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Ações realizadas pelo PCJ no mês de Julho

É com imensa alegria que a
equipe do Projeto Crescendo Juntos
(Belford Roxo/RJ) celebra o mês de
julho. Em tempo de Pandemia cele-
brar vida é o que fortalece em cada
pessoa a essência da vida e a chama
da esperança. No mês de julho o co-
ordenador Pedagógico do PCJ Stevie
Santos, recebeu dos familiares o
retorno da atividade desenvolvida
no espaço pedagógico criado para
escuta e acompanhamento dos fa-
miliares em tempo de Pandemia que
trabalhou os temas, "Não bata, edu-
que" e " Escuta: Base do Diálogo"
(Boletim Salesiano, janeiro de

2020). Em um forte momento de
escuta que é fundamental neste
momento tão difícil de Pandemia as
famílias puderam expressar suas ne-
cessidades e as dificuldades do pro-
cesso educativo neste tempo. Os re-
tornos foram muito significativos,
as famílias expressaram a impor-
tância de trabalhar os temas e fazer
os familiares refletirem a verdadeira
educação com base no amor.

Além de refletir os temas em seus
lares, os responsáveis postaram áu-
dios no grupo de pais e responsáveis
o que provocou reflexão e mudança
de atitudes em um tempo onde toda

fala agressiva ou ação violenta tem
um peso ainda maior, já que a con-
vivência entre todos os membros de
uma família tornou-se ainda maior.
Fazer provocação ao amor, ao cui-
dado e ao diálogo: essa tem sido a
missão deste espaço pedagógico de
escuta e acompanhamento.  Neste
espaço foi possível identificar as de-
mandas para atendimentos peda-
gógicos e psicológicos que seguem
virtualmente e também presencial.

A parceria com a Pastoral do
Menor do Rio de Janeiro tem pos-
sibilitado a entrega de cestas básicas,
kits de limpeza, álcool em gel,
máscaras, além de outros produtos
que ajudam na higiene do corpo
como shampoos e condicionadores.

Neste mês foi lançado pelo coor-
denador pedagógico um cronogra-
ma de formação para a equipe de
educadores com o objetivo de forta-
lecer as bases educativas salesianas
renovando as forças com base no
carisma e buscando fortalecer as
ações educativas neste tempo de
Pandemia.

A equipe vai retomar o estudo e
apresentação explicativa dos cader-
nos formativos da Rede Salesiana
Brasil de Ação Social. Para o coor-
denador Pedagógico da Instituição
a formação é o melhor instrumento
em tempos difíceis. Irmã Maria Rita
Zampiroli que é diretora da institui-
ção expressou sua satisfação na am-
pliação dos estudos dos cadernos e
também reforçou a importância do
processo continuado na formação
da equipe de educadores.

Os cadernos que farão parte do
cronograma de estudos intensifi-
cados são: Caderno de identidade
Organizacional, Caderno de Identi-
dade educativo Pastoral, Caderno de
identidade Carismática, Reflexão
complementar, Sistema Preventivo
e Direitos Humanos e Cadernos dos
Compromissos Fundamentais, fas-
cículos 1 e 3.
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Neste de mês de julho a comu-
nidade Educativa do CCEEF con-
tinuou reinventando seu jeito de
agir e atuar no dia a dia da nossa
proposta pedagógica. Contato com
as crianças e adolescentes con-
tinuou virtualmente através das
acolhidas e das atividades prepara-
das pelos educadores. Destas ativi-

dades tiveram maior ênfase o Dia
do Meio Ambiente, os 30 anos do
ECA e o Dia do Amigo. Não deixa-
mos de recordar com eles diaria-
mente sobre os cuidados preventivos
na luta contra o Corona vírus.

Realizamos a pesquisa com as
famílias assistidas pelo CCEEF, uma
proposta da Rede Salesiana Brasil de

Mês de Julho em Resende
Ação Social, um Diagnóstico Fami-
liar em Tempos de Isolamento So-
cial. Para algumas famílias envia-
mos o link e para a maioria agen-
damos os responsáveis para virem
ao projeto a fim de facilitar o acesso
à pesquisa devido as dificuldades de
manuseio e por não possuírem sinal
de internet. O resultado foi revela-
dor mostrando a real situação das
famílias neste tempo de isolamento
que, na medida que o tempo vai se
estendendo, a situação vai se agra-
vando.

Graças à Divina Providência
que se manifestou através da solida-
riedade de pessoas e entidades que
responderam ao apelo de mais uma
campanha solidária, recebemos
doações de: cobertores, álcool 70%,
alimentos não perecíveis, produtos
de limpeza e higiene; roupas e cal-
çados para o Bazar Beneficente.
Com isso os responsáveis das famí-
lias puderam receber kits de ali-
mentação, limpeza e agasalhos.
Ainda tivemos uma Live Solidária
promovida pela jovem cantora
Laura Carvalho (em seu canal no
Youtube) que arrecadou alimentos,
material de limpeza e livros infantis.

E assim, vamos caminhando
atentas às demandas dos assistidos
e de suas famílias neste tempo de
pandemia, renovando a esperança
de que esse tempo vai passar e "coi-
sas novas vão surgir".

Outra significativa ação realiza-
da no dia 13 de julho foram as co-
memorações e reflexões celebrando
os 30 anos do Estatuto da Criança e
do Adolescente, que é um instru-
mento fundamental na defesa dos
direitos da criança e do adolescente.

Com o objetivo de auxiliar na
sustentabilidade da Obra Social
segue-se também com as vendas no

bazar virtual e com a reabertura do
bazar físico seguindo todos os cui-
dados e normas da OMS (Orga-
nização Mundial de Saúde) e tam-
bém do governo local. Fechando o
mês com chave de ouro foi realizada
no dia 31 de julho uma live que ce-
lebrou os 137 anos de Missão Sa-
lesiana no Brasil, 148 anos do Ins-
tituto das Filhas de Maria Auxilia-

dora e de maneira especial os 22
anos de presença e missão das Filhas
de Maria Auxiliadora em Belford
Roxo. Foi um dia muito especial
onde também comemoramos os 23
anos de profissão religiosa de Irmã
Rita Cristina e os 48 anos de
profissão religiosa de Irmã Maria
Rita Zampiroli.

Casa BetâniaCasa BetâniaCasa BetâniaCasa BetâniaCasa Betânia
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Notícias do Villagindo no mês de julho

PRESENÇA EDUCATIVAPRESENÇA EDUCATIVAPRESENÇA EDUCATIVAPRESENÇA EDUCATIVAPRESENÇA EDUCATIVA

O ser PRESENÇA, elemento tão
fundamental do Sistema Preventivo
teve que ser reinventado, para que
a missão educativa no Villagindo
acontecesse. De maneira virtual,
chegamos até às crianças e ado-
lescentes, pelo Instagram (Villa-
gindo para ser Feliz), com o mo-
mento da Acolhida diária levando a
eles e às suas famílias aquela palavra
de estímulo, de orientação, de valo-
rização do bem viver, levando a
Palavra de Deus. E pelo canal do
youtube (Villagindo em Ação), a
continuidade das Oficinas peda-
gogicas com muita criatividade.

30 ANOS DO ECA30 ANOS DO ECA30 ANOS DO ECA30 ANOS DO ECA30 ANOS DO ECA

através de pequenos vídeos produ-
zidos pelos educadores, trouxe para
nossos atendidos, um pouco de
conhecimento da luta de muitas
pessoas de boa vontade, inclusive  da
Pastoral do Menor e de outras orga-
nizações para que o nosso Brasil
tivesse esta lei  que garante os direi-
tos das crianças e adolescentes, a fim
de que possam se desenvolver com
dignidade. Muitas conquistas já fo-
ram alcançadas, e por isso agrade-
cemos a Deus, mas ainda falta
muito para que tudo que está no
ECA seja colocado em prática.

ARRAIÁ VIRTUÁARRAIÁ VIRTUÁARRAIÁ VIRTUÁARRAIÁ VIRTUÁARRAIÁ VIRTUÁ

Para manter o vínculo afetivo
da garotada, lá vai uma acolhida/
vídeo, em que todos os educadores
se vestiram a caráter e de suas casas
“jogavam o chapéu um para o ou-
tro”, dançando no ritmo de quadri-
lha. Em tempos normais esta é uma
festa muito participada por todos.

ANIVERSARIANTESANIVERSARIANTESANIVERSARIANTESANIVERSARIANTESANIVERSARIANTES

 Igualmente, para ser presença
com esta atividade que é sempre
muito esperada, a última semana
do mês foi dedicada aos aniversari-
antes do semestre. A cada dia um
educador homenageava os aniver-
sariantes de dos meses. Alguns ado-
lescentes, interagiram sensibiliza-
dos, agradecidos.

SERVIÇO SOCIALSERVIÇO SOCIALSERVIÇO SOCIALSERVIÇO SOCIALSERVIÇO SOCIAL

Através do seu Assistente Social,
o Villagindo vem se dedicando ao
“Diagnóstico Familiar,” realizado
através de Link disponibilizado pelo
Bussola Social. O diagnóstico le-
vanta questões do Acesso à ali-
mentação, Emprego e Renda, Sa-
úde e Higiene.  Cabe destacar o quão
importante tem sido esta ferra-
menta para atuarmos diretamente
nas necessidades das famílias. A
partir das análises de respostas das
famílias, o projeto tem disponibi-
lizado cestas básicas às famílias que
se encontram com sua situação
socioeconômica fragilizada. Essa
ferramenta tem contribuído para
que o Vill’Agindo siga empenhado
em contribuir na orientação, enca-
minhamentos, mediação e garantia
de direitos das famílias dos nossos
educandos. Deste modo o Projeto
tem contribuído de forma significa-
tiva na vida dessas famílias através
de atendimento social de forma pre-
sencial e via telefone, para a reali-
zação de encaminhamentos a ou-
tros setores e contato com parceiros
do Projeto a fim de realizar a media-
ção entre famílias e setores externos.

