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No dia 10 de outubro aconteceu
no Projeto Crescendo Juntos - PCJ,
Belford Roxo/RJ, a VIII Festa
Cultural da Primavera. Na ocasião
a equipe deu continuidade às co-
memorações dos 18 anos da ins-
tituição. Iluminados pelo tema
gerador de 2020 ("Eu vim pra fazer
diferença") a equipe desenvolveu a
festa com todos os cuidados exigidos
pela Organização Mundial de Saúde
- OMS. Os itens vendidos na festa
(empadão, pudim, mocotó, ca-
chorro quente, guaravita e cuscuz)
foram frutos de doações de fami-
liares e das comunidades da Pa-
róquia São Vicente de Paulo, além
disso a turma de ginástica de adultos
do PCJ fez a doação de todos os
pudins. A festa seguiu sem público,
apenas as pessoas iam buscar itens

encomendados e até comprar na
hora respeitando o distanciamento
e itens de segurança como máscara
e álcool em gel. A festa contou tam-
bém com um rifão que foi sorteado
em uma live pelo facebook.

Com a força e a iluminação de
Deus, e também com todos os cui-
dados, a equipe do PCJ desenvolveu
também dos dias 13 a 16 de outubro
a semana da criança. Com muita
alegria as oficinas de artesanato,
futebol, dança e queimada fizeram
sucesso entre a criançada que estava
morrendo de saudade do ambiente
educativo. Foi uma semana muito
especial onde os atendidos tiveram
lanches e formações especiais rela-
cionados ao combate da COVID 19.

No último dia de atividades to-

Mês de outubro no PCJ

dos os educandos receberam uma
sacola recheada com muitas gulo-
seimas, biscoitos e todas as gosto-
suras que lembram as homenagens
do dia da criança. Foi um momento
onde a esperança voltou a brilhar
nos olhos e corações de cada criança
e adolescente atendido pelo PCJ.

Fechando o mês de outubro com
chave de ouro o PCJ celebrou a se-
mana do educador. Homenagens
realizadas com muita emoção onde
os educadores Aline, Aloá, Carlos,
Lucineth e Tamiris puderam sentir
o carinho de seus familiares, o amor
de seus educandos, a palavra doce da
Comunidade da Casa Betânia e o
orgulho e gratidão da gestora Ir.
Maria Rita Zampiroli e do coorde-
nador pedagógico Stevie Santos.
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E chegou outubro... e com ele
muitas comemorações e expectati-
vas... Mais uma vez a comunidade
educativa do CCEEF teve que rein-
ventar as celebrações, mantendo o
contato e o acompanhamento das
crianças e dos adolescentes e de suas
famílias.

A dia da criança foi comemo-
rado durante toda a primeira se-
mana, através das acolhidas vir-
tuais, de vídeos com a temáticas da
proteção e da garantia dos direitos
da criança e a sugestão de brinca-
deiras, mantendo pelas redes so-
ciais, um clima de alegria e ex-
pectativa. No sábado, dia 10/10, foi
a festa. Todos vieram respeitando as
normas sanitárias e com agenda-
mento prévio para evitar aglome-
ração. Cada criança e adolescente

recebeu um saquinho caprichado
com doces variados e um brinquedo
novinho. A alegria foi grande e era
manifestada no olhar de surpresa e
agradecimento. Graças a um novo
benfeitor Dr. Alessandro Paulich
que doou os brinquedos, além das
crianças cadastradas no CCEEF,
todas as outras crianças do bairro
ganharam brinquedos, como tam-
bém, as crianças lá da ocupação do
Marrocos receberam e se sentiram
contempladas e festejadas. Foi um
dia de muita alegria para as crianças
e para a comunidade educativa que
colocou sob a proteção de Nossa Se-
nhora Aparecida todas as crianças
do Brasil.

Os educadores também celebra-
ram o seu dia, conforme protocolos
sanitários, recebendo augúrios vir-

Mês de Outubro em Resende
tuais das crianças e dos adolescentes
e participando do almoço de con-
fraternização no CCEEF com direito
ao sorteio de brindes. Foi um mo-
mento de leveza, descontração e
reconhecimento.

Nos dias 21, 22 e 23/10 aconteceu,
desta vez, on line, a reunião de for-
mação da Rede Salesiana de Ação
Social, o ENAS, com o tema “Novos
desafios em tempos de Esperança:
ressignificando a nossa missão.” O
CCEEF se fez presente com quatro
participantes. No primeiro dia Ir.
Celene do Couto, FMA, desenvolveu
com muita animação o subtema
“Laudato si e os cadernos de formação
da RSB Social”; no segundo dia, a ex-
aluna e economista Patrícia Palermo
desenvolveu outro subtema “Cenário
Econômico no Pós Pandemia: Opor-
tunidades e desafios para as obras
sociais”. E no terceiro dia o Pe. Agnal-
do Lima, SDB, a partir da avaliação
prévia dos polos, desenvolveu outro
subtema “Revendo as ações do
sexênio da RSB-Social”. A tecnologia
adotada ajudou muito na participa-
ção de todos. Foi muito proveitoso e,
com certeza, a iluminação, a cons-
trução conjunta, o apoio contínuo da
RSB, fortaleceram nossa esperança
e entusiasmo para continuarmos
nossa missão junto a esta porção
preferida de Deus, as crianças, ado-
lescentes e jovens, “para que todos
tenham vida e a tenham em abun-
dância”. “A vida é Missão”.

Outubro rosa, campanha de
conscientização para a prevenção do
câncer de mama e o CCEEF se fez
presente.  A educadora Michele
Damásio Sampaio preparou com
muito empenho e didática uma
palestra, sobre o assunto que foi
transmitida pelas redes sociais para as
mães e responsáveis de nossas
crianças e adolescentes com o intuito
de informar, conscientizar para a
importância do autocuidado e da
busca de ajuda para se prevenirem
contra a doença, promovendo a saúde
com ajuda de hábitos saudáveis.
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Mês de outubro no Colégio Laura Vicunha

No dia 14 de outubro para
celebrar a infância, o Colégio Laura
Vicunha promoveu uma live espe-
cial do Dia das Crianças para os
pequenos da Educação Infantil.
Transmitida do playground da es-
cola, foi organizada uma tarde com
muitas brincadeiras e diversão. A
alegria estava no ar e o brilho nos
olhos das crianças que acompa-
nharam da plataforma com en-
tusiasmo da plataforma a festivi-
dade, em um processo de interação
delicioso.

Para os alunos do Ensino Fun-
damental I e II, foi organizado uma
Semana Cultural com uma pro-
posta de atividades para relaxar e
dar um ânimo novo para as cri-
anças e adolescentes que se de-
liciaram com as propostas de fil-
mes, espetáculos de teatro e brin-
cadeiras. Foi uma semana leve e
descontraída! Mas com diversão
garantida!

