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Aconteceu nos dias 24 e 25 de
março, no Centro Inspetorial, uma
formação para os conselheiros ins-
petorias da AJS.

No dia 24 a formação foi volta-
da para os temas “Cultivemos a arte
de escutar e acompanhar” (Estreia
2018) e “Os jovens, a fé e o discerni-
mento vocacional” (Sínodo dos
Bispos). Após o momento de estudo
o grupo realizou partilhas e dinâmi-
cas para explicar sobre os temas es-
tudados. Ainda no dia 24 foi refletido
sobre “Maria na Bíblia” e ao fim do
dia um momento de celebração pas-
cal, onde foi partilhado o pão e o
vinho com um momento de oração
antes do descanso.

No dia 25 o grupo participou da
Procissão de Ramos e da Celebração
Eucarística. Logo após relembraram
e refletiram, com a assessoria de
Mariana Souza (coordenadora do
Conselho Inspetorial da AJS) sobre
os princípios norteadores da Articu-
lação da Juventude Salesiana. Antes
de finalizar, Ir. Teresinha Ambrosim
chamou a atenção sobre as caracte-
rísticas e a identidade da AJS.

Na linha da animação

vocacional, a Comunidade do

Laura Vicunha assumiu para este

ano a participação nos encontros

vocacionais da Diocese de

Campos. No dia 11 de março,

aconteceu o primeiro encontro

misto (rapazes e moças) em

Itaperuna/RJ, e no dia 18 o

segundo encontro (também

misto) na Igreja Santa

Teresinha/ Campos, em ambos

houve a apresentação do

carisma, espaço para perguntas

dos/das jovens, exposição de

material vocacional. “Deus

chama. Os jovens têm o direito

de ouvir; e nós, o dever de

anunciar.” (São João Paulo II)

Encontro de Formação
Conselheiros Inspetoriais AJS

Juntou-se a este grupo as jovens
em discernimento vocacional que
residem no Laura, acompanhadas
por Ir. Cláudia.

Encontros Vocacionais da
Diocese de Campos
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Com a celebração eucarística
presidida pelo Pe. Marcel Silvestre
do Couto (SDB), a ECOSBRASIL
iniciou seu primeiro encontro deste
ano nos dias 15,16 e 17 de março,
em Cachoeira do Campo/MG, no
Retiro das Rosas, sob a coordenação
de Ir. Maria Helena Moreira, Con-
selheira Geral para o Âmbito da
Comunicação e de Ir. Gabriella
Imperatore membro de sua Equipe.
As animadoras do serviço de Comu-
nicação das nove inspetorias das
FMA e Ir. Ana Teresa Pinto (inspe-

tora referente) estavam presentes.

Aprofundando a temática da
“Política da Comunicação Institu-
cional do Instituto das FMA” duran-
te todo o encontro, Ir. Maria Helena
enfatizou: “Nossa cultura vocacio-
nal é altamente comunicativa. Va-
mos trabalhar a comunicação de
forma unitária e não mais fragmen-
tada. A comunicação no Instituto
nasce com o rosto altamente comu-
nicativo, em se tratando de DB e de
MM. Devemos olhar, hoje, com ca-
rinho para a pessoa de MM. Vamos

trabalhar e costurar todas as dimen-
sões da comunicação. A comunica-
ção não é um setor, nem uma área,
é o ar que respiramos. Temos que
voltar à Mornese e trilhar o olhar
comunicativo de MM. Como era
MM, como ela foi crescendo na co-
municação?” E acrescentou: “Aten-
ção aos novos contextos da configu-
ração. Incluir a todos, acolhendo-
os, sem nenhuma discriminação.
Evangelizar pela comunicação.
Para isso, precisamos de contextos
de grande humildade! Contexto da
pessoa, vê-la como ela é por inteiro.
Deixar-se salvar, corajosamente,
pela irmã, pelo jovem. No Reino de
Deus não cabe protagonismo, mas
interlocutores. Onde há protagonis-
tas, há figurantes. Na comunidade
toda somos interlocutoras. Nossa es-
piritualidade é de muita simplicidade.
Estar inteira, este é o desafio!”

Também foi feita a apresen-
tação do Plano de Comunicação
Institucional do Instituto, de forma
bem minuciosa e completa, e que
deverá ser replicado a todos os
órgãos de animação das Inspetorias.

Encontro da ECOSBRASIL
em Cachoeira do Campo
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O Conselho Editorial do Boletim
Salesiano – Brasil reuniu-se no dia
12 de março, para o planejamento
do BS neste ano de 2018. A reunião
foi realizada no Retiro das Rosas, em
Cachoeira do Campo, MG. Além dos
membros do Conselho, participaram
da reunião a animadora do Âmbito

das Comunicações Sociais do Insti-
tuto das Filhas de Maria Auxiliadora,
Ir. Maria Helena Moreira, sua cola-
boradora Ir. Gabriela Imperatore; e
também a diretora-executiva da
Rede Salesiana Brasil de Comuni-
cação (RSB-Comunicação), Ir.
Márcia Kofermmann.

O ponto inicial de reflexão foi so-
bre a mensagem do Papa Francisco
para o Dia Mundial das Comunica-
ções Sociais, que este ano tem como
tema: “’A verdade vos tornará livres’
(Jo 8, 32). Fake news e jornalismo
de paz”. Com base na mensagem, os
conselheiros discutiram sobre o pro-
blema da propagação de notícias fal-
sas, qual deve ser a postura do comu-
nicador católico e como o Boletim
Salesiano pode auxiliar os leitores na
percepção desse problema.