COMUNIDADE MARIA IMACULADACOMUNIDADE MARIA IMACULADACOMUNIDADE MARIA IMACULADACOMUNIDADE MARIA IMACULADACOMUNIDADE MARIA IMACULADA

Internamente, o ritmo da co-
munidade prossegue com alguns
atendimentos no Projeto e aprovei-
tamos também de momentos for-
mativos oferecidos por diversos
meios como: live com o tema
“Humanização em tempos de ódio
“com o Frei Luiz Carlos Susin,
capuchinho, assessor da CRB; “ O
futuro da Vida Religiosa Consagra-
da pós-pandemia”; “Simpósio Na-
cional do sistema de  Garantia de
Direitos, entre outros.

“No dia 23 /07 nossa comuni-
dade teve a alegria de receber a
inspetora, Ir.  Ana Teresa, vinda de
Campos dos Goytacazes, acompa-
nhada da Ir. Cláudia e a aspirante
Beatriz. Chegaram fazendo surpre-
sa, comemorando o recente ani-

Grande destaque do mês de ju-
lho foi a comemoração dos 30 anos
do Estatuto da Criança e do Adol-
escente (ECA). Comemoração que,
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Julho foi um mês bem atípico
para nós, da Casa de Formação
Maria Auxiliadora, em Recife. Por
causa da pandemia, não foi possível
visitar nossas famílias e por isso,
fizemos um tempo bem diferente de
férias com a comunidade. Foi um

momento de descanso, criatividade,
fraternidade, diversão e alegria.

Nós, formandas e Irmãs, apro-
veitamos o mês para fazermos deli-
ciosos dias de cultura e culinária de
cada região de origem. No meu dia,
representando não só a minha cida-

AspirantadoAspirantadoAspirantadoAspirantadoAspirantado

Casa de Formação Inicial em Recife vivencia
um mês de férias diferente

de, mas também a região do Rio,
preparei uma broa de fubá para o
café da manhã, uma deliciosa fei-
joada com arroz branco, farofa, ba-
nana frita e um cajuzinho para a
sobremesa. Para a janta, um caldo
de aipim com linguiça e bacon. Na
noite deste dia, contei um pouco
sobre a história e lugares turísticos
de Campos dos Goytacazes, foi um
momento muito especial de grande
acolhida da comunidade.

Enfim, as férias foram total-
mente diferentes: senti falta da mi-
nha família, dos amigos e das Irmãs
da minha Inspetoria, mas certa-
mente foi uma experiência incrível,
um momento muito significativo,
por sentir o cuidado e carinho do
Instituto para com cada uma de
nós, por ter a oportunidade de alar-
gar o sentido de pertença, por forta-
lecer a minha resposta vocacional e
ainda, pela fraternidade cada vez
mais viva, dentro e fora de mim.
(Fabiane do Nascimento Rosa –
aspirante)

versário da Ir. Tânia: bolo e quitutes
da padaria do Laura Vicunha en-
cheram a mesa do lanche. Trou-
xeram também notícias de nossas
Irmãs em tratamento, Ir. Ana
Trevisan e Ir. Suraya. Ir. Ana Teresa
e Ir. Cláudia continuaram a viagem
para Conceição do Castelo e Beatriz
permaneceu na comunidade para
ter aula de Liturgia presencial com
Ir. Tânia. Quando retornaram, já

no finalzinho da tarde, usufruímos
ainda de um breve momento de
convivência. O período longo sem
nos encontrarmos com outras
Irmãs, devido à pandemia, fez dessa
breve visita um momento muito
prazeroso e fraterno.”

Ir. Jaqueline colabora no
encontro virtual do SAV da Diocese,
em que 17 jovens participantes
tiveram oportunidade de refletir

sobre a “santidade” vivida por várias
pessoas, hoje reconhecidas santas da
Igreja, como São Bento, Santo
Inácio de Loyola, Santa Dulce dos
Pobres. Suas vidas testemunham
que a santidade se dá no caminho
de quem encontrou Jesus, o
tesouro, a pérola preciosa.

Com a flexibilização, a comu-
nidade religiosa pode ter a partici-
pação na Paróquia, assumindo a
liturgia de uma Missa do mês e o
Terço Missionário Jovem, ambos
transmitidos pelas redes sociais.
Toda Diocese de Cachoeiro vive o
Ano Missionário Jovem: “Batizados
e Enviados”, como uma proposta de
intensificar a Pastoral do Setor
Juventude. Sinal desse trabalho é a
presença da Cruz Missionária
percorrendo todas as Paróquias.
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“Alavantu pra tu, anarriê pra eu /
Tu no teu canto e dançando aqui
no meu

Vontade voa, e a saudade cria asa /
Vai ter São João, mas cada qual na
sua casa” (Grupo Mastruz com Leite)

Foi bem assim, que no dia 17 de
julho, o Colégio Laura Vicunha,
junto com a equipe de profissionais
e as famílias, comemoraram os fes-

tejos julinos com a
Educação Infantil.

Com muita a-
nimação, alegria e
brincadeiras, a e-
quipe organizou
uma live ao vivo
transmitida pelas
redes sociais da
escola - faceboock e
instagram. A trans-
missão do evento foi
realizada no play-
ground, quadra e
jardim sensorial da
escola, espaços que
foram decorados
com a temática das
Festas Juninas, dei-
xando o ambiente
ainda mais colorido.

A abertura do “Arraiá Virtuá do
Colégio Laura Vicunha” se deu com
as palavras de aconchego e acolhida
da Diretora - Irmã Claudia Pianes
para todas as famílias.

Logo após, foi realizado um bin-
go virtual bem animado, com sorteio
de uma cesta recheada com pro-
dutos da Padaria do colégio. Em
seguida, uma oficina de culinária,
ensinando as crianças a produzirem
um doce típico junino – o cajuzinho.

Não poderia faltar uma história
para a criançada. Foi realizado um
momento de contação de história e
para encerrar, uma dança bem ale-
gre com os profissionais da Edu-
cação Infantil.

Durante a live, as famílias parti-
ciparam enviando mensagens, que
foram lidas ao vivo no Correio da
Saudade. Foi uma brincadeira muito
alegre e com os cuidados relacio-
nados as recomendações sanitárias
orientados pelos órgãos oficiais de
saúde, com os distanciamentos e a
utilização do álcool em gel.

Além da Festa Julina da Edu-
cação Infantil, o Colégio promoveu
outras atividades bem divertidas.

Durante os dias 20 e 24 de julho,
foi organizada a Semana Cultural
com os estudantes do Ensino Fun-
damental I e II, com uma progra-
mação especial, pensando no bem-
estar e no descanso das crianças e dos
adolescentes. A programação foi
composta pelo Cine Laura, com in-
dicação de filmes; aulão de Edu-
cação Física animando a todos, aula
de dança com ritmos cubanos,
brincadeiras, show de talentos,
oficina de brinquedos, indicação de
peças teatrais, visita a museus vir-
tuais e zoológico. Todo o trabalho foi
desenvolvido com a participação dos
professores de Artes, Educação Física
e Cultura Religiosa.

Foi uma semana agradável, leve
e de muita cultura. Alguns momen-
tos aconteceram de modo remoto,
com um ao vivo bem animado e ou-
tros com a disponibilização de links
facilitando o acesso às atividades
propostas.

E para encerrar as novidades do
mês, no dia 03 de julho, para abrir
os trabalhos com o empoderamento
juvenil, a turma do 9º ano do Ensino
Fundamental, com a supervisão do
professor de Artes, organizou uma
live, cujo tema foi “Os impactos da
COVID–19 na Educação”.

O debate foi conduzido por uma
aluna e como convidados, participa-
ram o professor de Artes e a gestora
pedagógica da escola. A proposta foi
abrir um espaço para que os estudan-
tes pudessem manifestar como foi o
processo de enfrentamento ao CO-
VID-19, os impactos sofridos na
rotina da vida cotidiana, de modo es-
pecial, com o fechamento das escolas.

 O diálogo foi muito produtivo
e com relatos emocionantes, como
o da aluna que estava mediando o
processo, em manifestar a alegria de
poder contar com a escola para
ajuda-los no enfrentamento de um
momento tão delicado, como o da
pandemia.

