fazer que Jesus seja mais conhecido, amado e servido por todos, em
todos os lugares do mundo.”
Dessa forma, entendemos que é relevante uma apreciação crítica e reflexiva do
papel desempenhado pela manifestação da fé em uma sociedade carente de valores
éticos e cristãos.

Proposta de trabalho: Produção textual
Gêneros textuais: Resenha; Entrevista; Infográfico; Carta ao leitor; Conto;
Crônica; Poesia; Classificados curiosos ou poéticos...

Procedimentos para publicação de texto em revista:
Os textos da revista devem apresentar clareza, simplicidade, coerência e
adequação ao tema, dando ênfase a imagens (ilustrações ou fotos) que facilitem a
sua compreensão.
Os textos apresentados em língua portuguesa devem estar em conformidade com o
Novo Acordo Ortográfico.
Os textos deverão ser digitados com a seguinte configuração:

Alinhamento justificado.

Normas estabelecidas:
 Primando pela qualidade da revista, deve ser realizada a entrega completa do
material a ser publicado: Apresentação da proposta (elaborada pelo professor),
produções dos alunos e inclusão de fotos ou imagens em um único arquivo.
 A Equipe Editorial poderá devolver originais, quando necessário, para
correções ou modificações de ordem temática e/ou formal.