Em seguida, foram analisadas e
discutidas as propostas de melhoria
e ampliação do Boletim Salesiano
nos diversos suportes em que está
presente: Boletim impresso, BS digi-
tal, portal, newsletter e redes sociais.
Um dos pontos de destaque foi a
nova plataforma de leitura do Bole-
tim Salesiano digital, que está com
novo formato e maior facilidade na
leitura em PC, tablets e smartphones.

Ir. Tania Maria Cordeiro parti-
cipou do CERNE e agora relata sua
experiência, agradecida por esta
especial oportunidade:

“De 04/02 a 15/03 tive a graça
de participar do CERNE (Centro de

Renovação Espiritual), programa-
ção da CRB que, dentro da proposta
de formação continuada, tem como
objetivo “proporcionar às religiosas
e religiosos, a partir dos 15 anos de
Profissão, a oportunidade de fazer

uma releitura de sua Vida Consa-
grada, em todas as dimensões, e de
sua Missão, ressignificando o seu
seguimento de Jesus Cristo.” O gru-
po era composto por 37 participan-
tes de 25 congregações diferentes;
com idades bem diversificadas, indo
dos 39 a 80 anos.

 A metodologia como um todo,
a qualidade das/os assessoras/es, o
empenho dos participantes, favore-
ceram para que esses 40 dias se
constituíssem uma forte experiên-
cia. Digo isso de mim pessoalmente,
mas também foi voz corrente dos
demais. Foi para mim um tempo de
parada, de releitura, de aprofunda-
mento, de revigoramento.

Muito agradeço a Deus por ter
acendido em mim este desejo já
algum tempo, e à Inspetoria por ter
possibilitado minha participação.”

Reunião do Conselho Editorial
do Boletim Salesiano

Irmã Tânia relata experiência no CERNE 117
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O Vill’agindo –
Cachoeiro de Itapemirim,
ES – celebrou a Páscoa, no
dia 28 de março, com ale-
gria e muita fé no Cristo
Ressuscitado. Embora seja
início de atividades com os
grupos, os adolescentes
honraram o nome do pro-
jeto se dedicando à mon-
tagem das cenas que nar-
ram a passagem de Jesus
como Cordeiro Vivo, que
morreu e ressuscitou para
redimir a humanidade do
pecado.

A encenação da Pai-
xão, Morte e Ressurreição
de Jesus encantou os pe-

quenos que assistiam a
tudo com muita atenção.
Os adolescentes se sen-
tiram verdadeiros prota-
gonistas.

A celebração da Pás-
coa passou pelo momento
da partilha, fortalecendo a
mensagem de amor, fra-
ternidade e paz entre os
homens. Depois da par-
tilha, crianças e adolescen-
tes aprenderam o verda-
deiro sentido da Páscoa e
levaram para casa um ovo
de chocolate. Festa da ga-
rotada! “Ninguém tem
maior amor do que aquele
que dá a vida por seus
amigos.”  (Jo 15, 13)

Nos dias 27 e 28 de
março, o Colégio Castelo IV
– Rio das Ostras, RJ –
celebrou a Páscoa com
alunos, professores e fun-
cionários. Foram momen-
tos de reflexão e oração em
que reunidos todos pude-
ram vivenciar, através da
representação de alguns
estudantes, a última ceia de
Jesus com os apóstolos e a
Instituição da Eucaristia.

No primeiro dia do
evento, os alunos do Ensi-
no Médio foram reunidos
na quadra da escola para
refletirem sobre o verda-
deiro sentido da Páscoa que
é renovação, mudança de

vida e de atitudes.  Através
de uma pequena celebra-
ção da palavra, a mensa-
gem de amor e paz foi pro-
clamada pelos alunos com
representação, orações e
músicas.

Já no segundo e último
dia, participaram da cele-
bração Pascal as turmas do
ensino fundamental 1 e 2,
também com a celebração
da Palavra, leituras, refle-
xões e músicas.

Todos os alunos pude-
ram assim recordar a vida,
morte e ressurreição de
Jesus, buscando novos ho-
rizontes e procurando “fa-
zer novas todas as coisas”.

INSG Castelo / Rio das Ostras

Castelo celebra Páscoa com
momentos de reflexão

Casa Maria Imaculada

Vill’agindo em “Páscoa, a
festa do amor!”

No dia 28/03 aconteceu
no INSA celebração de
Páscoa, onde os
alunos abordaram a
importância de se
preservar a VIDA e a
superação da Violência,
tema da Campanha da
Fraternidade 2018. E,
apoiado no real sentido
da Páscoa, foi mostrada a
importância de valorizar
a ressurreição de Cristo,
dar o devido valor à vida
e priorizar os valores
para preservação da
família. Os alunos

participaram e
entenderam que Jesus fez
muito por nós, e, a partir
do questionamento sobre
quem foi Ele, os alunos
tiveram a consciência da
força de Jesus e da fé que
Ele teve até sua
culminância na cruz.
Desde os momentos
musicais até as
apresentações, a
celebração foi rica em
muitos aspectos,
resgatando a importância
dos símbolos da Páscoa e
causando muita emoção.