Mês de julho no Laura Vicunha
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    O ISECENSA promoveu a
palestra "Efeitos da inatividade
física - aspectos físicos e psico-
lógicos", na noite de 3 de julho.
O encontro, direcionado aos aca-
dêmicos de Psicologia, teve à frente
o professor do curso de Educação
Física Márcio Bruno Carvalho.
Refletindo sobre a importância da
atividade física em todas as etapas

Levantando uma questão
pontual, o 7º período de
Pedagogia do ISECENSA
pesquisou sobre o COVID-19, na
disciplina de Pedagogia
Hospitalar. Partindo do
questionamento "Quais
propostas didático-
metodológicas poderiam ser
trabalhadas com um paciente
no quadro moderado, levando
em conta a assepsia e as suas
possibilidades de realizar a
tarefa mediante a patologia?",
as acadêmicas criaram
atividades de estimulação como
bingo de emoções, jogo da
memória, passeio virtual, jogos
no power point e soletrando,
utilizando não só a tecnologia
mas também materiais
recicláveis e caseiros.
- Propusemos "Pedagogas da
Alegria", já que um dos
principais objetivos da
Pedagogia Hospitalar é
minimizar o sofrimento das
crianças. O jogo "Leitura
Codificada" foi criado com
material que pode ser
higienizado sempre que
necessário - disse a acadêmica
Fabine.

ISECENSA aborda Psicologia

da vida, e não apenas no atual mo-
mento de isolamento social, o con-
vidado apresentou estratégias para
sair da inatividade física e atenção
emocional nesse contexto.

- A participação dos alunos tor-
nou a discussão altamente satis-
fatória e elevou o nível da apresen-
tação- disse Márcio Bruno.

e os efeitos da inatividade física

    O 3º período do curso de
Pedagogia do ISECENSA dedicou
a noite de 8 de julho ao estudo da
elaboração e aplicação dos
conceitos psicomotores em
crianças da educação infantil e
primeiro segmento do ensino
fundamental. A dinâmica teve à
frente o Prof. Nilo Arêas que
exibiu vídeos de aulas práticas de
Psicomotricidade Relacional,
debatendo conceitos como
agressividade, limite, afetividade,
corporeidade, comunicação e
expressão. "Todos esses
comportamentos interferem na

aprendizagem e na socialização da
criança", explica Prof. Nilo.

    Os vídeos apresentaram várias
atividades lúdicas e livres e jogos
motrizes e de expressão adaptados
às diversas faixas etárias, como
opções para tornarem as aulas e o
ambiente escolar extremamente
favoráveis à aprendizagem e à
socialização de todos.

    - Estou no meu último ano do
curso de Pedagogia e saio com
conhecimentos extraordinários
para tornar o meu trabalho mais
eficaz- disse a acadêmica Beatriz
Melo.

Pedagogia e psicomotricidade
relacional no ISECENSA

Pedagogia
hospitalar do
ISECENSA em

tempo de
COVID-19
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 Os acadêmicos de Psicologia do
ISECENSA assistiram à apresentação do
Trabalho de Conclusão de Curso do
concluinte Rafael Carvalho Coelho, na
noite de 8 de julho. Acompanhado da sua
orientadora, Profª Maria de Fátima Leite
Ferreira, o graduando discorreu sobre o
tema "O solteiro contemporâneo: sua
relação com o amor e a solidão".

- Além de trazer um tema atual e
relevante ao curso, a apresentação de
Rafael proporcionou aos demais alunos
o contato como o TCC, que muitas vezes
causa apreensão aos formandos - disse
Prof. Paulo Arthur Buchvitz,
coordenador da graduação

A disciplina Filosofia e Ética
Profissional usou a música como
inspiração na aula de 9 de julho.
Contando com a participação espe-
cial do cantor campista Paulo Jr., o
1º ano de Administração do ISE-
CENSA mergulhou no tema "Abor-
dagem filosófica através da mú-
sica". "Metamorfose ambulante", de
Raul Seixas, e "Como uma onda no
mar", de Lulu Santos, foram dispa-

No dia 14/07 a Agência ISE-
CENSA de Inovação recebeu Max
Oliveira para um bate-papo que
reuniu mais de 500 espectadores.
Formado em Engenharia de Pro-
dução pela UFMG, o empreende-
dor é o CEO e cofundador da
MaxMIlhas. A empresa, criada a
partir de uma experiência pes-
soal, revolucionou o mercado
aéreo e, hoje, com sete anos de
fundação, superou a marca de 6
milhões de passagens aéreas ven-
didas e cresce exponencialmente,
ano a ano, com recursos pró-
prios, sendo um dos maiores
cases de bootstrapping do país.
    A conversa, marcada pelo en-
trosamento e descontração do
convidado com os professores
Rafaela Landim, Alber Neto e
Pompilio, sinalizou a estreia dos
eventos estilo “live”, transmitidos
para todos os alunos de gradua-
ção e pós-graduação, professo-
res e funcionários do ISECENSA.
Durante o encontro, Max Olivei-
ra destacou temas de grande re-
levância atual, como as caracte-
rísticas do comportamento em-
preendedor, valores e cultura or-
ganizacional, validação de negó-
cios, startups e superação de
desafios na pandemia.

radores de um debate profundo e
motivador.

- Filósofos como Pitágoras,
Platão, Aristóteles e Santo Agostinho
se depararam com o fenômeno mu-
sical em suas reflexões e especulações.
A música mexe com a sensibilidade
e faz do aprendizado uma experi-
ência diferente - disse a professora
Lilian Neto.

Música, filosofia e ética
no ISECENSA

Apresentação de TCC de Psicologia no ISECENSA

ISECENSA recebe
Max Oliveira
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O curso de Enfermagem do
ISECENSA realizou o I Ciclo de Pa-
lestras entre 13 e 15 de julho. Duran-
te os três dias do evento, os acadê-
micos da graduação receberam pes-
quisadores altamente relevantes na
pesquisa em Enfermagem no Brasil
e no exterior.

Enfermagem do ISECENSA promove
o I Ciclo de Palestras On line

Dr. Eliã Botelho, da Universidade
Federal do Pará, abriu a programa-
ção falando, com brilhantismo, sobre
o método do geoprocessamento apli-
cado à Enfermagem no rastreio à
diversas doenças, condições de saúde,
saneamento e desigualdade sociais no
Estado do Pará.

No segundo dia, a Profª Dra.
Vanessa Cortes, apresentou dados de
um de seus estudos científicos sobre
alterações em hemácias por medi-
camentos amplamente prescritos em
hospitais. O estudo promovido pela
pesquisadora aponta alterações or-
gânicas bastante relevante no uso in-
discriminado de medicamentos co-
mo a dipirona. Segundo Aline Mar-
ques, coordenadora de Enfermagem
do ISECENSA, "uma experiência
única que une pesquisa laboratorial
com a prática hospitalar".

Dra. Bárbara Furtado, gerente
médica da GSK Brasil, fechou o
Ciclo discorrendo sobre os avanços
na produção de vacinas no Brasil.

- A partilha de conhecimento
com profissionais desse nível enrique-
ce e motiva o acadêmico. As palestras
foram um sucesso e muito presti-
giadas pelos alunos - disse Aline.

O fundamental I do CENSA marcou
presença na mostra "O céu que nos
conecta", do Museu de Astronomia e
Ciências, do Rio de Janeiro. Após uma
visita virtual em maio, quando o evento
ainda estava em campanha de
lançamento, os alunos ilustraram suas
percepções em desenhos e os enviaram ao
Museu. O sucesso foi tamanho que os
trabalhos dos alunos Maria Laura e Jorge
Neto, do 5º ano, e Arthur, do 3º, foram
citados na live de junho, promovida pela
instuição para apresentação do evento.
Em uma nova live, em 7 de julho, onze
autores dos estados que participaram da
mostra foram convidados a comentarem
suas obras e, dentre esses, o aluno Rafael
Chagas Mussi, do 4º ano do Auxiliadora,
foi o único representante do Rio de
Janeiro.

- Meu filho ficou muito feliz com a
experiência. Atividades como essa são,
sem dúvida, importantes no processo
educacional - disse Daniela Mussi, mãe de
Rafael.

CENSA se destaca em
mostra do museu de
astronomia e ciências
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Promovida pelo curso de Peda-
gogia do ISECENSA, a Websérie
"Reinventando a Roda - educação,
ciência e cultura em um só lugar"
foi o grande evento de julho, para
os acadêmicos da graduação. Divi-
dida em 3 ciclos, os encontros pro-
moveram ricos debates sobre os te-
mas, trazendo profissionais experi-
entes e atualizados para interagir
com os alunos.

O primeiro ciclo teve início nos
dias 14 e 15 de julho. Estreando, a
webnar "A importância do brincar
na área da educação e saúde" con-
tou com Anderson Amaral. Pales-
trante, conferencista, educador fí-
sico, arteterapeuta do Espaço Psi,
brinquedista da ABBri, gerontolo-
gista e designer dos Jogos ECM (Es-
timulação Cognitiva e Motora), o
professor abordou as múltiplas faces
do brincar no olhar terapêutico, da
aprendizagem, recreação, socializa-
ção, autonomia e humanização na
pedagogia hospitalar.

Na segunda noite, alunos e pro-
fessores receberam a professora
Maria Lúcia Moreira, na webnar
"Os desafios da inclusão escolar nas
perspectivas da adaptação curricu-

lar". Mestre em Cognição e Lingua-
gem, neuro-psicopedagoga e psi-
copedagoga com ênfase em Trans-
tornos de Aprendizagem, Neuro-
ciências na Educação, Autismo e
Adaptação Curricular, a convidada
compartilhou todo seu conheci-
mento teórico e de vida sobre a in-
clusão, o jeito de olhar e de pensar a
prática, o processo e os resultados
em âmbito educacional.

