


Carta do Reitor

O ano de 2016, pelo bem e pelo mal, marcou a história 

do nosso país e de maneira especial da nossa cidade. 

Ano de muitas transformações urbanas: Praça Mauá, 

VLT, Orla do Conde, BRT, Parque Olímpico... tudo isso 

se preparando para o grande evento da Olimpíada e 

Paraolimpíada! O Rio viveu a magia dos jogos olímpicos. 

As competições ultrapassaram os estádios, foram 

para as avenidas, para as praias, para o sambódromo 

etc. Milhares de turistas enfeitaram e alegraram, em 

caravanas e torcidas, as ruas, praças e pontos turísticos. O próprio Colégio 

Santo Inácio teve o privilégio de acolher a equipe paraolímpica de triátlon da 

Grã-Bretanha que usou nossa piscina para treinamento.

 Não temos dúvidas de que a passagem das Olimpíadas marcou 

definitivamente o Rio de Janeiro. Contudo, a crise política e a crise econômica 

também vão deixando um legado indesejável - desemprego, violência, dívidas, 

estados falidos etc. - que infelizmente poderá durar anos para ser vencido. 

O povo foi para as ruas manifestando seu descontentamento com a postura 

dos nossos políticos e todas as suas ramificações no desleixo e na falta de 

respeito com o uso do dinheiro público. A operação “lava jato” levantou um 

véu que surpreendeu a todos, até internacionalmente, pelo tamanho da 

“sujeira” que produziram os nossos representantes. 

 A autoestima do brasileiro foi ao chão, hoje estamos pagando um 

preço alto para superar tamanho tombo. Contudo, acredito que nada ou  

pouca coisa será como antes. O que o levantar do véu nos revelou e nos 

envergonhou, acredito, nos fará mais atentos e mais éticos no exercício da 

cidadania e na política dos nossos futuros representantes.

 O Colégio Santo Inácio, como toda escola que prepara os seus alunos 

para o mundo, tem que acompanhar esses acontecimentos e, sem ser 

partidário, mas otimista, apontar rumos e critérios de valores para formar 

jovens competentes e conscientes da realidade em que vivem.

 Neste ano de 2017, quando celebramos os 300 anos de Nossa 

Senhora Aparecida, padroeira do povo brasileiro, vamos com fé e esperança 

viver e partilhar nossa cidadania em favor de um Brasil mais justo e fraterno.

       Feliz 2017!



Os novos 
inacianos
Alunos do 1º ano do Ensino 
Fundamental começaram 
a vida acadêmica no CSI 
em 2016, dando início ao 
processo de formação integral 
para servir aos demais.

Entrando para aprender





Entrando para aprender

Jornada Inaciana 
de Pais 

Na manhã do sábado, 16 de julho, 
os alunos participaram de atividades 
diversas com os educadores. 
A convivência tem como objetivo 
aprofundar, através de uma abordagem 
lúdica, o conteúdo aprendido em sala 
de aula.

Sábado Cultural

Ao longo do ano, várias Jornadas 
Inacianas para Pais (JIP) reuniram famílias 
e equipe pedagógica do 1 EF no CSI. 
Palestras e atividades de integração 
marcaram os momentos de troca e 
aprofundamento da experiência inaciana.



Entrando para aprender

Chá com os avós 
As turmas do 1 EF receberam os avós para 
o tradicional chá da tarde, com apresentação 
musical das crianças e entrega da medalha 
de Sant’Ana, padroeira dos avós. 
A presença dos avós no evento ressalta a 
parceria entre o Colégio e a família na 
formação integral do aluno.



Pré-história no 
Museu Nacional

Entrando para aprender

O 1 EF esteve, em novembro, no 
Museu Nacional, na Quinta da Boa 
Vista, para aprender mais sobre 
dinossauros brasileiros, através da 
observação de fósseis e esqueletos 
reconstituídos. 



Jogos Infantis
Alunos do Ensino Fundamental 
1 participaram, em setembro, 
dos Jogos Infantis, atividades 
esportivas e psicomotoras que 
visam incentivar a integração 
dos estudantes e ajudar no 
desenvolvimento corporal e na 
noção de trabalho em equipe.

Entrando para aprender



Fórum de 
Sustentabilidade 
e Meio Ambiente
Organizado e conduzido pelos 
alunos do 2 EF, o 7º Fórum Infantil 
de Sustentabilidade e Meio Ambiente 
contou com uma palestra e debate 
sobre diversos assuntos, como lixo 
orgânico, doenças provocadas pelo 
lixo, poluição do solo e reciclagem, 
visando despertar a consciência 
ecológica nas crianças e mobilizar 
as famílias sobre as 
questões ambientais.