Páscoa no INSA
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Uma das mais emo-
cionantes celebrações da
Semana Santa, a Procissão
do Encontro, reuniu pro-
fessores, alunos e funcio-
nários do ISECENSA na
noite de 27 de março.
Saindo da quadra, em dois
grupos, homens com a
imagem de Jesus e mulhe-
res com a de Maria, os
devotos seguiram em pro-
cissão pelas dependências
da instituição, cantando,

até se encontrarem na es-
cadaria da Capela, mar-
cando o encontro de Maria
com seu filho, Jesus,
carregando a cruz a
caminho do calvário. "Seus
olhares se cruzam." Já
dentro da Capela, todos
continuaram em oração e
foi realizada a cerimônia do
lava-pés. A noite encerrou
com um momento de
partilha, simbolizado pelo
pão, partilhado por todos.

Com a participação
dos pais e de toda a
comunidade do CENSA –
Campos dos Goytacazes,
RJ – o Ensino Fundamen-
tal I realizou a "Caminha-
da com Jesus". O evento
aconteceu nos dias 19 e 20
de março, como um mo-
mento de reflexão na Se-
mana Santa. Foram vi-
venciados os passos de
Jesus, desde seu calvário
até a ressurreição, expres-

CENSA

Fundamental I do CENSA
na Caminhada com Jesus

CENSA

Procissão do Encontro no
ISECENSA

sando o desejo de supera-
ção da violência e cons-
trução da paz.

- Acreditamos que
nossos alunos são semen-
tes de paz para um mundo
mais justo e fraterno! Ideia
que se propagou neste
belo momento de oração,
reflexão e fé! - disse
Criscilamara das Neves,
coordenadora do 2º ao 5º
ano do Auxiliadora.

Via Sacra no Auxiliadora
Como parte da
programação da
Semana Santa, o
CENSA e o ISECENSA –
Campos dos
Goytacazes, RJ –
realizaram a Via Sacra,
na noite de 26 de
março, na capela da
instituição. Tendo à
frente Pe. Murialdo
Gasparet, cada um dos
presentes pôde rezar as
15 estações, refazendo o
trajeto percorrido por
Jesus desde o Pretório
até o Calvário.
Momento de reflexão e
profundo sentimento.
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Antecipando a come-
moração da Páscoa, o Ensi-
no Fundamental II do
Auxiliadora – Campos dos
Goytacazes, RJ – viven-
ciou a data na sexta-feira,
23 de março. Dizendo sim
ao amor e à vida e inves-
tindo na fraternidade, os
alunos reuniram-se na ca-
pela da escola para celebra-
rem o momento. Com o
gesto concreto de partilha,
doaram latas de achocola-

Dando início aos
projetos de Ação Coletiva
de 2018, o Curso de
Pedagogia do ISECENSA
– Campos dos Goyta-
cazes, RJ – realizou uma
manhã de reflexão no
sábado, 24 de março, na
Comunidade Tamarindo.

Comemorando ante-
cipadamente a Páscoa, as
acadêmicas se reuniram

com as crianças que par-
ticipam do projeto "De
mãos dadas pela Educa-
ção" e, após uma men-
sagem sobre a data, par-
ticiparam de atividades
lúdicas e de um gostoso
lanche. A alegria do en-
contro foi complemen-
tada com a distribuição
de doces e chocolates.

tado que serão, posterior-
mente, oferecidas à Comu-
nidade Tamarindo. “Deus
confia em nós e nos chama
a viver em solidariedade,
sendo sinal de esperança
para o mundo. Inspirados
pela Campanha da Frater-
nidade, nossos alunos aten-
deram a esse chamado”,
disse Simone Aquino
Azevedo, coordenadora de
Pastoral do CENSA.

CENSA

Pedagogia do ISECENSA
comemora a Páscoa na

comunidade Tamarindo

CENSA

Com gesto concreto de
partilha, CENSA antecipa

reflexão da Páscoa

Escola Infantil do CENSA
comemora a Páscoa

Comemorando a Páscoa,

a Escola Infantil do

CENSA – Campos dos

Goytacazes, RJ –

convidou os pais para

uma encenação, nos dias

26 e 27 de março.

Diante de uma plateia

lotada, as crianças

encenaram a Via Sacra,

refazendo a caminhada

de Jesus desde sua

entrada em Jerusalém até

sua Ressurreição.
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Uma emocionante
procissão luminosa lotou
as ruas dos bairros Vis-
conde de Araújo e Mira-
mar durante a Via Sacra
promovida pelo Instituto
Nossa Senhora da Glória
(INSG/Castelo), Facul-
dade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA) e
Paróquia Santo Antônio –
Macaé, RJ –  na noite de
26 de março, com o apoio
da Guarda Municipal do
município. A emoção to-
mou conta da multidão ao
ser levada a refletir a pai-

Com o intuito de
oportunizar aos alunos do
Instituto Nossa Senhora
da Glória (INSG/Castelo)
– Macaé, RJ – a vivência
de um momento de fé,
fraternidade, solidariedade
e amor, foi promovida no
dia 28 de março, uma série
de atividades para celebrar
a Páscoa.

A diretora geral do
INSG/Castelo, Ir. Carmelita
Agrizzi, esteve em todos os
segmentos de ensino pre-
senteando os alunos e

funcionários com um
chocolate. “Este singelo
bombom simboliza uma
gota de amor de toda Casa
para nossos queridos
alunos”, disse a diretora.

Os professores de di-
ferentes segmentos orga-
nizaram lanche pascal em
sala de aula, fizeram
brigadeiros com os alunos,
pinturas lúdicas de coelho
de páscoa, dinâmicas que
usavam conhecimento
matemático, dentre outras
coisas.

xão de Jesus e pedir pela
Paz no Mundo.