A noite de 20 de julho teve à
frente a Consultora Pedagógica
Allana Landim, iniciando o segundo
ciclo de palestras. Durante o bate pa-
po, a líder GEG (Grupo de Educado-
res Google) e Educadora Certificada
Google Innovator apresentou as di-
versas ferramentas, extensões, apli-
cativos e plataformas para um a-
prendizado utilizando recursos tec-
nológicos compatíveis com o Google
for Education. Uma noite de grandes
descobertas e encantamentos.

Fechando o segundo ciclo, os
alunos receberam o professor dos
cursos de Engenharia do ISE-
CENSA, Etevaldo Pessanha, na
noite de terça-feira, 21, para a
webnar "Pedagogia Empresarial:
possibilidades e oportunidades".

Pedagogia em Websérie no ISECENSA

Com o olhar voltado para novas á-
reas de atuação e um novo mercado
de trabalho que cresce para o pe-
dagogo empresarial em nossa re-
gião, Etevaldo levantou questões
como variedade de segmentos, a im-
portância da mudança de cultura,
inovação educacional, capacitação e
qualificação de pessoas e empresas.

O terceiro e último ciclo acon-
teceu nos dias 27 e 28 de julho. Na
segunda-feira, as professoras Milena
Hygino e Shayane Ferreira ministra-
ram a webconferência "Como tra-
balhar a competência digital na sala
de aula numa perspectiva de refle-
xão das ações das fakenews", deba-
tendo um tema atual e de grande im-
portância no âmbito educacional: a
informação.

A live "Como aliviar a dor da
Pandemia? Literatura, música, fil-
mes, arte & cia" fechou o evento em
grande estilo. Mediada pela profes-
sora Ana Raquel Pourbaix, o encon-
tro contou com a participação artís-
tica dos alunos do Curso de Peda-
gogia Pedro Fagundes, Julia e Ana
Luiza e da professora Lilian Neto
soltando a voz.
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 O 1º período da Escola Infantil
do CENSA deu início às aulas on
line ao vivo, na manhã de terça-
feira, 21 de julho. As crianças que,
desde a suspensão das aulas pre-

NO CENSA 1º período em aulas online ao vivo

senciais participavam de encontros
semanais através do Zoom e video-
aulas diárias acompanhadas de cro-
nogramas com atividades, agora
passam a utilizar a plataforma Cisco

Webex, a mesma adotada pelo
restante da escola.

- Durante todo esse período, man-
tivemos o vínculo dos alunos com a
aprendizagem iniciada no ano letivo
de 2020 - disse Liliana Nogueira,
coordenadora do segmento.

Diante dos bons resultados
apresentados e adesão dos pais, que
se mostraram grandes parceiros em
todo o processo, a escola deu um
passo adiante, decidindo por aulas
ao vivo, em dias alternados e dura-
ção de 30 minutos. "Aproveitamos
essa quinzena anterior ao recesso es-
colar para fazer uma ambientação
na plataforma", explicou Liliana.

Nessa nova fase, serão incluídas
atividades do currículo e práticas
lúdicas e interativas, que estimulem
o desenvolvimento de habilidades
psicomotoras, linguísticas, lógicas e
socioafetivas, e serão mantidas as
videoaulas e cronogramas de ativi-
dades diárias.

O 3º período do curso de
Pedagogia do ISECENSA
participou do Jogo das Emoções,
no dia 24 de julho. A proposta
partiu da disciplina Construção
do Conhecimento Matemático I,
com o objetivo de estimular a

Jogo das emoções no ISECENSA

partilha de experiências em relação
às emoções e reações diante de
determinadas situações e fatos.

- Com os desafios enfrentados com a
pandemia do Covid-19 torna-se
imprescindível o olhar
socioemocional dentro de cada

disciplina, considerando que a
inteligência emocional é
desenvolvida quando nos
tornamos conscientes de nossas
potencialidades e fragilidades -
explicou a professora Fernanda
Freitas.

Na sequência, as acadêmicas
construíram um mural coletivo,
utilizando a ferramenta on line
Padlet, retomando o Mindset
Matemático, tema debatido no
início do período. "Isso permitiu
averiguar as habilidades
desenvolvidas e oportunizou um
crescimento de mentalidades
matemáticas e, consequentemente,
mudanças de posturas pessoais e
profissionais em relação a essa
área do conhecimento", afirmou
Fernanda
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Primeiros passos da missão
educativa no Sul Fluminense

A Inspetoria Nossa Senhora da
Penha estava em tempo de expansão.
No ano de 1988, ano do centenário da
morte de D. Bosco, a Inspetoria assumiu
a missão educativa no Colégio Macedo
Soares em Volta Redonda. Esta escola,
cujo prédio era cedido pela Companhia
Siderúrgica Nacional - CSN, sempre fora
atendida por congregações religiosas
masculinas e, por seis anos, foi um
campo fecundo para as FMA, que o
cultivaram à luz do Sistema Preventivo,
partilhando com os jovens, educadores
e famílias as riquezas do Carisma
Salesiano.

Na ocasião da vinda das FMA para
Volta Redonda, a Inspetora, Ir. Maria
Léa Ramos, foi se apresentar ao Bispo
Diocesano Dom Waldyr Calheiros para
lhe comunicar a presença da comu-
nidade religiosa salesiana na Diocese
Barra do Piraí - Volta Redonda. O Bispo
acolheu com muita alegria a boa notícia,
mas, daquele seu jeito, colocou uma
condição: que viesse também para essa
Igreja Particular uma Comunidade
Salesiana Inserida no meio popular. Na
sua visão de Pastor apresentou dois
campos de missão, um deles na periferia
de Volta Redonda e o outro, em Resende
no Conjunto Habitacional do Bairro
Cidade da Alegria. A Inspetora com seu
Conselho avaliaram e discerniram pela
nova comunidade inserida em Resende.

A abertura da Comunidade
e sua atuação

No dia 12 de fevereiro de 1989,
foi então, a abertura oficial da comu-
nidade, com a bênção da casa situada
na Rua do Canal, 274, onde a pri-
meira comunidade composta por Ir.
Cecília Vaz Castilho, Ir. Clotildes
Zandonadi e Ir. Izabel Montoya (me-
xicana) residiu por um ano. Esta pri-
meira casa foi cedida por um morador
do bairro e foi totalmente mobiliada
pela Comunidade Eclesial local com
muito carinho e expectativas.

A Inspetora Ir. Maria Léa Ramos
com mais 30 Irmãs das comunidades
mais próximas estiveram presentes na
Celebração da Missa de abertura que foi
presidida pelo Bispo Diocesano Dom

Waldyr Calheiros e concelebra com Pe.
Franco Faggian, PSSC e Pe. Vicente
Rigollon, SDB e a presença do semi-
narista André Pedrucci Terra. A Cele-
bração foi muito bem preparada pela
comunidade que participou cantando,
rezando com ofertas de símbolos que
expressavam a caminhada do povo com
suas lutas, conquistas e desafios e ex-
pectativas. A Missa foi celebrada nas
dependências da Escola Municipal
Getulio Vargas, pois a comunidade
eclesial ainda não tinha um templo para
suas atividades religiosas. Tudo está
começando. Após a Missa, foi oferecido
um saboroso almoço preparado pela
comunidade eclesial, fruto da partilha e
da generosidade do povo. Foi um mo-
mento de alegria, animação e esperança
nos próximos passos da caminhada
pastoral junto às Irmãs.

Desde o inicio, para a própria ma-
nutenção, as Irmãs assumiram aulas no
Instituto São José – Salesiano e poste-
riormente, também na Escola Municipal
Getúlio Vargas, no Posto de Saúde e no
Macedo Soares em Volta Redonda.
Passamos a participar de todas as
atividades da comunidade eclesial,
convivendo, ouvindo o povo, suas de-
mandas, observando onde poderíamos
contribuir com a comunidade em
crescimento como povo de Deus e na
construção de seu templo e outros
espaços. Junto com a coordenação da
comunidade, priorizamos a animação
da Liturgia, Catequese, Formação das
Catequistas, os Círculos Bíblicos, a
Escola Bíblica e todos os desdobra-
mentos na participação em movimentos
populares e no exercício da cidadania.
E assim, fomos caminhando com a
Comunidade Nossa Senhora da Paz.

Novos espaços de atuação
pastoral e de comunhão

Em 1990, as Irmãs passaram a
residir à Rua das Corticeiras, 335, em
uma casa adquirida pela Mitra Dio-
cesana, onde permaneceram até 1998.
Durante estes anos a Comunidade
eclesial cresceu com o surgimento de
muitas lideranças, a catequese floresceu
copiosamente, os jovens integrados na
AJS, as catequistas muito empenhadas,
os Círculos Bíblicos animados com a
Palavra e a Comunidade organizada
com Pastorais e Movimentos e coorde-
nada pelo seu Conselho Pastoral. A
Comunidade já tinha condições para
continuar sua caminhada enquanto as
Irmãs, já buscavam outro espaço de
missão visitando famílias nos arredores
da Cidade Alegria em outros conjuntos
habitacionais e loteamentos que foram
surgindo mais para a periferia.