E não parou por ai! O Colégio
Laura Vicunha não poderia deixar
de prestar uma justa homenagem
aos profissionais da educação, que
em 2020, deram um show de cria-
tividade, sensibilidade e de uma
forma incrivelmente desafiada
multiplicaram seus talentos, como
na parábola bíblica e se reinven-
taram com muita competência e
afetividade. Todos os educadores da
escola, independente da função
ocupada, foram presenteados com
a entrega amorosa de um mimo da
escola. A direção foi ao encontro de
cada um deles, na pessoa da Irmã
Claudia Pianes e a aspirante Beatriz
Melo, num gesto de afeto e grati-
dão. Em cada casa, uma celebra-
ção! Foi bonito ver as manifes-
tações de carinho!

E por fim e não menos im-
portante, o Colégio Laura Vicunha
participou da Live do Sale, um
evento promovido por cinco escolas

da Rede Salesiana – Colégio Laura
Vicunha (Campos dos Goyta-
cazes), INSA – Instituto Nossa
Senhora Auxiliadora, INSG Cas-
telo (Rio das Ostras), Salesiano de
Resende e Salesiano Jacarezinho –
RJ para os estudantes do 8º ano
do Ensino Fundamental. O evento
contou com rodas de conversas
realizadas com a participação dos
próprios adolescentes, com temas
pertinentes ao momento, como:
desafios da vida no isolamento
social, Cyber Bullying, Games e
Redes Sociais. Além de receberam
das Irmãs Diretoras (Irmã Claudia,
Irmã Terezinha, Irmã Neuza),
uma palavra de incentivo e espe-
rança. O evento contou com a par-
ticipação da Dra. Maria de Fátima
Barbosa, sorteio de prêmios, muita
música e foi encerrado com uma
benção do Pe.Terra.
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As restrições impostas pela si-
tuação de pandemia impossibilitou
festejar o dia da Criança como é
costume: com jogos, sorteios, festa.
Com toda a equipe de educadores
surgiu uma alternativa: se as crian-
ças não podem estar presencial-
mente, se elas não podem vir até
nós, nós vamos a elas. Colocando a
mão na massa, uma equipe pre-
parou 250 sacolinhas de guloseimas
e nos dias 13 e 14, com muito amor
e carinho os educadores foram para
as ruas. Os educadores, divididos em
duplas, com sacolas e roteiros nas
mãos foram de casa em casa levan-
do a lembrancinha de “Feliz dia das
crianças”, mantendo sempre as nor-
mas de segurança.

Foi visível e emocionante a ale-
gria das famílias e dos alunos ao
verem que estávamos ali para vê–

los. Observamos o quanto cresce-
ram e o tanto que o Projeto faz falta
e diferença na vida destas famílias,
pois os responsáveis verbalizavam
que estavam sentindo falta das
atividades e que as crianças pedem
para retornar ao Projeto.

Esta felicidade não foi somente
para as famílias e alunos, também
para cada educador que levou até
eles um pouco de afeto, de carinho,
e esperança de dias melhores. “Não
basta amar, é preciso que sintam
que são amados”. (DB)

Outra atividade significativa no
Vill’Agindo para ser Feliz realizou no
dia 20 de outubro: uma jornada de
formação com seus educadores a
partir do estudo dos fascículos 1 e 3
do Caderno 4 da Rede Salesiana
Brasil de Ação Social. Os educa-
dores, organizados em duplas trou-

xeram valiosa contribuição para
fortalecer o conceito de Direitos
Humanos, a autonomia das famílias
e rever nossas práticas para atuar-
mos de forma mais incisiva e com-
prometida na comunidade. Os que
estudaram o fascículo 1 “Promoção
dos Direitos Humanos das Crianças,
Adolescentes e Jovens” enfatizaram
que, quando falamos de Direitos
Humanos, automaticamente ativa-
mos o nosso entendimento de plu-
ralidade. Os Direitos Humanos en-
volvem desde os direitos das cri-
anças aos direitos dos idosos, mu-
lheres, homens, negros, etc. Saúde,
educação, alimentação, assistência
social, políticas públicas e sociais
sendo efetivamente executadas
tornam-se as principais formas da
garantia dos Direitos Humanos a
todos, principalmente às famílias.
“Fortalecimento da Família” foi o
tema do fascículo 3. Foram discu-
tidos temas pertinentes à nossa atual
realidade, além de nos fazer refletir
sobre qual educador somos hoje e
qual eu quero ser.

A partir desse estudo surgiram
várias provocações tendo em vista
reorganizar nosso modo de pensar
e agir, rever novas práticas, ações e
até mesmo nossos conceitos e valo-
res. A partilha do estudo motivou a
seguir empenhados em ultrapassar
incertezas e dúvidas, compreender
a necessidade de ir além, de superar
desafios e através do trabalho social
de formiguinha vislumbrar novas
perspectivas de trabalho em prol
dos nossos atendidos e familiares.

Finalizando, os educadores
foram homenageados numa cari-
nhosa confraternização, com direi-
to a quitutes especiais, mensagens
e lembrancinha, valorizando a im-
portância do ser e do agir de cada
um na vida de cada criança e ado-
lescente bem como na vida da
instituição.

Mês de Outubro no Villagindo
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O mês começou bem especial e
festivo. Junto com a Paróquia da
qual participamos, comemoramos
no dia 07 a festa de Nossa Senhora
do Rosário. Para este dia fomos con-
vidadas a rezar com a comunidade,
contemplando todos os mistérios do
Rosário e logo após, participamos da
missa que foi presidida por Dom
Fernando Saburido, Bispo da Arqui-
diocese de Olinda e Recife. Durante
o novenário, dia 09, conduzimos a
récita do terço, cantamos o Ofício
de Nossa Senhora e participamos da
missa. No dia 11, celebramos com
toda a paróquia o encerramento da
festa e neste dia estivemos presente
na missa e na queima de fogos. Ain-
da na preparação para a festa, nossa
comunidade ajudou na catequese,
com pequenos vídeos nos quais con-
tamos um pouco sobre a história da
nossa padroeira. Foi um momento
muito especial e significativo para
toda a comunidade paroquial.

Com espírito de gratidão, nós for-
mandas encerramos o módulo sobre
catequese, orientado pela Ir. Marilene
Nunes (FMA) onde nos foi apresen-

tado o Novo Diretório para a cateque-
se no qual foi destacado a importân-
cia e a união entre o primeiro anún-
cio e o amadurecimento da fé.