A Via Crucis iniciou
na Paróquia Santo Antô-
nio percorrendo 12 esta-
ções relatando a condena-
ção e a paixão de Jesus.
Encerrou no Colégio
Castelo, na Quadra Dom
Bosco, com as reflexões
sobre a morte e prenúncio
da ressurreição do Filho de
Deus. Crianças, jovens e
adultos demonstraram de
forma simples sua fé,
rezando os passos de
Jesus rumo ao calvário.

Dia 28 de março os
alunos do Instituto
Profissional Laura
Vicunha (manhã e
tarde) realizaram
belíssimas celebrações
pascais rememorando a
paixão, morte e
ressurreição de Jesus e
emocionando a todos os
presentes. Destaque
para os pequenos do
Ensino Fundamental I

que com a simplicidade

e a espontaneidade que

lhes são característicos

deram um brilho

especial a este momento

de fé, favorecendo que

toda a comunidade

educativa revivesse a

entrega de amor total

de Jesus, que ao final,

venceu a morte e

ressuscitou.

INSG Castelo / Macaé

Via Sacra das Luzes é
marcada por orações pela

Paz no Mundo

INSG Castelo / Macaé

Estudantes do Castelo
participam de Lanche

Pascal

Alunos do Laura Vicunha
celebram a Páscoa
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Neste clima de união que a
Campanha da Fraternidade 2018
propõe em relação a superação da
violência, o Colégio Castelo IV – Rio

Os alunos do Ensino
Fundamental I do Insti-
tuto Profissional Laura
Vicunha – Campos dos
Goytacazes, RJ –
começaram sua reflexão
sobre a Páscoa entre os
dias 19 e 20 de março,
conhecendo a história do
cego Bartimeu.

Acompanhados pela
assessora de Pastoral
Mayra Netto, também
participaram de dinâmi-
cas, tais como o “guia
mudo e cego” onde foi
possível refletir sobre

como é se sentir diferente
e como podem ajudar o
próximo. Na capela do
Laura, rezaram por suas
famílias, pediram perdão
e fizeram o gesto da par-
tilha. Os alunos do Ensino
Fundamental II puderam
contar também com a
presença do padre Hélio
Marques (sacerdote dio-
cesano) que os atendeu
em confissão, alargando
no coração espaços de
amor, reconciliação e ale-
gria necessários para
melhor celebrar a Páscoa.

Laura Vicunha

Celebração do Perdão
no Laura Vicunha

Campanha da Fraternidade aberta
no Colégio Castelo de Rio das Ostras

das Ostras, RJ – realizou no dia 16
de março uma apresentação sobre
a CF com os alunos do Ensino
Fundamental I, II e Médio.

Foram momentos de reflexão
propostos com várias apresentações
realizadas pelas turmas.

Através do teatro, da música, da
dança, da oração, da leitura de
textos, entre outros, alunos e
professores transmitiram um pouco
de tudo aquilo que é preciso praticar
no dia a dia para que a paz esteja
sempre presente no meio de todas
as pessoas, das famílias, das
comunidades e da população em
geral. A realidade foi demonstrada
através de representações do
cotidiano e o que fazer para trans-
formar essa realidade cruel que
entristece e amedronta a todos.

Todas as apresentações leva-
ram a comunidade escolar a
refletir sobre o verdadeiro sentido
e a importância da cultura da paz
no mundo e as atitudes que cada
ser humano deve tomar diante da
violência para que se possa viver
em paz.
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Um grupo de teatro indicado
pela Diocese de Nova Iguaçu
(Centro de Direitos Humanos), fez
uma belíssima apresentação no
Projeto Crescendo Juntos (PCJ) –
Belford Roxo, RJ – no dia 9 de
março. O grupo, que pertence a um
Projeto Social do Ceará, refletiu
sobre a "Cultura de Paz" focando na
relação com as raízes, enfatizando
a dura realidade do sertão nordes-
tino e os diversos perigos da cidade
grande.

O espetáculo apresentado faz
parte da Rede Solevida e
Aktionskreis Pater Beda e tem como
título “História dos Retirantes,
meninos de rua e a superação da
situação da vulnerabilidade". Para
a diretora do Projeto, Ir. Maria Rita
Zampiroli, essa foi uma chance para
que todos os presentes pudessem
refletir sobre sua caminhada de vida
e fortalecer sua sensibilidade.

A abertura da formação Fé e
Cidadania 2018 do Projeto Cres-
cendo Juntos (PCJ) – Belford Roxo,
RJ – aconteceu no dia 05 de março.

Projeto Crescendo Juntos
inicia Formações de Fé e Cidadania

Na ocasião, Ir. Maria Rita
Zampiroli - diretora do projeto -
falou sobre a importância de se
informar na constante busca pela

dignidade e justiça além de
apresentar aquele que será o grande
animador destes encontros. O
professor e Sociólogo Tobias, que
não esconde o prazer e o carinho por
sua participação, entra para somar,
tendo como objetivo animar um
estudo sobre a organização do
homem em sociedade, buscando
explicar sua natureza, as estruturas
que a compõem e as relações que se
estabelecem entre indivíduos e
instituições. Neste ano de eleição, o
encontro também debaterá as
diversas deficiências da sociedade e
alargará o olhar com relação a uma
gestão transparente e direcionada ao
povo. Fechando o encontro, os
participantes puderam sugerir
temas para as próximas formações.