Depois de reuniões na visita com a
Inspetora, com o Bispo Diocesano Dom
Waldyr Calheiros quando esteve em
visita pastoral, com o Pároco Pe. Gildo
Gomes, atentas na escuta do povo, no
contato com a realidade e muita oração,
a comunidade composta por Ir. Dagmar
Pilger de Almeida, Ir. Dormali de Assis
Valeriano e Ir. Ma. Auxiliadora Vas-
concelos Cordeiro, discerniu pela
mudança para o loteamento Jardim
Beira Rio ainda sem infraestrutura no
início de 1998. Foram morar em uma
casa alugada na Rua dos Trabalhadores,
635 e nela residiram até a compra do
terreno e a lenta construção da casa
atual registrada em nome da Inspetoria,
na mesma Rua dos Trabalhadores, 587.
Pela manhã trabalhavam no Colégio
Salesiano, no Posto de Saúde para o
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próprio sustento e manutenção das
despesas e, à tardinha, começaram reu-
nir crianças para assistir filmes
educativos, momento de convivência e
escuta. Nos Finais de semana, no
espírito do Oratório, reuniam-se com as
crianças nas ruas de Lazer. Continuaram
assessorando encontros, retiros com
jovens e catequistas nas comunidades
da Paróquia Sagrada Família.

A alvorada do CCEEF

Junto aos moradores, começaram
a buscar espaço mais adequado para as
atividades, um projeto socioeducativo
com as crianças e adolescentes no
contraturno escola . Neste esforço con-
junto, também com o apoio dos Sale-
sianos, buscaram outras parcerias para
a compra dos terrenos. Uma parte foi
adquirida pela Empresa Arvin Meritor
e outra, comprada pela Associação das
Voluntárias de Resende, ambas doaram
dos terrenos para o então nascente
Centro Comunitário Educativo Espe-
rança do Futuro. Estes lotes foram re-
membrados e estão registrados em
nome da Mitra Diocesana. Com a ajuda
de outras empresas, destacando-se a
Wolksvagem, também entidades como
o Rotary Clube e com o serviço voluntá-
rio de moradores construíram algumas
das dependências, possibilitando às
crianças e adolescentes a participação
nas diversas oficinas, ministradas por
educadores voluntários.  Para a cons-
trução da Quadra de Esportes, conse-
guiram uma verba da Alemanha
(Erbzbistum Kolin) e foi concluída com
ajuda da empresa Man Latin. É o es-
paço preferido da Criançada e também
aberto para festas da comunidade lo-
cal e eclesial.

O reconhecimento

A Obra Social foi se tornando
conhecida e valorizada pela sociedade
pelo serviço prestado à parcela mais
vulnerável do bairro: as crianças e
adolescentes. Nos últimos anos, com o
crescimento do número dos atendidos,
foi preciso ampliar o espaço físico. Os
recursos captados pelas vendas no Bazar
e doações espontâneas tornaram-se
insuficientes para responder as ne-
cessidades de ampliação. A Divina
Providência não abandona os que lutam
pelos pequenos e se expressou, mais
uma vez, através de muita gente ge-
nerosa e sensível à causa da criança e do
adolescente. O grupo de Oração Nossa
Senhora Aparecida ligado ao Cursilho é
constituído por empresários que anual-
mente promove um grande evento
beneficente, um jantar típico, “Paella”,
envolvendo muitas Empresas que con-
tribuem no evento e nas doações com
objetivo de arrecadar fundos para obras
sociais beneficentes. O CCEEF foi
contemplado com valores correspon-
dentes ao orçamento prévio feito em
conjunto. E assim, ano após ano, os
recursos foram destinados à reforma da
cozinha e outras dependências no
primeiro ano. No ano seguinte, foi para
a construção das salas do segundo piso,
seguiu-se no outro ano, para todo o
acabamento instalações hidráulica e
elétrica, piso, teto e pintura e, por úl-
timo, o montante recebido foi para
reconstrução da rampa de acesso ao
segundo piso. Graças às parcerias e a
solidariedade de pessoas e entidades
privadas e públicas, da contribuição da
Igreja local, do apoio da ADMA
(Associação de Maria Auxiliadora), as

Crianças e Adolescentes tem ambientes
amplos para as diversas oficinas so-
cioeducativas, esporte e lazer no estilo
salesiano. O CCEEF é reconhecido pelo
poder público, está inscrito e tem re-
presentação nos Conselhos Municipais
de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente e de Assistência Social.

O CCEEF é reconhecido e está inte-
grado na Paróquia Sagrada Família.  As
Irmãs atuam, também, na comunidade
eclesial São João Batista junto aos
Círculos Bíblicos e assessoria da Es-
colinha Bíblica. Tem presença atuante
na Equipe de Animação Bíblica em
nível paroquial, regional e Dio-cesano.
Participam como membros dos Con-
selhos Pastorais Comunitário, Paro-
quial e Regional.

E assim, junto com o povo de Deus,
animadas pela Palavra, seguindo as pe-
gadas de Dom Bosco e Me. Mazzarello,
a Comunidade Nossa Senhora da Paz
foi construindo sua história ao longo
destes 31 anos, partilhando as riquezas
do Carisma Salesiano. “Até aqui o
Senhor nos ajudou” (1Sm 7,12).
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Consciente da importância da
biodiversidade no dia 22 de Julho
(Quarta-feira), o 5º ano fundamen-
tal do CENSA iniciou a Campanha
de Preservação do Meio Ambiente.
O projeto surgiu nas aulas de Geo-
grafia, estudando os biomas brasi-
leiros. Após a criação e apresen-
tação de cartazes alertando sobre o
tema, os alunos identificaram as

O 4º ano fundamental do

CENSA construiu a "Árvore do

Otimismo", no dia 29 de julho.

A proposta surgiu na disciplina

de Língua Portuguesa, com o

objetivo de debater o contexto

atual argumentando com base

em fatos e informações

confiáveis. Os alunos refletiram

sobre os impactos da pandemia

e as lições aprendidas nesse

momento atípico da

humanidade. A partir daí,

Campanha de preservação
do meio ambiente no CENSA

áreas de proteção no país e na
cidade, utilizando o Google Earth.
Após muito debate e troca de ideias,
chegaram à segunda parte do tra-
balho, sugerindo atitudes rotineiras
capazes de proteger o meio ambi-
ente. O material foi reunido e apre-
sentado num Padlet, com o objetivo
de divulgar e sensibilizar as pessoas
quanto à responsabilidade ambien-

tal de cada um.
Motivados, os alunos já plane-

jam a próxima etapa: a construção
de jogos envolvendo todo o conheci-
mento adquirido. "Pretendemos dis-
ponibilizar o material para os de-
mais alunos. Afinal, temos o com-
promisso de cuidar da nossa casa
comum", disse Criscilamara Neves,
coordenadora do segmento.

Árvore do otimismo

montaram suas árvores

colando gravuras ligadas a

fatos alegres e engraçados no

tronco e substituindo as flores

e frutos por palavras otimistas.

- É importante que nossos

alunos mantenham o otimismo

diante de situações difíceis,

como a que estamos

enfrentando. Isso os torna

mais fortes nas adversidades

da vida - afirmou a professora

Juliana Gomes.
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Após o seminário ministrado
pela Agência ISECENSA de Inova-
ção, em maio, os professores do ISE-
ADM aprimoraram a utilização de
novas tecnologias nas aulas virtuais.
Mais de 20 novas tecnologias foram
implantadas para dinamizar o con-
teúdo das aulas, no primeiro semes-
tre de 2020.  Para as disciplinas
Tecnologias da Informação, Meto-
dologia para a Tomada de Decisão e
Lógica e Programação são utilizados
o Mentimeter para interação duran-
te uma apresentação, no qual os alu-
nos podem responder a questiona-
mentos do que foi exposto em tempo
real. O VisualG, Lindo e o Excel per-
mitem que o professor execute o
algoritmo e as planilhas comparti-
lhando sua tela. Já o Lucidchart e
DIA permitem que os alunos exe-
cutem de forma digital os conceitos
de fluxogramas e organogramas
com apenas um cadastro no site da
aplicação ou no APP. Para as dis-
ciplinas de Métodos Quantitativos,
Contabilidade Gerencial, Análise de
Cenários Econômicos, Análise Ge-
rencial de Custos e Administração
Financeira são utilizados o Geo-
gebra, uma calculadora gráfica de
Matemática Dinâmica que permite
visualizar gráficos de várias funções
em um mesmo sistema de eixos e
seus pontos principais. O Phet Co-
lorado que permite visualizar a in-

fluência dos coeficientes da função
na construção do gráfico da função.
No caso da parábola, a simulação
gera informações sobre os seus
pontos principais.

    A HP-12c online permite que
sejam realizados cálculos contábeis
e financeiros de forma facilitada pro-
jetando a tela em tempo real junto
com os alunos. Para disciplinas de
Marketing, Recursos Humanos,
Lgística, Gerência de Projetos Teoria
Geral da Administração, Empre-
endedorismo, Desenvolvimento de
Negócios Sustentáveis e Projeto In-
tegrador são utilizados os recursos do
google (planilhas, docs etc) para
compartilhamento dos documentos
para correção e agilidade na constru-
ção das pesquisas. Mapas mentais
para consolidação do conteúdo
trabalhado em aula, no qual os
alunos vão construindo as ligações
juntamente com o professor, criando
interação e fixação do conteúdo. A
utilização de Infográficos e do Canva
também estão sendo utilizados para
dinamizar a forma de apresentar
conteúdo. Outra ferramenta muito
utilizada foi Canvas App que permite
gerar um Modelo de Negócios para
a construção rápida e compartilhada
pela nuvem entre os alunos. Os
softwares Similarweb e SEMrush
também são utilizados para explicar
tráfego web, comparar e fazer re-

conhecimento do público-alvo de um
negócio. O Jamboard é um quadro
interativo com diversas ferramentas
de edição que permite rabiscar no
quadro, inserir figuras, notas e exibir
apresentações que podem ser aces-
sados pelo tablet, smartphone e ainda
estar disponível na plataforma
Google.