Para descontrairmos um pouco,
no dia 15 tivemos um dia diferente.
Junto com as irmãs Josilene Re-
bouças e Claudiane Cavalcante,
fomos passar o dia na praia de Can-
deias, em Jaboatão dos Guararapes
– PE. Foi um dia bem feliz e fra-
terno, onde buscamos relaxar e re-
novar as energias para esse final-
zinho de ano.

No dia 18, em comunhão com
a Igreja que celebrava o dia mundial
das missões, nossa comunidade
participou da 77ª Romaria da Famí-
lia Salesiana que teve como tema:
“À vossa proteção, recorremos Santa
Mãe de Deus.” Com todos os cui-
dados necessários por causa da Pan-
demia, a Romaria desse ano acon-
teceu de uma maneira diferente: foi
transmitida nas redes sociais dos
Salesianos do Nordeste. O dia co-
meçou com a Santa Missa que foi
presidida pelo inspetor, padre Nival-
do Pessinatti e foi realizada na Ba-

sílica Nossa Senhora Auxiliadora
em Jaboatão dos Guararapes – PE.
Após a missa contamos com um
momento de animação e o terço que
foi conduzido pela comunidade da
Casa de Formação Maria Auxilia-
dora. Durante o terço, refletimos e
rezamos em cada mistério sobre um
continente e uma região do Nordes-
te, contamos também com a partici-
pação de vários grupos da Família
Salesiana que ao vivo rezaram co-
nosco. Já na parte da tarde, tivemos
a adoração ao Santíssimo Sacra-
mento, um belíssimo show do Pe.
João Carlos, SBD, e por fim termi-
namos com a coração a nossa que-
rida Mãe e Mestra, Nossa Senhora
Auxiliadora. O espírito de família
tomou conta deste dia. Mesmo com
as distâncias, sentimos o carinho e
a alegria de cada grupo de poder ser
parte da Família Salesiana.

No dia 24 com todo o nosso Ins-
tituto recordamos o dia de Nossa Se-
nhora Auxiliadora, mas desta vez foi
diferente: junto com todas as casas
de formação, durante o dia nos pre-
paramos para a entrega oficial dos
pedidos, dentre eles o meu feliz pe-
dido para o Postulado. Foi um mo-
mento ímpar. Durante a oração da
tarde depositamos com coragem e
alegria no altar do Senhor os nossos
pedidos. A emoção tomou conta des-
te momento e junto com a comuni-
dade rezamos pedindo a Deus sem-
pre fidelidade e coragem para res-
ponder ao chamado que Ele nos faz.

Finalizando o mês, nos dias 30
e 31 contamos com a visita da ins-
petora, Ir. Adriana Gomes (BRE),
que num clima de simplicidade,
fraternidade, carinho atendeu aten-
ciosamente a cada Irmã e forman-
da da comunidade, nos parabeni-
zando pelo ano que estamos con-
cluindo e nos incentivando para a
jornada do próximo ano.

Casa de Formação Maria Auxiliadora
no mês de outubro
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O ISECENSA promoveu uma alegre manhã, na
Comunidade Tamarindo, para comemorar o Dia
das Crianças. O encontro aconteceu em 6 de
outubro e reuniu as crianças e adolescentes que
participam do projeto sócio acadêmico
Universidade Bairro. A garotada recebeu presentes,
se divertiu e partilhou um gostoso lanche. "A alegria
dos pequenos é contagiante! Agradecemos ao
ISECENSA por promover esses momentos felizes em
meio a tantas dificuldades que estamos
enfrentando", disse a acadêmica Francine, que
também é moradora da Comunidade.

No mês de outubro o ISECENSA
comemorou a aprovação da sua em-
presa júnior, Midas Consultoria Jr.,
na primeira edição do programa
VOAJr. Inspirado no programa VOA
ONGs, promovida pela Ambev, em
que gestores da companhia comparti-
lham suas práticas gerenciais com or-
ganizações não governamentais, o

Empresa Júnior do ISECENSA tem aprovação

VOAJr tem como propósito auxiliar
as entidades estudantis na execução
de seus projetos. As entidades partici-
pantes formarão um grupo de men-
toria junto as lideranças da Ambev e
terão encontros periódicos para falar
sobre sua gestão, estratégia e estrutu-
ra, além de contar com o seu suporte
para desenvolver um projeto prático.

O time decidiu junto com a
Ambev League que o projeto prático
a ser desenvolvido durante a mentoria
será a reestruturação da EJ. Até
agora, já foram definidos a nova
identidade Midas, os novos fluxos de
processos e carta de serviços, a estra-
tégia para recrutamento de membros
alinhados com os valores estabele-
cidos, bem como as metas serem al-
cançadas até dezembro/2020. A
Ambev também ofertou treinamen-
tos nas áreas de Gestão de Projetos,
Comunicação, Design Spirit, Viés In-
consciente e Planejamento Estraté-
gico. O próximo passo será a elabo-
ração do planejamento estratégico da
Midas para o ano de 2021.

- Tem sido uma experiência en-
riquecedora contar com ajuda de uma
das maiores e mais experientes com-
panhias brasileiras, na estruturação
da nossa empresa. - disse Thaynara
Paes, Diretora de Comunicação da
Midas Consultoria Jr.

O curso de Enfermagem do ISECENSA retomou
seus estágios nas áreas de clínica médica, cirúrgica,
emergência e oncologia, em outubro. Os
acadêmicos e professores passaram por uma série
de treinamentos e capacitações em biossegurança
e, ainda, receberam um e-book exclusivo com
normas e medidas necessárias para a retomada e
uma face shield personalizada e produzida pela
instituição. "Estamos muito felizes com esse retorno
e seguros diante das orientações recebidas por
nossos professores", afirmou a acadêmica
Samantha Duarte.

Dia das crianças na
comunidade Tamarindo

Enfermagem do ISECENSA
retoma estágios
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Os acadêmicos do 4º e 8º anos
de Pedagogia do ISECENSA realiza-
ram uma ação conjunta no mês
destinado à prevenção do câncer de
mama. "outubro Rosa na Pedagogia"
foi uma proposta das disciplinas de
"Estágio e Prática Pedagógica IV" e
"Residência Pedagógica", com o
objetivo de chamar atenção para a
patologia através da informação.

O projeto teve início no dia 6 de
outubro, com uma palestra da pro-
fessora do curso de enfermagem,
Roberta Rios, responsável pela dis-
ciplina Saúde da Mulher. Os alunos

A disciplina Fenômeno
Religioso, ministrada pela
Prof.ª Lilian Neto, promoveu a
segunda edição da Expofoto do
ISECENSA, na quarta-feira, 21
de outubro. Com o tema "Um
olhar pela vida", o evento foi
totalmente virtual, montado
com lindos registros enviados
pelos acadêmicos expressando,
cada um a seu modo, o valor
que dão à vida. Prof. Dr. Pe.
Murialdo Gasparet enriqueceu
ainda mais a noite, com uma
profunda reflexão, convidando
os participantes a terem um
olhar transformador e sensível à
existência humana. A música
ficou por conta do cantor Paulo
Júnior, que abriu e fechou o
encontro, sensibilizando a todos
com lindas canções.