Apresentação de Teatro anima o PCJ
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Os delegados e as coorde-
nadoras inspetoriais de Comuni-
cação das 15 inspetorias salesianas
do Brasil (SDB e FMA) estiveram

Encontro Nacional da RSB-Comunicação

reunidos em Cachoeira do Campo,
MG, no encontro anual da Rede
Salesiana Brasil de Comunicação
(RSB-Comunicação).

O encontro aconteceu nos dias
13 e 14 de março, no Retiro das
Rosas.

Os setores de Comunicação dos
Salesianos de Dom Bosco e das
Filhas de Maria Auxiliadora
(Salesianos e Salesianas) sempre
olham para este encontro anual
com muita consideração. Neste,
esteve presente a Ir. Maria Helena
Moreira, conselheira geral para o
Âmbito da Comunicação no Ins-
tituto. Ela e a Ir. Gabriela
Imperatore, colaboradora do seu
setor em Roma, desenvolveram o
tema da Política de Comunicação
Institucional do Instituto das Filhas
de Maria Auxiliadora.

Coordenadoras e delegados,
presididos pelos dois diretores da
RSB Comunicação - Ir. Márcia
Koffermann e Pe. João Carlos
Ribeiro – realizaram o Planejamen-
to de Desenvolvimento Institucio-
nal do triênio 2018-2020, a partir
da discussão do Relatório de
Avaliação Trienal 2015-2017.
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O Auxiliadora – Campos dos
Goytacazes, RJ – disse SIM ao
convite do Papa Francisco e

As Engenharias do ISECENSA
– Campos dos Goytacazes, RJ –
iniciam 2018 com uma série de
projetos inovadores, surgidos a partir
de propostas do próprio corpo
docente. O primeiro deles a ser
colocado em prática foi o Papo de
Engenheiro, que estreou trazendo
Leonardo Telles para uma roda de
conversa, na noite de 6 de março. O
engenheiro expôs os pontos altos e
baixos de seus 10 anos de experiência
na construção civil e mostrou os
desafios enfrentados na condução do
projeto no qual é responsável.

O encontro debateu, ainda, as-
pectos como a importância do está-

gio, o caráter multidisciplinar do
profissional atual e a valorização, por
parte das empresas, das compe-
tências comportamentais aliadas à
formação técnica do engenheiro.

Um segundo projeto, também
conduzido pelas Engenharias, foi a
Carta ao Engenheiro. Nele, os
ensinamentos obtidos durante as
reuniões de trabalho entre os
professores e a direção da instituição
foram sintetizados e compartilhados
com os alunos por meio de uma
carta. O documento chamou a
atenção para temas como a ética
profissional, a atenção ao próximo e
a sustentabilidade na engenharia.

A Escola Infantil do CENSA –
Campos dos Goytacazes, RJ –
acredita que é de pequeno que
criamos bons hábitos,
valorizamos os bens comuns e
preservamos os recursos
naturais. E, aproveitando o Dia
Mundial da Água, em 22 de
março, a criançada
comemorou a data construindo
um mini aquário, repleto de
materiais sensoriais. Foi uma
experiência divertida e rica em
aprendizado para os pequenos!

destinou o dia 9 de março ao
Momento de Adoração. Foram doze
celebrações durante toda a sexta-

2018 com novos projetos para
as engenharias do ISECENSA

Escola Infantil e
o Dia Mundial da

Água

CENSA dá um Sim ao convite do Papa Francisco
feira, na Capela da escola, pedindo
pela paz e reconciliação.  Irmãs,
professores, funcionários e alunos
do CENSA empreenderam com
ardor o caminho da Quaresma,
apoiados na caridade, no jejum e na
oração.

-  É uma alegria a certeza de que
"o amor não se apaga no coração
de Deus! Ele sempre nos dá novas
ocasiões, para podermos recomeçar
a amar" - disse Simone Aquino
Azevedo, coordenadora de Pastoral
do CENSA.
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O curso de Pedagogia do ISE-
CENSA – Campos dos Goytacazes,
RJ – participou ativamente do

Pedagogia do ISECENSA
em Workshop da UFF

Workshop realizado pela UFF, para
um grupo de alunos que atuam
como professores no Pré-ENEM

social. A capacitação aconteceu no
dia 16 de março e teve como foco
noções de didática, prática e uso de
tecnologia em sala de aula. Dividido
em dois momentos, o workshop
teve início com o pedagogo espe-
cialista em Segurança Pública
Edmar Santana, seguido da gra-
duanda do 4º período, Karine Mota,
ambos do ISECENSA.

Integrante do PROVIC -
Projeto de Iniciação Científica do
Isecensa, Karine discursou sobre o
ensino híbrido, tendência do século
XXI, colaborando com o cumpri-
mento de um dos principais obje-
tivos do projeto Educate: estimular
a mudança de mentalidade das
pessoas em relação ao uso de tecno-
logias na sala de aula, a fim de que
sejam protagonistas de práticas
inovadoras em sua atuação
profissional.