O uso de uma caneta ajuda bas-
tante a fazer anotações na tela.  O
Krisp permite melhorar o áudio da
sala de aula virtual pois bloqueia os
ruídos de fundo inevitáveis como
som de ambulância, motocicleta,
latido de cachorro entre outros. O uso
do Kahoot em sala de aula permite
um ambiente de aprendizagem na
plataforma com a criação de ques-
tionário e quiz interativo. Além disso,
outra ferramenta muito utilizada foi
o YOUTUBE com a produção de
conteúdo, gerados pelos próprios
alunos, como alternativas para tem-
pos de pandemia. Entretanto, vale
ressaltar que além dos recursos de
softwares e Apps utilizados, os pro-
fessores também adotaram recursos
de apoio para a infraestrutura das
aulas com a utilização de mesas digi-
talizadoras. Tais tecnologias auxi-
liam tanto os professores checarem
a aderência do conteúdo trabalhado
em sala quanto os alunos por deixar
o ambiente de aprendizagem mais
dinâmico e interativo.

ISEADM se destaca na região pela utilização
de recursos tecnológicos nas aulas virtuais
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Com o intuito de promover a
prestação de serviços e soluções de
comunicação para a sociedade, a
Agência Experimental de Publici-
dade da Faculdade Católica Salesi-
ana (AEP) está trabalhando a todo
vapor na construção de campanhas
de comunicação para as empresas
parceiras.

No dia 15/07 a Agência, que
tem como objetivo principal oportu-
nizar aos estudantes do curso de Pu-
blicidade e Propaganda o exercício
da extensão universitária, sob a
supervisão do professor Eduardo
Aguiar, realizou a apresentação on-
line de quatro campanhas para as
empresas iRestaurou – assistência
especializada Apple e acessórios
multimarcas, High Level Detail –
detalhamento automotivo, AECD –
Associação Esportiva Cidadania e
Dignidade e para a palestrante

Eliane Rodrigues - especialista em
Saúde Mental.

"Após 9 anos trabalhando no
setor offshore, eu e meu esposo de-
cidimos abrir nosso próprio negócio.
Porém a parte de comunicação não
era nosso forte. Então procuramos
a AEP da Católica Salesiana e logo
nos surpreendemos com a experi-
ência de ter um suporte de marke-
ting de forma gratuita, como se fosse
uma agência de serviço pago, prin-
cipalmente para nós que estávamos
iniciando o negócio. Colocamos as
nossas pretensões quanto à Cam-
panha de Comunicação e mesmo
com o distanciamento social, todos
os alunos envolvidos nos deram
atenção de forma online. A Cam-
panha abriu nossa visão de negócio,
a equipe remodelou nossa marca e
produziu peças publicitárias se-
guindo exatamente o que ima-

Agência Experimental da FSMA
apresenta campanhas de clientes

ginávamos. Estamos muito satis-
feitos!", pontua Ludimile Neves,
proprietária da High Level Detail
(localizada na Av. Atlântica, 216,
Praia Campista).

"Gostaria de registrar minha
satisfação com o ótimo nível
da campanha apresentada.
Mesmo com os desafios
impostos pela pandemia, que
exigiu de nós o contato de
forma online, recebemos uma
campanha de excelente
qualidade.  Agora nós nos
empenhamos na
implementação, seguindo o
método e o cronograma
proposto pelos alunos que
atuam na Agência
Experimental. Os resultados
serão mensurados e avaliados
pela Faculdade e por nós no
momento oportuno", revela
Paulino Lousada, proprietário
da empresa iRestaurou
(localizada na Av. Atlântica,
2500, loja 15, Bairro
Cavaleiros).

Todas as campanhas foram
pautadas, especialmente em estudos
dos mercados e análises dos pontos
fortes e fracos das empresas, de mo-
do a encontrar as melhores estra-
tégias comunicacionais e de mar-
keting. Assim, os clientes receberam
as Campanhas com conceitos e ob-
jetivos bem fundamentados, re-
branding, estratégias de comuni-
cação com foco na visibilidade das
marcas, aumento de lucro e suges-
tão de identidade das peças publi-
citárias, além de planos de mídia,
investimento necessário e cronogra-
mas de execução.
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A 5ª edição do Festival de Ta-
lentos da Faculdade Católica Sale-
siana foi marcada pela emoção que
a música e a literatura de cordel pro-
porcionaram aos alunos, funcioná-
rios e professores de forma virtual,
pelas redes sociais, na noite de 03
de julho.

Com o tema "Arte em Tempos
de Pandemia", o Festival contou
com a participação de Sophia Ga-
lante (ao violino com a canção

"Halleluia"), Larissa e Raphaela (in-
terpretando a canção "Dia Espe-
cial"), Felipe e Chrystiane (no piano
e voz, com a interpretação da can-
ção "You Are So Vain"), Pollyana e
Raphael (no teclado e voz, inter-
pretando a canção "Pássaro de Fo-
go"), além do professor Julio Vas-
concelos (violão e voz, com a inter-
pretação da canção "Sorrir"). O fes-
tival foi encerrado com a apre-
sentação do querido funcionário,

Marcelo Cozer, (com o cordel "Era
a Minha Vez no Oeste") e do
coordenador do Curso de Psicologia
e apresentador do Festival Marcello
Santos (no violão e voz, com a
canção "Novo Tempo").

    A vice-diretora acadêmica da
Católica Salesiana, Ana Cristina
Lousada abriu o Festival ressaltando
que apesar dos desafios impostos
pelo distanciamento social, o sen-
timento é de gratidão por tudo aqui-
lo que se tem construído neste se-
mestre, através do compromisso de
toda a comunidade acadêmica.

Já o apresentador do Festival,
Marcello Santos, pontuou que o ob-
jetivo do Festival é potencializar a
arte no âmbito da Faculdade, sem
o caráter competitivo.

Todos os participantes escolhe-
ram canções que trouxeram mensa-
gens de amor, motivação, solidarie-
dade e compaixão. Além do humor
simples e genuíno do cordel como
arte popular que remete à origem e
que faz sorrir e emocionar.

Com o objetivo de estudar como o
aerogel, baseado em nanocelulo-
se, oriunda de fibras de algodão,
possui capacidade de adsorção de
petróleo, a estudante do 10º pe-
ríodo de Engenharia Química da

Os acidentes ambientais
provocados pelo derramamento de
óleo nos oceanos, decorrentes da
exploração de petróleo, com
efeitos graves ao meio ambiente e
às espécies marinhas, foi o
incentivo para o estudo da
problemática, através do
tratamento químico com a celulose
(polímero natural, renovável e
abundante).
"No decorrer das pesquisas, fui
surpreendida com a possibilidade
de utilizar resíduos da indústria
têxtil (que certamente iriam para o
aterro sanitário e/ou seriam
incinerados) em experimentos
químicos capazes de transformar
tais insumos em nanocelulose e,
por conseguinte, em aerogéis com
alta resistência mecânica, baixa
densidade e capacidade oleofílica,
ou seja, capazes de adsorver o óleo
em ambiente de água", explica a
estudante.

Festival de Talentos na FSMA

Aerogel produzido com resíduos
têxteis de fibras de algodão na FSMA

Faculdade Católica
Salesiana, Beatriz da
Silva Celestino,
desenvolveu o
Trabalho de
Conclusão de Curso
(TCC) intitulado
"Preparo de aerogel
baseado em
nanocelulose e fibras
de algodão oriundas
de refugos industriais
para adsorção de
petróleo".

Defendido em banca online, com a
análise criteriosa dos professores
Warlley Antunes (da Católica Salesi-
ana) e Maria Inês Bruno Tavares (do
Instituto de Macromoléculas da
UFRJ), o TCC obteve nota 10.
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Para tornar o mundo melhor é
preciso solidariedade e amor ao
próximo. E foram justamente esses
sentimentos que marcaram o Arraiá
do Castelo Virtuá, promovido pelo
Colégio Castelo e Faculdade Católica
Salesiana de Macaé, em prol do Asilo
Recanto dos Idosos, localizado no
bairro São José do Barreto, em
Macaé-RJ, no dia 18 de julho.

Durante a Live, o público pôde
realizar doações diretamente na
conta corrente do Recanto dos
Idosos, chegando a um total de R$
7.070,05. O Asilo, atualmente,
possui cerca de 30 idosos acolhidos
e se mantém com doações e apoio
da sociedade.

O Arraiá contou com shows de

Os estudantes do Infantil II A do
INSG/Macaé– participaram de um
Arraia Virtual, realizando diversas
atividades com foco na vivência da
tradição de Festas Juninas.

"Nas aulas online, as crianças
puderam conhecer os pratos típicos
e as cantigas tradicionais da festa,
confeccionar alguns brinquedos
como a sanfona e a pescaria, além
de brincar de corrida no saco.
Também envolvemos as famílias na
quadrilha tradicional em casa. Foi
muito divertido", disse a professora
Cristina Crespo, seguida da mãe do
Miguel Rocha Soares, Mariana de

Paula Rocha.

"Não dá para negar: a Festa
Julina é uma das comemorações
mais queridinhas para os nossos
pequenos. E não há nada melhor
do que ver a alegria
transbordando do olhar, do
sorriso dos nossos filhos. Este ano
foi diferente, mas não deixou de
ser contagiante. Nós nos
preparamos, nos organizamos.
Envolvemos toda a família, cada
um teve o seu papel e curtimos
cada etapa da produção. Na hora
da festança online, a alegria
tomou conta”.