Pedagogia do ISECENSA
no outubro rosa

produziram vídeos e colocaram em
prática os conceitos alertando seus
familiares, colegas de trabalhos e
amigos. "Mesmo em período de isola-
mento social, os acadêmicos traba-
lharam a campanha do outubro Rosa
conscientizando de forma lúdica e
virtual", disse Margaret Coelho, pro-
fessora responsável pela atividade.

- Procuramos alertar o maior
número de pessoas possível, inclusive
os homens. Notamos que a popu-
lação em geral não sabe que também
eles podem se acometidos pela do-
ença - ressaltou Thallyanna Nunes,
aluna do 8º período.

II Expofoto do
ISECENSA: Um olhar

pela vida

O curso de Direito do ISE-
CENSA recebeu a professora da
Universidade Federal do Paraná,
Estefânia Maria Barboza, no dia 1º
de outubro. Exímia pesquisadora da
área, a convidada falou sobre
“Constitucionalismo Feminista”,
trazendo informações atuais e re-
levantes, num intercâmbio de ideias
altamente proveitoso. “O tema está
em pauta nas principais universi-
dades do mundo e a palestra expôs
o que de mais importante acontece
atualmente, principalmente as pes-
quisas desenvolvidas no sul do país”,

Palestra para o curso de Direito
disse Juliana Landim, coordena-
dora adjunta da graduação.

O interesse sobre o tema foi ta-
manho que incentivou a coordena-
ção e professores do curso a criarem
o grupo de pesquisa “Democracia
Feminista”. “Nossa intenção é co-
locar essa ideia em prática no pri-
meiro semestre de 2021, como uma
atividade extraclasse e intensa par-
ticipação dos alunos, que já mos-
traram grande interesse em produzir
pesquisas científicas sobre o tema”,
explicou Juliana.

 do ISECENSA
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Também participando do "Ma-
tematicar", o 1º ano fundamental
do CENSA desenvolveu uma série
de atividades no dia 26 de outubro.
Partindo do livro "Ser feliz é direito
da criança", de Ruth Rocha, a ga-
lera se questionou: "O que te deixa
feliz?", "Quem te deixa feliz?" As res-
postas se transformaram em plani-
lhas utilizando Lego, Minecraft, fo-

O ISECENSA recebeu Gabriela
Maciel para uma palestra, na
quarta-feira, 28 de outubro. A
convidada, que atualmente
ocupa o cargo de Coordenação
de Planejamento Estratégico
na Porto do Açu Operações,
falou aos acadêmicos dos
cursos de Administração,
Arquitetura e Engenharia.
Além de contar um pouco da
sua trajetória profissional,
Gabriela também mostrou, de
forma prática, como os
Métodos Ágeis podem ser
implantados nas empresas. "As
metodologias ágeis são
conjuntos de práticas que tem
como objetivo promover a
entrega de projetos de forma
rápida e com qualidade",
explicou Túlio Baita,
coordenador de Administração
do ISECENSA.

Dando como exemplo empresas
como a Spotify e o Google, a
palestrante ressaltou a
eficiência dos métodos ágeis:

- Além de favorecerem os
processos, estimulam o
trabalho em equipe através de
uma comunicação empresarial
adequada com foco no cliente e
na entrega do produto/serviço
- finalizou ela.

Fátima Coelho e Simone Aquino,

da Equipe de Pastoral do CENSA,

participaram da live de abertura

da Semana de Integração da

Universidade Católica de

Pernambuco - 2020, no dia 19 de

outubro. A palestra "Jardineiro

das palavras", sobre a Encíclica

Fratelli Tutti do Papa Francisco -

1º ano do CENSA
“matematicando”

lha quadriculada e peças de encaixe.
Depois disso tudo, desfrutaram do
jogo educativo Bingo Game.

- Foi uma dinâmica de muito
sucesso! Conseguimos o nosso obje-
tivo que era desenvolver o prazer pe-
la matemática, pela descoberta e
pelos desafios - explicou Fernanda
Monteiro, coordenadora de Mate-
mática do CENSA.

Pastoral do CENSA na semana
de integração da UCP

A FRATERNIDADE COMO A

CHAVE DO FUTURO, teve à

frente o cardeal José Tolentino,

arquivista da Biblioteca do

Vaticano e Professor Visitante

da UNICAP, que fez profundas

reflexões sobre o desafio ético de

viver uma verdadeira

fraternidade universal.

Palestra no Curso
de Administração

do ISECENSA



... 10 Boletim Informativo INSP

Primeira casa salesiana na
Baixada Fluminense

Sob a proteção de Nossa Senhora
de Lourdes, dia 12 de fevereiro de 1998
as primeiras Irmãs chegaram a
Belford Roxo, na Av. Max da Costa
Lote 16 Quadra 04 no bairro de
Jardim Santa Marta. As Irmãs esco-
lheram o nome da comunidade "Casa
Betânia", no sentido de resgatar um
pouco da mística da casa que acolhe
a Jesus. Outra motivação que muito
as inspirou foram as palavras de D.
Bosco: "Siete Marte, ma dovette essere
anche Marie" (MB XIII, p.2008).
Para compor a nova comunidade fo-
ram designadas as Irmãs Elizabeth
Gomes Manhães, Tânia Maria Cor-
deiro e Rosane Carvalho. Elas se
colocaram em atitude de escuta, aber-
tura e discernimento ante a realidade
desafiante da Baixada. É bom frisar
que a comunidade recém-chegada
recebeu fortes manifestações de
fraternidade. A comunidade do
Instituto Laura Vicunha cedeu a
Kombi que levou a mudança das Ir-
mãs Tânia e Rosane. As Irmãs Anna
Balestieri e Ir. Maria Rita Zampiroli
levou-as de Cariacia/ES até Belford
Roxo. Ir. Elizabeth chegou também
acompanhada pelas Irmãs de sua
antiga comunidade de Acari, Irmãs:
Odete Lamy, Mercedes I. Altoé e Rosa
Maria Alvarenga. Ainda no primeiro
dia que chegaram, receberam a visita
da inspetora, Ir. Regina Maria
Meireles, da ecônoma inspetorial, Ir.
Ana Maria Paes e das Irmãs Clarinda
Altoé e Maria Augusta Modena.