ISECENSA realiza formatura Concluindo mais uma importante
etapa de suas vidas, os formandos
2017.2 do ISECENSA – Campos
dos Goytacazes, RJ –
comemoraram sua formatura
com muita festa. No dia 20 de
março, foi celebrada uma Missa
em Ação de Graças, com a
presença dos pais e amigos, na
Capela da instituição. A colação
de grau aconteceu entre os dias
21 e 23, no auditório, em
solenidade oficial. Foram 150
concluintes, divididos entre as
várias graduações oferecidas
pelo ISECENSA. “Partilhamos,
com orgulho, da alegria dos
nossos formandos, na certeza de
que fizemos com eficiência o
nosso trabalho e colocamos, hoje,
no mercado de trabalho,
profissionais qualificados,
humanizados e diferenciados”,
afirmou Beth Landim, vice-
diretora do ISECENSA.
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Numa experiência estimulante
e significativa, o 1º período do curso
de Pedagogia do ISECENSA –

Dando continuidade ao processo
de Formação Continuada 2018, a
equipe de Língua Portuguesa do
Ensino Fundamental I do CENSA
– Campos dos Goytacazes, RJ –
participou do curso "O livro didático
de Língua Portuguesa e as meto-
dologias para o letramento digital".
A capacitação aconteceu no dia 22
de março, e teve à frente o prof.
Celso Bonfim, da Somos Educação.
Segundo Ana Raquel Pourbaix,
coordenadora da disciplina no
Auxiliadora, "o objetivo foi poten-
cializar os professores para o ensino-
aprendizagem da língua materna
adequado às exigências sociais e
novas metodologias de ensino".

Pedagogia e a contrução
de garrafas sensoriais

Campos dos Goytacazes, RJ –
construiu, no dia 15 de março,
garrafas sensoriais inspiradas nos

princípios da educadora italiana,
Maria Montessori. Com o objetivo
de criar métodos lúdicos que
facilitem o aprendizado da criança,
os chamados "potes da calma"
possibilitam um encontro com as
próprias emoções, estimulando os
sentidos e exercitando a coorde-
nação motora.

- O "pote da calma" é um
recipiente transparente, dentro do
qual se coloca glitter, água, cola,
botões, tinta e o que mais a
imaginação permitir. O ideal é
deixar a criança escolher o que
colocar no próprio pote - explica
Ângela Berto, professora da
disciplina "Prática de Formação I",
onde se desenvolveu a dinâmica -
O artefato já foi testado por várias
acadêmicas com seus alunos e aulas
de estágio e tem apresentado um
resultado significativo no estímulo
à concentração e criatividade.

Formação Continuada da equipe
de Língua Portuguesa acontece no CENSA
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No dia 7 de março, o CENSA e
ISECENSA - Campos dos Goyta-
cazes, RJ – acordaram em festa e a
grande homenageada foi Ir. Rosa
Idália Pesca. Durante todo o dia,
alunos, professores e funcionários

No dia 08/03, os alunos das
turmas 301, 401 e 501, tiveram
uma tarde diferente! O INSA
recebeu a agradável visita do Padre
Paulo César Vita Junior, da
Paróquia Nossa Senhora da Luz, no
bairro do Rocha, que veio
gentilmente para esclarecer dúvidas
e responder a questionamentos e
curiosidades sobre a Quaresma e a
Campanha da Fraternidade 2018.
Dois temas importantíssimos. Foi
um momento muito produtivo e de
grande reflexão para os alunos.

CENSA e ISECENSA
celebram Ir. Rosa Idália

do Auxiliadora comemoraram o
aniversário de sua querida diretora.
No final da tarde, foi celebrada uma
Missa em Ação de Graças e foi a vez
do ISECENSA desejar votos de
saúde e felicidade.

Parabéns, Ir. Rosa Idália!

ISECENSA no
Hacking Heath

Apoiando o Seminário de
Integração Hacking Heath
Campos, no dia 15 de março, o
ISECENSA participou
ativamente com acadêmicos das
graduações de Educação Física,
Enfermagem, Pedagogia,
Engenharia e Arquitetura.
Movimento mundial que tem
como objetivo reunir indivíduos
com diferentes conhecimentos
para discutir e propor soluções
para os problemas de saúde, o
Hacking Health teve como tema
o envelhecimento e representou
um rico momento de análise e
propostas para nossa cidade e
região.

Tarde diferente no INSA
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Um momento de oração, refle-
xão e confraternização marcou a
cerimônia da Abertura da Campa-
nha da Fraternidade 2018 (CF-
2018), no dia 08 de março, na Qua-
dra Miguel Magone, com a parti-
cipação de toda a comunidade edu-
cativa do Instituto Nossa Senhora da
Glória (INSG/Castelo) – Macaé, RJ.

Em 2018 a Campanha tem
como tema “Fraternidade e Supe-
ração da Violência” e o lema “Vós sois
todos irmãos” (Mt 23,8). Neste
contexto a diretora geral do INSG/
Castelo, Ir. Carmelita Agrizzi, con-
vidou todos a uma reflexão e uma
missão de propagar a Paz.

“A Paz é uma palavra tão pe-
quena e tão importante. Nesta casa,
na cidade de Macaé, nós seremos os
grandes proclamadores e conta-
minadores da Paz. Onde houver
violência, fome, ódio e guerra que nós
sejamos presença de paz. Que nossos
abraços, nossos gestos, nossos
sorrisos, nossas palavras e nosso jeito
seja a encarnação da paz em todos
os lugares”, disse a Ir. Carmelita.

O início e abertura contaram com
orações, preces silenciosas e apre-
sentações de músicas como “Sonho
de Paz”, “Tempo Urgente de Paz”,
“Utopia”, “a Paz” e “Bandeira de Paz”,
além da proclamação de 14 Decretos
Pela Paz realizada pelos alunos.