Arraiá do Castelo Virtuá
dá um show em solidariedade

Andréa Martins, Glauco Zulo e do
professor de música Clauser
Guedes, além da participação es-
pecial da plateia virtual (composta
por alunos e professores), do
palhaço Zé Cueca, do poeta Marcelo
Cozer e do apoio das empresas M.
Santos e Casa Medeiros Vidros,
tornando-se um momento de con-
fraternização e união.

Diversão no Arraia Virtual do Infantil II do Castelo/Macaé
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No dia 14/07 o Coral Clave de
Sol presenteou a comunidade
educativa do INSG/Macaé – com

o Recital de Inverno, apresentado
pelo canal do Youtube /salesiana
Macaé.

Festas Juninas Online no Castelo/Macaé
levaram diversão para famílias

portantes do país, mesmo de maneira
online. "O Colégio Castelo junto com
toda a equipe da Educação infantil
está fazendo tudo com todo carinho
e atenção para que nossos pequenos
não sintam tanto os impactos do
isolamento social, buscando cada vez
mais fazer com que as aulas não se
tornem cansativas, mas sim, um mo-
mento de aprendizado e de diversão.
O nosso arraiá online estava muito
divertido, mas cada um na sua
casinha. É muito diferente o que es-
tamos vivendo. Para nós adultos é um
momento que mistura os senti-
mentos de ansiedade e medo. Ima-
gina toda essa mudança também na
cabecinha das nossas crianças, tendo
que compreender tudo o que está
acontecendo? Só tenho uma coisa a
dizer: parabéns, amei! Ou melhor:
amamos!"

Durante todo o mês de junho e
julho, alunos e professores do INSG/
Macaé têm passado pela experiência
de vivenciar as festas juninas e julinas
em casa, com o empenho e participa-
ção indispensáveis das famílias que
interagem nas aulas online pela Pla-
taforma Microsoft Teams.

Os pais atuaram na produção de
pratos doces e salgados e ajudando as
crianças na construção de decorações
temáticas, além de se divertirem com
as brincadeiras propostas pelas pro-
fessoras, criando juntos, uma atmos-
fera de alegria.

Para Tatiana Cristaldo Alves,
mãe do estudante do Infantil II Rafael
Alves da Silva, a equipe pedagógica
está de parabéns pelo esforço de não
deixar passar em branco uma das
tradições culturais mais fortes e im-

Recital de Inverno no Castelo/Macaé
renova a esperança através da música

As vozes dos jovens coralistas
interpretando a canção "Halle-
lujah", composta pelo canadense
Leonard Cohen, teve como objetivo
levar uma mensagem de fé e espe-
rança em dias melhores.

"O recital ocorre sempre no
mês de julho e neste momento, com
os ensaios acontecendo de forma
online, escolhemos interpretar a
canção Hallelujah, em uma versão
feita por mim. Os desafios foram
muitos, pois foi um trabalho que
envolveu a participação ativa e im-
portante dos pais com a filmagem e
envio dos vídeos das crianças, além
de todos os demais profissionais en-
volvidos na edição e produção do
vídeo final. Mas, mais uma vez,
nossas crianças deram um show de
dedicação e amor e nos emociona-
ram", ressaltou a regente do Coral,
professora Ana Lúcia Santos.
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Um tema atual, que desperta a
curiosidade e que está no nosso co-
tidiano sem percebermos. Assim, a
Live "Aplicações da Internet das
Coisas no dia a dia e na indústria"
realizada no dia 01 de julho, pelo
canal do YouTube da Faculdade
Católica Salesiana, foi marcada pela
grande participação de estudantes e
profissionais da área de computação
e de tecnologia em geral.

A Live contou com a mediação
do professor mestre e coordenador
do Curso de Engenharia da Compu-
tação e de Pós-graduação da Cató-
lica Salesiana, Mauro Dias, e com
os convidados, o professor doutor
em Produção Vegetal-Mecanização
Agrícola, Alan Galante, e o professor
mestre em Produção e Sistemas
Computacionais, Vinícius Weiner.
Vale ressaltar que a Internet das

Na FSMA live esclarece o universo
por trás da "Internet das Coisas"

Coisas (ou IOT - Interconexão
Digital de Objetos) é o conceito que
se refere a uma rede de objetos físi-
cos capaz de reunir e de transmitir
dados.

"Realizamos nossa primeira
Live sobre a Internet das Coisas e
nos surpreendemos com a partici-
pação do público. Quero agradecer
aos palestrantes e à Católica Sale-
siana pela oportunidade de discutir
este tema com foco na área da
indústria e das nossas residências,
enfim, do nosso dia a dia. Percebe-
mos um grande interesse neste
assunto e pudemos observar como
as empresas vêm apresentando
diversos produtos e serviços, ba-
seadas nesta tecnologia. Além de ser
uma grande oportunidade de
negócios, a IOT deve movimentar
o mercado com algo em torno de
US$ 7 trilhões até 2030. Ou seja, há
muito o que se discutir e descobrir
sobre a Internet das Coisas",
finalizou o mediador da Live, Mauro
Dias.

Com o artigo científico intitulado
"Application Of The Transient
Electromagnetic Method (TEM)
With Linkage Of Well Information
To The Geoelectric Imaging Of
The Resende Basin, Brazil"
(Aplicação do método transiente
eletromagnético (TEM) com
vínculo de informações de poços
para o imageamento geoelétrico
da Bacia de Resende, Brasil) os
ex-alunos de Engenharia de
Produção da Faculdade Católica
Salesiana Jonas Jackson Lobão
Rios, Nayara Pavan Rodrigues e
Nicolas Aguiar Acciainoli com o
apoio dos professores D.Sc. Hans

Católica Salesiana publica artigo

Schmidt Santos e M.Sc. Felipe
Barbosa Venâncio de Freitas,
conquistaram a publicação na
Revista Geociência da
Universidade Estadual Paulista
(UNESP).

O estudo teve como principal
objetivo possibilitar o
mapeamento da resistividade do
solo, com aplicação prática para
caracterização de aquíferos
(poços) na região do município de
Resende-RJ, auxiliando nos
processos de captação de água
subterrânea. O método utilizado é
capaz de identificar a
condutividade elétrica do solo por

meio da injeção de correntes

elétricas, identificando se o solo é

sedimentar, cristalino ou misto,

facilitando a escolha pelo tipo de

perfuração.

    "É com muita felicidade que

recebemos a aceitação e

publicação de um artigo dos

nossos alunos na Revista

Geociências da UNESP -

referência nacional da área. Foi

um longo processo de revisão,

muito comum neste tipo de

publicação e é uma honra

estarmos neste periódico", disse o

professor Hans Schmidt
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às expressões, a fim de caracterizar
sonolência e soar alarmes de pre-
venção de acidentes.

"O protótipo do sistema embar-
cado para prevenção de acidentes,
contra o sono ao volante, foi criado
por orientação e linha de pesquisa de
iniciação científica ainda em 2018,
gerando demandas de trabalho in-
teressantes que culminaram na ori-
entação de temas correlatos aos
TCCs dos alunos envolvidos, o que é
excelente sob o ponto de vista da pes-
quisa e formação profissional. O
TCC do Lucas foi bastante elogiado
pela banca de professores, trazendo
uma reflexão sobre a importância
das atividades promovidas pela Ca-
tólica Salesiana no âmbito do fo-
mento à pesquisa, com rica produ-
ção acadêmica para professores e
alunos", finaliza o professor.

O "Estudo de otimização de
inteligência artificial em dispositivo
de segurança veicular para detecção
de sono" foi o tema do elogiado no
Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) defendido no dia 21 de julho,
pelo estudante de Engenharia da
Computação da Faculdade Católica
Salesiana, Lucas de Almeida Vieira,
em banca online.

O objetivo do estudo foi, justa-
mente, o de propor um sistema de
inteligência artificial capaz de ope-
rar um protótipo de sistema embar-
cado (microprocessado), caracte-
rizado por uma câmera acoplada a
um módulo Raspberry (um tipo de
minicomputador aplicável à área,
de baixo custo e do tamanho de um
cartão de crédito), permitindo cap-
turar imagens da face do condutor
do veículo, reconhecendo-as quanto

 A partir da admiração pelas pla-
taformas de ensino a distância, o
estudante de Engenharia da Com-
putação da Faculdade Católica
Salesiana, Thiago Cunha, desen-
volveu o Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) intitulado "Desen-
volvimento de um software de
suporte para ensino a distância -
SIED".
De acordo com o estudante, o
principal objetivo foi apresentar
um software que auxilie no pro-
cesso de ensino-aprendizagem
neste momento de isolamento so-
cial. A Plataforma customizável
(qualquer instituição ou organi-
zação pode personalizar a pla-
taforma de modo a atender sua
demanda), e de código aberto,
usa linguagem de programação
como Java e Javascript, unindo
diferentes ferramentas em um só
lugar como YouTube e o Zoom
(para aulas ao vivo), por exem-
plo, bem como dispõe de disqus
para interatividade com o
usuário.
"O ensino a distância (EAD) é
uma das grandes ferramentas de
democratização do conhecimen-
to, pois dá ao indivíduo a possi-
bilidade de aprender a qualquer
hora, em qualquer lugar, com a
orientação de professores e inte-
ragindo com outros alunos, desde
que disponha de dispositivo digi-
tal e acesso à internet. A pande-
mia da Covid-19 colocou todos os
estudantes e professores na mo-
dalidade de ensino remoto,
levando-os a buscarem uma dis-
ciplina de estudo diferente da que
usa no modelo de educação pre-
sencial", pontua Thiago, expli-
cando que pretende melhorar o
sistema, especialmente sua inter-
face interna, adicionando novas
funcionalidades, bem como o uso
de tecnologias que possam auxi-
liar ainda mais todo o processo de
ensino-aprendizagem.