O povo acolhe as Irmãs

Manifestação carinhosa, home-
nagem significativa do povo na cele-
bração acompanhada de rosas ex-
pressando a alegria de ter uma comu-
nidade Religiosa em seu meio. Re-
ceberam também a visita dos religio-
sos da Pia Sociedade S. Caetano que
ofereceram os préstimos e externaram
sua fraternidade.

Busca de Emprego para a
sustentabilidade

Um dos aspectos que buscaram
assegurar na inserção no meio po-
pular foi a sobrevivência por meio do
mundo do trabalho. Ir. Elizabeth
continuou como professora de Inglês
na escola particular em que já tra-
balhava. Ir. Tânia e Rosane bus-
caram na área pedagógica e da assis-
tência social, mas em consonância
com a missão da comunidade. Desejo
que se concretizou meses depois em
que Ir. Rosane conseguiu empego
como Assistente Social na Casa do
Menor São Miguel Arcanjo (Nova
Iguaçu) e em seguida no mesmo
local Ir. Tânia como pedagoga.

Participação Eclesial

Em 20 de março de 1998 as
Irmãs vão à Cúria Diocesana a fim
de se apresentarem a D. Werner Franz
Siebenbrock (SVD), que as acolheu
com muita simplicidade, valorizando
a presença da Congregação numa
realidade tão necessitada. Partici-
pavam da Paróquia Nossa Senhora
de Fátima, em Santa Maria, que tinha
14 Comunidades Eclesiais de Base
coordenada pelos religiosos da Pia
Sociedade São Caetano que sempre

foram muito próximos e fraternos.
Durante o ano uma jovem fez os vo-
tos para o ramo feminino se tornando
Irmã da Diaconia. No ano seguinte
vieram as Irmãs Franciscanas de
Dillingen para a paróquia. Em fe-
vereiro de 2015 a Comunidade Re-
ligiosa das Irmãs passou a pertencer
à Paróquia São Vicente de Paulo com
07 Comunidades Eclesiais de Base,
onde continuaram ajudando em as-
sessorias pastorais diversas. Entre-
tanto, os religiosos da Pia Sociedade
São Caetano continuaram a dar as-
sistência religiosa com as celebrações
semanais da Eucaristia.

Participação a nível Paroquial,
Regional e Diocesano

Conselho Pastoral Paroquial,
Regional e Diocesano; Equipe de
Coordenação da Escolinha Bíblica;
Equipe da Pastoral da Saúde; Grupo
de Saúde Alternativa e Popular;
Assessoria Litúrgica; Equipe de Co-
ordenação Paroquial; Assessoria e
Coordenação da Pastoral da Juven-
tude; Assessoria dos Animadores da
Crisma; Assessoria da Pastoral da
Perseverança; Assessoria de Retiros
para as Catequistas; Equipe de
Pastoral Vocacional; Pastoral do
Menor; Círculos Bíblicos.
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Participação nos Conselhos
de Direitos

A comunidade sempre se fez
presente nos Conselhos de Direitos
da criança e do adolescente e de
Assistência Social, bem como con-
ferências, fóruns, formação, deba-
tes, elaboração de material para a
conscientização e eleição dos Con-
selhos Tutelares do Município.

Outras instâncias

Participavam ainda: do
GRAMCAE – Grupo de Reflexão e
Animação da Missão junto à Crian-
ça e Adolescente Empobrecidos
composto por leigos e Irmãs das Co-
munidades Inseridas entre outras
da Inspetoria; do GRIMPO –
Grupo de Religiosos Inseridos no
Meios Populares composto por
religiosos de várias congregações; e
nas reuniões da Equipe da AEC/RJ
(Associação das Escolas Católicas do
Rio de Janeiro) sobre Educação
Popular; Núcleo da CRB – Con-
ferência de Religiosos do Brasil,
núcleo de Nova Iguaçu onde se
encontravam para Estudo Bíblico
mensal que existe até os dias atuais.

Cena chocante:
março de 1999

A comunidade no dia 11 de
março viveu momentos de muita
tristeza e aflição. Havia chovido
muito, e quando as Irmãs chegaram
do trabalho no fim da tarde se de-
pararam com uma cena chocante.
As casas que ficavam próximas a
um valão foram totalmente inva-
didas pela água e pela lama. O epi-
sódio aconteceu tão rápido que não
houve tempo de retirar os objetos de
dentro da casa. Quando as Irmãs
chegaram a água já havia abaixado,
e viram a marca de 1,5m de altura.
Nada se pode aproveitar nem
móveis, livros, roupas, objetos
pessoais. Tudo estava tomado de
água, lama e lixo. Por um instante
ficaram sem ação, pois não tinham
nem mesmo roupas para se troca-
rem. Viram e sentiram a solida-
riedade do povo, na limpeza, em
doações de roupas, objetos, alimen-
tos e outros. A generosidade de tanta
gente só pode ser um sinal da Pro-
vidência de Deus. Foi preciso alugar
outra casa...

Compra da casa e Mudança

No dia 12/06/1999, depois de
algumas reformas, numa parte
mais pobre, com a grande gratui-
dade e solidariedade na mudança
das coisas materiais, as Irmãs foram
para a nova residência localizada na
Rua Ruth Figueira de Vasconcelos
Lote 17 Quadra 03, bairro Vila
Pauline, onde se encontram até os
dias de hoje.

Sentindo a realidade

No dia 01/07/1999 aconteceu o
primeiro encontro com um pequeno
grupo de crianças e adolescentes na
Casa das Irmãs para as mesmas se
aproximarem e as conhecerem. As
Irmãs junto com as crianças e ado-
lescestes organizaram as brinca-
deiras para a primeira tarde de lazer
que aconteceu no dia 28/08 no
bairro. No dia 01 de abril de 2000
houve a primeira reunião com al-
gumas lideranças comunitárias, a
fim de iniciarem a discussão sobre
a possibilidade de se começar alguns
trabalhos voltados para as crianças
e adolescentes do bairro. As reuniões
ficaram sendo mensais e gradati-
vamente as lideranças se consci-
entizavam que eram educadores. As
tardes de lazer e artes foram sendo
assumidas com um objetivo mais
amplo, ou seja, não somente brin-
car, mas sim educar. Durante as
reuniões, entre várias sugestões a
equipe se denominou "Projeto Cres-
cendo Juntos". Acrescentou-se às
tardes de lazer e artes, as semanas
de Rodas de Conversas, que se
tornaram mensais, onde crianças,
adolescentes e educadores tinham
momentos formativos de consci-
ência crítica, noções de cidadania e
valores evangélicos o que era o prin-
cipal objetivo do projeto.
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Aquisição do terreno

No dia 30/07/2001 as Irmãs re-
ceberam a resposta da aprovação do
projeto de financiamento enviado
para a MISEREOR (Obra Episcopal
da Igreja Católica da Alemanha para
a cooperação e desenvolvimento), em
vista da aquisição de um terreno para
a construção de um espaço físico mais
adequado, já que utilizavam lugares
improvisados e nem sempre apro-
priados para um trabalho educativo.
No dia 22/10/2001 as Irmãs efetiva-
ram a compra do terreno onde cons-
truíram o espaço do PCJ. As obras de-
ram início no dia 24/10, sobre a prote-
ção de Nossa Senhora Auxiliadora.