Na ocasião, a Pastoral Escolar
ainda realizou o lançamento da
Campanha Solidária de Páscoa “O
Castelo abraça a Casa do Abraço”,
que visa arrecadar valores para auxi-
liar o Centro Social Casa do Abraço.

Após a entrega de certificados
aos jovens que participaram dos
cursos ofertados no ano anterior, o
Projeto Social Oratório Dom Bosco

Alunos do INSG pedem Paz na abertura
da Campanha da Fraternidade

Oratório Dom Bosco de Macaé
retoma suas atividades

do Instituto Nossa Senhora da
Glória (NSG/Castelo) no bairro
Malvina – Macaé, RJ –  retomou
suas atividades de formação para

aproximadamente vinte crianças e
adolescentes do bairro, no dia 15 de
março.

De acordo com a coordenadora
do Projeto, Ir. Maria das Graças
Bazoni, este ano os cursos têm o
maior foco na profissionalização
com duas turmas: iniciante e
avançado. Além disso, o Projeto em
2018 ainda vai contemplar
colaboradores do Colégio Castelo.

Os participantes do Oratório
terão aulas de Informática sob a
monitoria dos alunos do Curso
Técnico de Mecatrônica do INSG/
Castelo, Gabriel Otte e Lucas
Matheus dos Santos, com orien-
tação do professor Alessandro
Oliveira e da coordenadora da
Educação Técnica, Fátima Neves.
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A Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA) – Macaé, RJ
–  promoveu na noite do dia 10 de
março, a cerimônia de colação de
grau para sessenta e sete jovens
bacharéis em Comunicação
Social (Jornalismo e Publicidade
e Propaganda), Psicologia,
Administração, Engenharia de
Produção, Engenharia Ambiental
e Sanitária, Engenharia Química
e Engenharia da Computação.

Participaram da cerimônia a
diretora geral, Ir. Carmelita
Agrizzi, a vice-diretora
acadêmica, Ana Cristina Lousada,
coordenadores e funcionários da
FSMA.

estudantes recebem as boas-vindasFSMA:

Na noite do dia 12 de março,
centenas de alunos novatos e
veteranos da Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora (FSMA) –
Macaé, RJ – receberam uma
carinhosa acolhida de boas-vindas,
na Quadra Miguel Magone.

A diretora geral Ir. Carmelita
Agrizzi falou da oportunidade única

que estes jovens têm de estar
buscando a graduação nesta ins-
tituição. “Poucos são os jovens e
adultos que têm a oportunidade que
nós temos. Quem está aqui nesta
noite é um grande lutador, que
batalha para realizar o seu sonho,
muitas vezes tendo saído de casa
para trabalhar desde cedo. Isso é

nobre, é digno demais”, disse Ir.
Carmelita, completando que
“estamos vivendo um momento
crítico no que diz respeito a
encontrar pessoas que nos
representem, visto que muitos
demonstram falta de ética, de
princípios e de valores. Mas aqui na
Salesiana, nós temos sonhos, temos
valores, temos dignidade, por isso
buscamos alimentar nossos alunos
desses valores para que sejam
inseridos na sociedade e possam
transformá-la”.

Os alunos, então, foram
convidados a participarem de uma
dinâmica de grupo para testar
habilidades motoras e o trabalho em
equipe, conduzida pelo coordenador
de Engenharia da Computação,
Anderson Poltronieri.

Em seguida, coordenadores,
professores e direção fizeram uma
homenagem aos alunos, através de
um grande coral que interpretou a
canção “Tempos Modernos” de Lulu
Santos, levando uma mensagem de
otimismo, amor e perseverança.

Salesiana Macaé forma
novos profissionais
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Na manhã do dia 21 de março,
o Instituto Nossa Senhora da
Glória (INSG/Castelo) – Macaé –
recebeu a certificação oficial da
Universidade de Cambridge, na

Aproximadamente 15 univer-
sitários do Curso de Comunicação
Social da Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA) – Macaé, RJ

Colégio Castelo/Macaé torna-se
Centro Preparatório de Exames de Cambridge

Inglaterra, reconhecendo-a oficial-
mente como Exam Preparation
Centre (Centro Preparatório de
Exames), por meio da atuação da
International School.

“Nós éramos parceiros estra-
tégicos de Cambridge. Agora nos
tornamos centro aplicador de
exames. Esta conquista é fruto de
um trabalho desenvolvido desde o
ano passado, com o empenho e
dedicação dos nossos professores e
alunos, o que nos deixa muito feliz”,
salientou uma das coordenadoras
do segmento de Integral-Bilíngue
do INSG/Castelo, Amanda Teski.

A certificação foi entregue pela
adviser da International School,
Cristiane Bento, que explicou que
“este certificado é super importante,
pois o mesmo é emitido uma única
vez por Cambridge para escolas
com número de indicação superior
de 200 alunos para os exames”.

Estudantes de Comunicação da Salesiana
visitam Record TV em Campos

– estiveram em visita técnica aos
estúdios da Record TV, na cidade de
Campos dos Goytacazes-RJ, no dia
15 de março.

Sob a supervisão da professora
de Técnicas de Entrevista e Gestão
de Empresas de Comunicação,
Patrícia Daldegan, os estudantes
foram recebidos pelo gerente de
Marketing da emissora, Marcus
Oliveira, e pela coordenadora de
Jornalismo, Carol Santos.