Entrando para aprender  



Lucernário
A Páscoa foi marcada por orações 
e cantos sob a luz de velas, reunindo 
colaboradores, alunos e famílias 
no Centro Esportivo do CSI para o 
Lucernário – cerimônia que remonta 
ao início da Era Cristã, quando fiéis 
se reuniam para festejar a vitória de 
Cristo (luz) sobre as 
trevas (escuridão). 

Nossa mística, nossa missão



Amazônia - 
Projeto Arapiuns 

Nossa mística, nossa missão

Alunos do Ensino Médio fizeram duas 
diferentes incursões em comunidades 
distantes do meio urbano em 2016: na 
Colômbia e no Pará. 
Em Santarém (Pará), o grupo experimentou 
vivenciar o dia a dia de populações 
ribeirinhas e realizar trabalho de reforço 
escolar para crianças da escola local.



Nossa mística, nossa missão



Na Colômbia, depois de concluir o 
curso Taller de Formação Inaciana, 
iniciativa que busca desenvolver 
habilidades e potenciais de liderança 
nos estudantes, os alunos seguiram 
para o interior do país, convivendo com 
populações carentes.

Colômbia – 
Curso Taller 

Nossa mística, nossa missão



Em maio, André Luís Sales e Arthur 
Chagas Tavares, ambos da 2ªEM, 
participaram da Marcha da Vida, 
programa que reúne anualmente alunos 
do mundo todo para refletir sobre o 
Holocausto e a vida judaica destruída 
durante a II Guerra Mundial. 
Os estudantes viajaram para Polônia 
e Israel a convite do Colégio Liessin, 
parceiro do CSI no Vizinho de Portas 
Abertas, projeto que estimula a 
integração entre grupos de religiões e 
culturas diferentes.

Marcha da Vida

Nossa mística, nossa missão



Nossa mística, nossa missão

Semana Santa Jovem I e II 
Um dos momentos mais importantes para os 
cristãos, a Semana Santa Jovem I, realizada em 
Juiz de Fora, e a II, em Corrêas, foram  marcadas 
pelo aprofundamento do encontro com Deus, 
através de orações e exercícios 
de espiritualidade.  



Eucaristia 
e Crisma
A Igreja de Santo Inácio recebeu duas ocasiões 
importantes na fé católica em 2016. Alunos do 
4 EF, 5 EF e 6 EF fizeram a Primeira Eucaristia, 
um momento marcante na trajetória inaciana. Já 
os alunos do Ensino Médio, do Curso Noturno 
e membros da comunidade receberam o 
sacramento da Crisma de Dom Antônio Augusto 
Dias Duarte, bispo auxiliar da Arquidiocese do 
Rio de Janeiro, renovando, assim, as promessas 
do batismo.

Nossa mística, nossa missão



Nossa mística, nossa missão

Dia de Santo Inácio Alunos do 6 EF e familiares 
comemoraram o dia de Santo 
Inácio de Loyola, fundador da 
Companhia de Jesus, com muita 
brincadeira e diversão! Oficinas, 
gincanas, caiaque na piscina, 
futebol e Palco Aberto fizeram parte 
da programação do domingo, 31 
de julho. No final do evento, foram 
lançados cerca de 600 balões 
coloridos no Pátio do Sino. 
Na noite de sábado, 30 de julho, a 
tradicional Missa Solene na Igreja de 
Santo Inácio celebrou a data.



Nossa mística, nossa missão

Encontro de Formação 
Integral da RJE
O 1º Encontro de Formação Integral da 
RJE reuniu 45 alunos de colégios da 
Rede Jesuíta de Educação em outubro, 
no Colégio Loyola (Belo Horizonte/MG). 
Ana Clara Penna, da 1 EM, e Giovana 
Rueda, Gabriela Chiesa, Matheus 
Nogueira e Pedro Ortman, da 2 EM, 
foram os selecionados do CSI para 
participar do evento, cujo objetivo foi 
colaborar com a formação integral dos 
estudantes da Rede, fortalecendo as 
dimensões espiritual, social e humano-
afetiva por meio de uma experiência 
profunda e iluminada pelo modo de 
proceder inaciano, pelo incentivo ao 
protagonismo juvenil e pela reflexão 
que nos move para fora da zona 
de conforto.



Revelando talentos

Depois de vencer as 
disputadas eleições para 
o Grêmio Estudantil Santo 
Inácio, a chapa Muda 
colocou em prática as 
promessas de campanha. 
Debate de candidatos 
à Prefeitura da cidade, 
palestras, campeonatos, 
atividades esportivas com 
crianças da Comunidade 
Santa Marta, campanha 
do agasalho e diversas 
atividades marcaram 
sua gestão. 