Inteligência Artificial com
aplicação direta
na segurança de motoristas
é foco de TCC na FSMA

Trabalho de
Conclusão de Curso
na FSMA propõe o

desenvolvimento de
sistema de ensino a

distância
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Andréa Martins é
entrevistada por
estudantes do
Castelo/Macaé

Esbanjando simpatia e
transbordando música, a cantora
Andréa Martins foi a primeira
artista macaense a ser
entrevistada pelos alunos do 5º
ano do Ensino Fundamental I do
INGS/Macaé, pelo Microsoft
Teams e com transmissão ao vivo
pelo canal do YouTube /
Salesiana Macaé, no dia 14/07.

O projeto do 5º ano EFI visa
conhecer um pouco mais do
movimento cultural do
município, a partir dos cantores e
artistas locais, entrevistados
pelos alunos.

"Umas das formas mais incríveis
que pude conhecer da arte é ser
professora, é ser educadora. Por
mais que não consigamos enxer-
gar, a arte está em todos os luga-
res, é preciso apenas ter um olhar
artístico para ver. Quando conse-
guimos enxergar a arte que nos
cerca, as coisas fluem de forma
muito mais positiva e mais feliz.
Arte não é só cantar, dançar e
pintar. O olhar artístico está em
diversas dimensões e a gente po-
de descobrir isso, principalmente
neste momento de isolamento.
Que cada um possa encontrar o
artista que há dentro de si e se
revelar da melhor maneira
possível, seja como for", revelou
Andréa Martins, na entrevista.

Posts, cartazes, memes, pod-
casts, selos, orações, receitas com
aproveitamento integral dos ali-
mentos, vídeos, jogos, pesquisas,
concurso fotográfico e paródias com-
põem a I Mostra Virtual do Meio
Ambiente ocorrida no dia 22 de
julho, disponível no Blog Castelo
https://castelomacae.com.br/blog/.

A Mostra Virtual tem como ob-
jetivo ser uma vitrine da produção
de trabalhos interdisciplinares dos
estudantes do Ensino Fundamental
II e Ensino Médio do INSG/Macaé,
desenvolvidos durante todo o mês
de junho (quando são comemora-
dos o Dia e a Semana do Meio
Ambiente), com foco na conscienti-
zação da preservação do lugar co-
mum e da sustentabilidade.

Para as coordenadoras pedagó-
gicas Érica Castro e Jovana Nunes,
"as discussões sobre Meio Ambiente
sempre serão fundamentais, pois
tratam da morada que compartilha-
mos com o próximo e todos os demais
seres do planeta. E foi muito gratifi-
cante fazer parte desse projeto".

A Mostra foi mediada pela pro-
fessora de Biologia Sara Nállia

Costa que aproveitou para ressaltar
o esforço coletivo dos docentes na
execução dos projetos, produzidos
durantes as aulas online, estabe-
lecidas pelo isolamento social de-
corrente da Pandemia do Novo
Coronavírus. "Este foi um trabalho
que envolveu as disciplinas de
Ciências, Biologia, Ensino Religioso,
Língua Portuguesa e Redação do 6º
ano do Ensino Fundamental II à 3ª
série do Ensino Médio em que nós,
professores, conseguimos construir
atividades importantes e criativas
em volta do tema Meio Ambiente,
muitas vezes nos superando", disse,
ao abrir o evento, seguida pela con-
vidada, a professora mestre em
Ensino de Ciências e Matemática do
Colégio Salesiano Aracaju, Rubiana
Bandeira.

A I Mostra Virtual do Meio Am-
biente ocorreu pela Plataforma Mi-
crosoft Teams e pelo canal do You-
Tube /salesianamacae, sendo fina-
lizada com a leitura da Oração Pela
Casa Comum, criada pelos alunos
orientados pelo professor e coorde-
nador da Pastoral Escolar, Renan
Marinho.

Blog Castelo/Macaé
apresenta trabalhos
da I Mostra Virtual do Meio
Ambiente
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Objetivando promover uma re-
flexão sobre temas importantes da
atualidade, no mês de julho a equipe
pedagógica do Castelo/Rio das Ostras
uniu professores de diversas áreas do
conhecimento, para promover aos
alunos do 9º ao 3º ano do Ensino
Médio aulões multidisciplinares.

Uma entrevista online cheia de
sorrisos e recordações da trajetória
artística do cantor Glauco Zulo

marcou a tarde de 16 de julho, dos
alunos do 5º ano do Ensino Funda-
mental I do INSG/Macaé, através

O primeiro tema para debate foi
"A questão racial: passado, presente
e futuro" que contou com um time
de oito docentes (um mediador e sete
palestrantes) promovendo o encontro
online, e embasando os alunos com
todo o conhecimento necessário para
a formação de uma opinião sólida. As

discussões foram acerca das ques-
tões raciais no mundo, desde fatos
históricos relacionados à escravidão
até os dias atuais, envolvendo o ra-
cismo na sua total amplitude e apre-
sentando o contexto geopolítico, fi-
losófico e social.

A partir da repercussão positiva
do primeiro, um novo aulão (desta
vez dividido em dois momentos -
'Ciências da Natureza / Humanas e
Linguagens') abordou o tópico "Novo
normal? O mundo a partir de agora".
Desta vez contando com doze pro-
fessores (dois mediadores e dez pa-
lestrantes) que trouxeram aspectos
relacionados às pandemias mais im-
pactantes da história mundial, in-
cluindo a do novo coronavírus.

Ao realizar os aulões, a equipe
pedagógica objetivou trazer uma re-
flexão para os temas atuais que mais
impactam na vida de todos.

Glauco Zulo concede entrevista
Agenda Cultural do Castelo/Macaé

 para o Projeto

da Plataforma Microsoft Teams,
com transmissão ao vivo pelo You-
Tube /salesianamacae.

As perguntas previamente for-
muladas permearam a curiosidade
sobre como o cantor começou a car-
reira, a importância da música em
sua vida e sua visão de mundo com
foco nas experiências vividas ao lon-
go dos anos. Na oportunidade, Glau-
co Zulo cantou canções autorais que
marcaram sua trajetória e recebeu
todo o carinho dos pequenos fãs.

O projeto Agenda Cultural tem
como objetivo conhecer um pouco
mais do movimento artístico do mu-
nicípio, a partir dos cantores e artistas
locais, entrevistados pelos alunos.

Em tempos de pandemia aulões
multidisciplinares no Castelo/Rio das Ostras
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Os meses de junho e julho já são
por tradição datas escolhidas para
um belo arraiá aqui no Brasil, mas
neste ano com a interação apenas
online (por conta da pandemia), a
equipe pedagógica do Castelo/ Rio
das Ostras teve que se reinventar.
Nesse contexto a coordenação do
Fundamental II em parceria com
a Says Bilingual (responsável pelo
Programa Bilíngue) promoveu um
intercâmbio cultural junino para as
turmas do 6º ano.

A live trilíngue, contou com a
participação de um convidado
surpresa (guest speaker) que era
uma cidadã americana. Os alunos
tiveram que preparar perguntas em
inglês para entrevistar o convi-
dado(a) até descobrirem sua ori-
gem, revelada apenas no final. A
professora das turmas, Ana Ca-
rolina, também apresentou o vo-

cabulário junino e de herança que
se assemelhava à outros países
falantes da Língua Inglesa.

Na interação com a turma 602,
a professora Liesbeth também
participou da aula apresentando
slides e vocabulário em espanhol, já
que o guest speaker também domi-
nava a língua. E vamos à desco-
berta? A convidada surpresa foi uma
brasileira que reside há 14 anos nos
EUA e leciona para turmas da
terceira série do Ensino Funda-
mental de lá.

O desfecho foi ainda mais
bacana! A convidada disponibilizou
uma conexão entre turmas para o
próximo semestre. Os alunos do
Castelo falarão diretamente com a
turma de americanos comandada
pela guest speaker, promovendo
uma experiência e troca cultural
ainda mais rica.

Efeitos do Covid-19 no orga-
nismo, métodos preventivos de
contaminação, a corrida da ciência
na busca de medicamentos e
vacinas, os impactos na economia
brasileira e mundial, e as formas de
contribuição artísticas utilizadas
para amenizar a saúde mental da
população (que encontra-se em iso-
lamento social), foram as questões
abordadas na ocasião.

A interação dos alunos com os
professores nos dois encontros, deu-
se pelo microfone e por meio do chat
com perguntas. Eles também rece-
beram dicas para uma boa redação
sobre os temas. Após o término, res-
ponderam a um formulário de pre-
sença dando um feedback sobre o
aulão.

O intuito da coordenação é pro-
mover periodicamente, mais temas
para debate e conscientização.

Alunos do 6ºano participam de intercâmbio
cultural junino no Castelo/Rio das Ostras