Na ocasião, os mesmos pude-
ram tomar conhecimento sobre o
posicionamento de marca da
Record TV, conhecer toda estrutura
da emissora e acompanhar ao vivo
o Jornal RJ Record no estúdio
(interagindo com a apresentadora
Ana Paula Farias) e no switcher.

“Foi uma visita muito provei-
tosa, pois os alunos puderam ver na
prática o que mostramos nas dis-
ciplinas, enriquecendo muito o
aprendizado”, avaliou a professora
Patrícia Daldegan.
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Na manhã de Domingo de Ramos,
dia 25 de março, a comunidade
católica do Instituto Nossa Senhora
da Glória (INSG/Castelo) – Macaé,
RJ – por meio da Pastoral Escolar,
esteve presente na palestra
motivacional de Cláudio Vieira, na
Paróquia Santo Antônio, no bairro

Um bate papo descontraído
reunindo estudantes, funcionários,
coordenadores, direção e professores
da Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA) – Macaé, RJ –
marcou o início das comemorações
dos 10 anos do Centro de Produções
e Estudos Midiáticos (CEPEM) na
noite do dia 27 de março.

Salesiana inicia as comemorações
dos 10 anos do CEPEM

A celebração iniciou com a de-
clamação de poesias que tratavam
da beleza da relação humana pelo
professor Gerson Dudus e contou
com exposição de fotografia dos
alunos de comunicação, além do
tradicional parabéns.

Na oportunidade, os ex-alunos
do Curso de Comunicação da FSMA

e atualmente assessores de comu-
nicação, Paulo Francisco Caetano e
Moira Paula, fizeram um breve
relato sobre o início das atividades
do Centro de Produções e Estudos
Midiáticos e ressaltaram a impor-
tância dos jovens estudantes de
aproveitar a estrutura disponível na
construção do conhecimento e na
preparação profissional.

O Centro de Produções e Estu-
dos Midiáticos, inaugurado em mar-
ço de 2008, conta com laboratórios
de TV, fotografia, rádio e agência
experimental especialmente equi-
pados e com acessibilidade, com fo-
co no aprendizado prático, cada vez
mais completo, dos futuros profis-
sionais de jornalismo e publicidade
e propaganda. Toda a estrutura pode
ser conhecida ainda por meio do
Tour 360º, no endereço eletrônico:

www.insgmacae.com.br/360.

Palestra Motivacional de Cláudio Vieira
lota a Paróquia Santo Antônio em Macaé

Visconde de Araújo.

A palestra iniciou após a Santa
Missa ministrada pelo Pe. Gleison
Lima. O baiano de Monte Santo,
Claudio Vieira de Oliveira, convive
há mais de 40 anos com
Artrogripose Múltipla Congênita
(AMC), uma doença rara, que o

deixou com as pernas atrofiadas,
os braços colados no peitoral e a
cabeça virada para trás,
sustentada pelas costas.
Sempre tratado como uma pessoa
absolutamente normal pela família
e amigos, Cláudio começou a ler e
escrever em casa, com ajuda de
uma professora particular.
Manuseando o lápis ou a caneca
com a boca, é um usuário ativo da
internet, move o mouse com o
queixo. De família humilde, iniciou
o trabalho com palestras
motivacionais em igrejas, no ano
de 2000.

Durante os encontros, mostra que
tem pouca dependência e ao ser
perguntado se enxerga tudo de
cabeça para baixo, garante que
não. É saudável e só vai ao médico
fazer exames de rotina.

Cláudio é um grande exemplo de
determinação, inspirando muitos
jovens e adultos por onde passa com
seu carisma e otimismo pela vida.
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Iniciaram no dia 27 de março,
as rodadas de capacitação do Projeto
Nova Vida realizadas pela Facul-
dade Salesiana Maria Auxiliadora
(FSMA) – Macaé, RJ – e a Prefei-
tura do município, através da Secre-
taria de Desenvolvimento Social,
Direitos Humanos e Acessibilidade.

Neste primeiro encontro no
Paço Municipal, os jovens do Nova

Motivação é tema da primeira palestraFSMA:
de 2018 no Nova Vida

Vida participaram de uma palestra
com o tema “Motivação faz você
começar e hábito faz você conti-
nuar”, ministrada pelo professor
mestre da FSMA, Leonardo Ribeiro.

“O Projeto Nova Vida é todo
cheio de virtudes no sentido de fazer
com que o jovem cresça e se desen-
volva de uma maneira profissional,
humana e social. Eu vejo que este é

um dos grandes desafios da nossa
sociedade: fazer com que essa nova
geração se estabeleça. Para mim foi
uma experiência magnifica, extra-
ordinária. O resultado foi muito
bom, pois quando você fala a lin-
guagem dos jovens e eles se iden-
tificam, eles se permitem. Espero
que tenham saído transformados”,
avaliou Leonardo, que é coaching
pessoal e de carreiras, mestre em
Logística, engenheiro de produção
e doutorando em Engenharia do
Transporte.

Na oportunidade, foram feitas
dinâmicas específicas de integração,
utilizando uma linguagem mais
próxima da juventude e com temas
sobre autoconhecimento, além de
dicas de como construir interna-
mente a consciência do melhor de
nossas características a fim de
potencializá-las, com foco na cria-
ção de oportunidades.

Em 2018, o convênio entre a
Faculdade Salesiana e o Projeto
Nova Vida possibilitará a realização
de nove capacitações com diferentes
temas, entre os meses de março e
novembro.