Sede atual

Em 30 de junho de 2002 as ativi-
dades passaram a ser realizadas onde
hoje é a sede atual. O PCJ (como é
conhecido) atende em 2020 a 160 cri-
anças, adolescentes e jovens, de 07 a
30 anos em situação de risco pessoal
e social. Crianças e adolescentes são
atendidos diariamente no contra tur-
no escolar, os jovens (ex-alunos e AJS)
uma vez por semana das 18 às 21h30.

Dinâmica de atendimento

As atividades oferecidas são: ar-
tesanato, leitura e interpretação de
textos, coreografia, balé, refletidance
(atividade que mistura dança e
reflexão), teatro, arte das expressões,
futsal, vôlei, handebol e basquete,
com apenas seis educadores. Existem
também três formações maiores que
acontecem com todos os atendidos no
início de cada turno. Na terça temos
"O poder da Palavra de Deus em
minha vida" com Ir. Mercedes que
trabalha a Bíblia como iluminação
para uma vida digna e buscando
renovar o sim a Deus. Na quarta-feira
a formação recebe o título de "O que
vale para mim?" e é conduzida pelo
coordenador pedagógico Stevie San-
tos que trabalha moral, ética, a im-
portância do estudo e assuntos di-

versos na linha sócio-política, direitos
humanos, cidadania, comportamen-
to, protagonismo e projeto de vida. Na
quinta, a formação é animada por Ir.
Rita Cristina, e tem o título de "Can-
tando e encantando" e reflete a letra
de diversas músicas além de ensaiar
o coral para apresentações internas.

Acompanhamento e
Assistência

Os educandos possuem atendi-
mento com assistente social, psi-
cológico e acompanhamento peda-
gógico sistemático, com a finalidade
de fortalecer a função protetiva que é
de responsabilidade dos familiares e
de toda a sociedade. Temos uma lista
de espera (solicitação de vagas) que
já chega ao triplo de educandos a-
tendidos. Já tentamos firmar par-
cerias com órgãos públicos, princi-
palmente com a Prefeitura Muni-
cipal de Belford Roxo, e infelizmente
tudo foi em vão. Em 2016, conse-
guimos recursos para a reforma do
prédio, através de uma rede de soli-
dariedade de entidades privadas e
Comunidades das FMA. No mu-
nicípio de Belford Roxo não existem
grandes empresas e/ou indústrias
para formar parcerias e fortalecer a
situação financeira da Obra Social. O
município é considerado uma cidade
dormitório já que a maior parte da
população trabalha em cidades vi-
zinhas ou no centro do Rio de Ja-
neiro. Uma das maiores lutas do
Projeto é com o poder paralelo (tráfico
de drogas) que impera e capta cri-
anças e adolescentes para seu exér-
cito, iludidos com o dinheiro, e bens
materiais como carros, motos e diver-
sas e constantes cargas roubados.

Em tempo de Pandemia

Neste tempo de Pandemia os
atendimentos não pararam, os téc-
nicos da Instituição como psicóloga,
assistente social e coordenador pe-
dagógico estão atendendo a todo
vapor. Toda dinâmica de atendimento

neste tempo de Pandemia é constru-
ída pelo setor pedagógico que criou o
Projeto “Portas Abertas” que escuta e
orienta as diversas situações que
acontecem não só com seus atendidos
mas também com todo bairro e
adjacências.

Sustentabilidade

A História do Projeto Crescendo
Juntos também é escrita com o apoio
administrativo da Inspetoria Nossa
Senhora da Penha que auxilia no pa-
gamento de parte da equipe de edu-
cadores. Cada comunidade da Ins-
petoria dentro de suas possibilidades
faz algum tipo de doação, e algumas
ainda, conseguem generosamente
contribuir financeiramente dentro de
suas realidades e articulações. Nosso
bazar sempre bem fortalecido. O PCJ
vive de doações pontuais, bazar e um
pequeno recurso captado por carnês
na Comunidade de Santa Luzia. Res-
saltamos algumas correntes de soli-
dariedade de pessoas da comunidade
local, da Pia Sociedade de São
Caetano, do Bispo Dom Luciano, e
alguns amigos sensíveis a luta do PCJ.
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O CENSA e o ISECENSA co-
memoraram o Dia do Professor em
13 de outubro. A festa começou com
a entrega dos presentes em sistema
drive thru. Durante toda a manhã
e tarde, os professores foram rece-
pcionados pela direção da insti-
tuição, numa portaria enfeitada
com bolas, faixas e música ao vivo.

"Fizemos questão de agradecer
pessoalmente nossos professores
que, mais uma vez, mostraram o
quanto são parceiros enfrentando
com determinação esse período de
tantas mudanças", disse a vice di-

O 6º ano fundamental do
CENSA participou de uma aula
de Yoga na sexta-feira, 23 de
outubro. A iniciativa partiu da
professora Beatriz Maciel que,
durante as aulas de redação,
sentiu a necessidade dos alunos
irem além das habilidades
linguísticas. "Nossos jovens têm
encarado com maestria todas
as mudanças desse período de
pandemia e busquei
proporcionar uma experiência
cinestésica para aliviar a
tensão que isso gera", explicou
Beatriz.

Para isso, os alunos receberam
a professora de Yoga Júnia
Knust que apresentou técnicas
de respiração, alongamento e
várias possibilidades de
consciência física, mental e
emocional.

- Além de aprenderem a cuidar
da saúde física e mental, a
dinâmica será o mote para o
estudo do gênero textual
"notícias", nas próximas aulas -
finalizou Beatriz.

Dia dos professores
no CENSA e ISECENSA

retora Beth Landim. No final da
tarde, todos encontraram-se vir-
tualmente numa live. Ir. Rosa
Idália Pesca, diretora geral, abriu o
encontro ressaltando a importância
desses profissionais e agradeceu o
comprometimento de cada um na
missão de formar cidadãos. A seguir,
foi a vez de Beth dar sua mensagem
e convidar para um momento de
descontração, participando do show
de Paulo Júnior. "Foi tudo mara-
vilhoso! Tenho muito orgulho de
pertencer a essa família Salesiana,
que nos motiva, fortalece e valori-
za", disse a professora Anny Barreto.