Grêmio Estudantil 



Revelando talentos

Programação 
Cultural na Biblioteca
Após a reforma em 2015, a biblioteca central 
do CSI ganhou uma vasta programação cultural 
em 2016. Exposições, palestras, apresentações 
musicais e recitais ocuparam os espaços da 
Biblioteca Serafim Leite, que recebeu alunos do 
6 EF à 3 EM, professores e colaboradores. 



Revelando talentos

Humana’16 
Música, fotografia, dança, teatro e desenho 
foram algumas das atividades presentes na 
I Feira de Arte, Cultura e Humanidades do 
Colégio Santo Inácio, a HUMANA’16, que 
aconteceu no sábado, 8 de outubro. Cerca 
de duas mil pessoas, entre alunos, familiares, 
colaboradores e professores, estiveram no 
evento, que contou com apresentações 
artísticas, estandes com os projetos das séries e 
exposições de trabalhos de alunos do 4ª ano do 
Ensino Fundamental à  3ª série do Ensino Médio. 
A HUMANA’16 ofereceu a possibilidade de os 
alunos expressarem seus talentos artísticos, 
nas diversas competências aprendidas, como 
organização, trabalho em equipe, produção 
textual e capacidade 
de argumentação.



Ao longo do dia, alunos dos 
Projetos Complementares de flauta, 
dança (Grupo d’O Passo e jazz), 
teatro e coral se apresentaram 
no palco do CESI, que também 
recebeu a premiação dos melhores 
trabalhos inscritos nos concursos 
de fotografia e de contos e nas 
seleções de curtas, de desenhos e 
de investigação. A partir do tema 
“O espelho – o homem e seus 
outros”, os concursos visam 
estimular e incentivar a produção 
fotográfica, audiovisual, escrita, 
artística e o gosto pela pesquisa. 

Revelando talentos



Revelando talentos



Revelando talentos



Construindo solidariedade

ARSOI
O Arraial da Solidariedade Inaciana 
reuniu, em junho, cerca de 12 
mil pessoas entre alunos, antigos 
alunos, familiares, professores e 
colaboradores do CSI, em um 
momento de confraternização e 
solidariedade. A arrecadação de 
R$ 53 mil com a venda de lanches, 
brindes e produtos diversos foi 
destinada às obras sociais parceiras 
do Colégio Santo Inácio, como 
o Centro Educacional Agostinho 
Castejón (CEPAC), Creche Mundo 
Infantil, Escola Padre Francisco da 
Motta, ONG TETO, INVEST E ASIA, 
beneficiando mais de mil crianças e 
15 mil adultos.



Construindo solidariedade



Voluntariado

Construindo solidariedade

Tornar o mundo melhor através de 
ações de apoio a quem mais necessita 
é um dos desejos dos alunos do 
CSI, que se empenham em participar 
de projetos de voluntariado durante 

o ano, como sebos 
e lanches solidários, 
recreação para crianças 
do CEPAC, monitoria no 
Curso Noturno do CSI, 
distribuição de refeições 
na Associação das 
Comunidades de Vida 
Mariana, construção 
de casas em Jardim 
Gramacho e várias 
outras ações.



Construindo solidariedade



Construindo solidariedade

Visita dos Paratletas 
da Grã-Bretanha
Em preparação aos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016, treze atletas da delegação 
da Grã-Bretanha de triatlo treinaram 
na piscina do CSI, na primeira semana 
de setembro. A convite do Colégio, 
retornaram ao CSI, na manhã do dia 
14 de setembro, para conversar com 
alunos dos Ensino Fundamental I e II, 
quando responderam a perguntas sobre 
superação, acessibilidade, relação com 
a família. Gustavo Viegas e Ana Carolina 
Saraiva, alunos da 3 EM, fizeram a 
tradução simultânea da palestra. 



Construindo solidariedade

Natal Mais Feliz
Cerca de 70 voluntários se reuniram em 
dezembro no CSI para organizar 260 cestas 
de alimentos - montadas com doações de 
alunos e colaboradores do colégio - que foram 
distribuídas durante o mês para famílias de 
crianças assistidas por projetos sociais apoiados 
pelo colégio, como a Creche Mundo Infantil e o 
CEPAC, no Morro Santa Marta, a Escola Padre 
Francisco da Motta, no Morro da Conceição, 
além de famílias de Jardim Gramacho e da 
União das Operárias de Jesus, em Botafogo.