The voice em técnicas de oratória no ISECENSA
Os acadêmicos do curso de Administra-

ção do ISECENSA participaram de uma ati-
vidade de aprimoramento da comunicação
não verbal, no dia 29 de outubro. A dinâmica,
proposta pela disciplina "Técnicas de Ora-
tória", ministrada pelo professor Moisés
Pereira, se baseou no programa The Voice,
que analisa a comunicação não verbal dos
cantores/jurados. Segundo Moisés, "a
comunicação que acontece sem o uso de pa-
lavras faladas ou escritas, ou seja, expressões
faciais, gestos, contato visual, postura e tom
de voz, podem transmitir uma poderosa
mensagem, já que a comunicação não verbal
mostra como você escuta, olha e reage nas
interações sociais."

6º ano do CENSA
em aula de yoga
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Com o tema Resiliência, o XII
Fórum Artístico, Científico e Cul-
tural da Faculdade Católica Sa-
lesiana foi marcado por debates e
palestras voltados para os desafios
sociais impostos pela Pandemia do
Coronavírus.

Na noite de abertura, dia 06 de
outubro, a diretora geral e a vice-
diretora acadêmica, Ir. Carmelita
Agrizzi e Ana Cristina Lousada,
deram as boas-vindas aos parti-
cipantes no Canal do YouTube Sa-
lesiana Macaé.

"Estamos há 12 anos realizando
um evento dessa magnitude. Nesta
edição, um pouco diferente, de
forma virtual. Esta é uma noite de
muita gratidão a toda nossa comu-
nidade acadêmica que unida está
superando os desafios deste tempo,
tornando-nos mais fortes. Agradeço
a todos os envolvidos, e em especial
à Professora Jaqueline Moura que,
junto com seus alunos da disciplina
de Gestão de Eventos, organizaram
este fórum", pontuou Ana Cristina
Lousada.

Na palestra principal do primei-
ro dia do evento, com o tema "A
Ansiedade de Todos!", a psicóloga e
professora mestre Cintia Craveiro
ressaltou que "as respostas ansiosas
são naturais e advindas de contextos

que atraem essas respostas. A an-
siedade não vem do nada e sim de
situações aversivas, de como as
pessoas se sentem perante uma si-
tuação, respondendo de forma
ansiosa. A ansiedade pode ser posi-
tiva, porque tende a movimentar o
indivíduo, exceto se passar de uma
intensidade ou que aconteça de
forma constante e que paralise".

Já o psiquiatra e professor dou-
tor Joelson Tavares também sali-
entou que "todo ser humano ex-
perimenta a ansiedade e ela está
relacionada ao fato de estarmos
vivos e da dimensão do que está
para acontecer. Assim, a ansiedade
não deixa de ser uma projeção que
a gente faz frente às expectativas.
Nós temos a sensação de que as
coisas estão sob nosso controle e aí
vem a pandemia e desarma todas
as construções ilusórias. Traz-nos a
sensação de fragilidade, de medo, de
inquietação e do quadro de ansie-
dade. A ansiedade não se dá porque
as coisas são naturalmente incertas.
A ansiedade é a marca psicológica
da nossa dificuldade de lidarmos
com as incertezas originárias, de
tentarmos estabelecer controle
sobre o que é naturalmente incerto".

No segundo dia do Fórum, dia

07 de outubro, estudantes e con-
vidados puderam assistir às pa-
lestras sobre: "O Futuro da Cultura
e das Artes pós-pandemia", com o
jornalista e professor mestre Gerson
Dudus e com a pedagoga e pro-
fessora mestre Dilma Negreiros;
"Publicidade, Propaganda e "fake
news", com o jornalista e professor
doutor Edgard Rebouças; "A Tec-
nologia e a Logística para as Or-
ganizações no momento de pan-
demia", com o engenheiro meta-
lúrgico  Leonardo Rosa e com a em-
presária Bia Rodrigues Carvalho;
"Reflexos da Transfobia - Depressão
e Ideação Suicida em pessoas
Transgêneros", com a acadêmica do
10º Período do Curso de Psicologia
da Católica Salesiana, Pietra Chiron
da Silva Bittencourt; a psicóloga e
professora mestre, Gilzete Passos
Magalhães e com o cineasta,
Marcos Campello; e "Revitalização
de Campos Maduros e Descomis-
sionamento", com o consultor e pro-
fessor especialista Mauro Destri.
Além disso, puderam prestigiar a II
Mostra de Trabalhos de Iniciação
Científica – PIBIC Católica Sale-
siana e as apresentações de TCC's
de destaque dos cursos da Católica
Salesiana, pela Plataforma Micro-
soft Teams.

"Ao escolher a temática Resi-
liência todo o evento foi construído
em torno desse sentimento, desse
comportamento. A ideia foi falar so-
bre nosso Eu, o estado de ansiedade
que estamos vivendo e que de forma
podemos exercer a resiliência. Ti-
vemos convidados muitos especiais
promovendo palestras online, além
do lançamento de sorteio para os
participantes do evento", concluiu a
professora da disciplina de Gestão
de Eventos, Jaqueline Moura, pon-
tuando sua gratidão pelo sucesso do
Fórum com a participação de mais
de 200 pessoas em cada dia.

Resiliência é Tema do XII Fórum Artístico,
Científico e Cultural da Católica Salesiana
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A partir de uma proposta da
Coleção Nautas, do livro de
Língua Portuguesa, estimulando
uma atividade interdisciplinar,
os estudantes do 2º ano A do
Ensino Fundamental I do
Instituto Nossa Senhora da
Glória – Macaé
"desenvolveram" no dia 02/10,
produtos pautados na
sustentabilidade e ainda
puderam criar seus slogans de
divulgação.

Durante a aula online, os alunos
foram estimulados a pensar
sobre as ações humanas com
impactos negativos ao planeta e
também aquelas com impactos
positivos. Após refletirem, eles
puderam então usar a
criatividade não só para criar
um produto no qual a
preocupação com a natureza
fosse uma prioridade, mas
também para pensar em como
divulgar sua criação de forma
estratégica.

"Oportunizar nossos alunos a
navegarem no tema da
sustentabilidade, como Nautas,
na descoberta dos saberes, nas
esferas social, ambiental e
econômica, é o nosso objetivo",
conclui a coordenadora
pedagógica do Ensino
Fundamental I, Patrícia Certório.

As turmas do 7° e 8º anos do Ensino
Fundamental II do Instituto Nossa
Senhora da Glória - INSG/Castelo –
realizaram no dia 08 de outubro,
atividades de Interpretação de
Texto nas aulas online de Língua
Portuguesa inspirados no pensador,
historiador gráfico, criador de
banda desenhada e cartunista
argentino criador da personagem
Mafalda, Joaquín Salvador Lavado
Tejón, mais conhecido como Quino.