ONU Colegial
Com a participação de alunos 
do Colégio Anchieta, o 9 EF e o 
Ensino Médio buscaram analisar 
situações e encontrar soluções de 
conflitos do século XXI, como a 
independência de Kosovo, a política 
da União Europeia frente à crise dos 
refugiados, a disputa territorial no 
mar do sul da China, o Zika Vírus 
e seus efeitos e o atentado de 11 
de Setembro, na XI ONU Colegial. 
A simulação das conferências da 
Organização das Nações Unidas foi 
em julho.

Buscando excelência  



Buscando excelência  

Participação 
em Competições
Alunos do CSI alcançaram bons resultados em 
competições internas e externas em 2016. Quatro 
estudantes do 7 EF e quatro do  
8 EF tiveram trabalhos selecionados para compor 
um livro no I Concurso de Redação e Arte da Rede 
Jesuíta de Educação. Disputas como olimpíada 
de Robótica, Gincana Tecnológica (GINTEC) e 
Robescola fortalecem o trabalho em equipe.



Buscando excelência  
Dos 24 alunos premiados na 
Olimpíada Brasileira de Astronomia, 
sete concorrem a uma vaga para 
representar o Brasil em etapas 
internacionais. Além disso, dois 
alunos foram convidados para 
participar da XIV Jornada Espacial, 
em São Paulo. Na Matemática, 
alunos do EF2 e EM conquistaram 
boas colocações nas Olimpíadas de 
Matemática Brasileira e do Estado 
do Rio de Janeiro. 



Buscando excelência  

Praticando Esportes

O incentivo ao esporte é 
marcado pela participação 
constante dos alunos em 
diversas atividades internas e 
externas, como olimpíadas, 
campeonatos, torneios 
intercolegiais, etc.
A prática de esportes desperta 
nos alunos o gosto pela 
atividade física, contribuindo 
para o desenvolvimento físico, 
motor e social.



Buscando excelência  



Buscando excelência  

Reconhecimento 
de Mérito 

Em solenidades após as missas de 
abertura e encerramento do ano 
letivo, o CSI demonstrou o apreço e 
reconhecimento aos alunos que se 
destacaram durante o ano. 
Ao entregar as medalhas de mérito 
nas áreas acadêmica, artística e 
cultural, de compromisso social, 
esportiva e técnico-científica, 
o Reitor do CSI, padre Luiz 
Antônio Monnerat, lembrou que a 
meritocracia é uma prática antiga da 
Pedagogia Inaciana, que estimula 
o esforço e a dedicação, sem 
incentivar a concorrência. 



Responsável pelo conteúdo 
e pela diagramação, um 
grupo de alunos do 7º ano 
desenvolveu a Revista Moodle 
Now, lançada em outubro, 
na Biblioteca do CSI e 
disponível para acesso e envio 
de sugestões por meio da 
plataforma Moodle. 
A ideia de criar uma revista 
eletrônica mensal veio durante 
o Encontro de Lideranças, 
em Corrêas.

Buscando excelência 

Revista 
Moodle Now



Investindo no social 

Curso Noturno e Invest
Fundado em 1968, o Curso Noturno do Colégio Santo Inácio 
oferece Educação de Jovens e Adultos/EJA e Educação 
Profissional de qualidade e totalmente gratuitos. Em 2016, 
cerca de 850 alunos cursaram o Ensino fundamental, 
Ensino Médio, Curso Técnico em Enfermagem, Informática, 
Administração ou Análises Clínicas no CSI.

Criado por um grupo de voluntários, todos antigos alunos 
do CSI, o Invest – curso pré-vestibular comunitário voltado a 
alunos de baixa renda do Rio de Janeiro – ocupa as salas do 
CSI durante o ano, de segunda a sábado. 



Saindo para servir  



Os alunos do Ensino 
Médio se despedem do 
Colégio e iniciam novas 
etapas de suas vidas. 
O Colégio Santo Inácio 
estará sempre aberto 
para recebê-los, assim 
como a todos que aqui 
desenvolveram o olhar 
dirigido ao outro para em 
tudo amar e servir.

Do CSI 
para o mundo



Saindo para servir  

As seis turmas da 3ª série do Ensino 
Médio se encontraram pela última 
vez, como alunos do Santo Inácio, 
na noite do dia 16 de dezembro 
no CESI, para a solenidade de 
encerramento, que reuniu alunos, 
suas famílias, amigos, educadores 
e colaboradores do CSI. Discursos 
emocionantes de momentos felizes 
vividos durante a trajetória inaciana 
marcaram a conclusão do Ensino 
Médio, que teve ainda uma missa 
celebrada na semana anterior na 
Igreja de Santo Inácio.

Conclusão 
da 3 EM 