Cinco dias recheados de ativida-
des como cinema, oficinas de culi-
nária, robótica, karaokê, cross kids,
just dance e games fizeram com que
os alunos do Instituto Nossa Se-
nhora da Glória - Macaé - e suas
famílias aproveitassem muito a
semana do dia 05 a 09 de outubro,
no Integral Bilíngue em Ação.

Visando comemorar o Dia da
Criança, a coordenação pedagógica
do Integral Bilíngue criou diversas
oficinas remotas que movimenta-
ram as aulas durante os horários re-

Castelo Macaé
promove
atividade

interdisciplinar

Semana da Criança

gulares, através da Plataforma
Microsoft Teams.

"Foram momentos muito diver-
tidos, nos quais os alunos e profes-
sores viveram experiências únicas de
integração e aproximação de laços.
As famílias também se envolveram
nas atividades propostas e o resul-
tado não podia ser diferente: diver-
são garantida e uma semana muito
feliz para nossos alunos e para todos
nós", avaliaram as coordenadoras
pedagógicas, Amanda Teski e
Rosilene Erbe.

 no Castelo

Quino faleceu recentemente aos 88
anos e a Mafalda, sua obra mais
famosa publicada entre os anos de
1964 e 1973, conquistou o mundo
com suas críticas. Nas tirinhas
cômicas, a personagem
questionava questões políticas, de
gênero e científicas, além de
refletir sobre as mudanças que
cercavam as pessoas naquele
tempo, incluindo o avanço da
tecnologia.
"As atividades contextualizadas de
Língua Portuguesa, orientadas
pelas professoras Edna Gomes e
Laís Fernandes, foram um sucesso
entre os alunos, pois além de
refletirem sobre questões
importantes da história, ainda
valorizaram a arte do cartunismo",
frisou a coordenadora pedagógica
do Ensino Fundamental II, Érica
Castro.

Estudantes do Castelo Macaé
homenageiam Quino
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Mantendo as rodas de conversas
online do Grupo de Pesquisa em
Psicologia, Saúde e Interfaces
(GPPSI) – Tecendo Ideias, no últi-
mo sábado aconteceu a palestra
ministrada pela mestra em Ciências
Ambientais e doutoranda em Bio-
logia da Universidade de Aveiro em
Portugal, Letícia Brito.

Com o tema "Faça o melhor que
pode com aquilo que você tem", os
estudantes de Psicologia da Facul-
dade Católica Salesiana e convi-
dados de Portugal dialogaram sobre
as oportunidades que se apresentam
na vida de todos e sobre o quanto
cada um está disposto a aproveitar,
acreditar e se dedicar.

Nesta ocasião a ideia foi, se-
gundo o coordenador do Tecendo
Ideias, o Professor MSc Rildo
Loureiro, trazer um tema motiva-
cional, mostrando que nem todos
têm as mesmas oportunidades, mas
que é preciso fazer bom uso das que
se apresentam, sobretudo em tem-

pos desafiadores
como o que a hu-
manidade está
passando neste
momento.

No âmbito da
educação, Letícia
Brito ressaltou que
segundo dados do
IBGE 2010, ape-
nas 7,9% dos brasi-
leiros chegam à u-
niversidade e que
somente 2% de
mulheres brasi-
leiras chegam ao
doutorado, reve-
lando a desigual-
dade de acesso às
oportunidades.

"Mas aprendi duas lições im-
portantes na Universidade. Uma é
que "enquanto somos estudantes
podemos fazer muitas coisas" e a
segunda é que "se você tem a opor-
tunidade de estudar, sente-se e es-
tude". Sempre tive dificuldade de
entender a matéria e adorava pro-
crastinar, até hoje faço um pouco
disso, mas a persistência e a fé
(acreditar que aquilo é possível)
sempre me ajudaram a chegar onde
queria. Compreendi que o limite
para os nossos sonhos somos nós
mesmos que muitas vezes de-
terminamos. É claro que nem todos
dispõem das mesmas oportuni-
dades, mas quando dispomos, pre-
cisamos agradecer e saber apro-
veitar aquilo que chegou até as nos-
sas mãos. Agora eu lhes pergunto:
o que vocês têm feito com as opor-
tunidades que apareceram nestes
últimos tempos? Estão dando o seu
melhor?", pontuou a palestrante.

Na Católica Salesiana:
“Faça o melhor que pode
com aquilo que você tem”

As turmas do 7º ano do Ensino
Fundamental II do Instituto Nos-
sa Senhora da Glória - Macaé
participaram no dia 30 de outu-
bro, da culminância parcial do
projeto multidisciplinar "A África
que existe dentro de mim", pela
Plataforma Microsoft Teams.
O aulão contou com abordagens
sobre vários aspectos da Mate-
mática na África, ressaltando os
legados, além da apresentação
de trabalhos de Geometria com
o estudo dos Fractais, a constru-
ção da boneca Abayomi, ginca-
nas com tranças geométricas,
maquiagem com características
africanas, tradução da canção
"Waka waka" (de Shakira),
debates sobre as relações de pre-
conceito racial e jogos de apren-
dizado, "Kahoots", fomentados
pelos alunos Pedro Cortes Moret
e Davi Luiz de Amério (7º ano B).
Para as professoras de matemá-
tica Fátima Lemos e Edylamar
Amaral, de Geografia Jaqueline
Rodrigues e de espanhol Cata-
lina Sopinha, foi um momento
extremamente importante, no
qual os alunos se envolveram
com as temáticas trabalhadas,
especialmente no que diz res-
peito ao combate ao racismo.

Culminância do
Projeto: “A África que

existe dentro de
mim” no Castelo-

Macaé
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Estudantes do Curso de Psico-
logia da Faculdade Católica Sale-
siana estão participando no mês de
outubro do Grupo de Estudos "Lei-
turas Pretas", que visa tratar da luta
antirracista, levando a discussão
para o âmbito acadêmico.

De acordo com o coordenador
de Psicologia, Marcello Santos, a
ideia é que hoje o grupo de estudo
que ocorre de forma online, pela
Plataforma Microsoft Teams, evo-

Grupo de estudo “Leituras Pretas”
da Católica Salesiana

lua para um Grupo de Pesquisa
denominado "Outros Possíveis",
ligado às questões de alteridade,
iniciando pela questão do racismo
e, posteriormente, discutindo sobre
populações de rua, minorias polí-
ticas etc.

"Estamos vivendo um momen-
to em que a população negra (que
constitui 56% deste país), de certa
forma, está conseguindo falar sobre
os prejuízos mentais dados pelas
condições de pobreza e de discri-

minação. Além das questões que
abrangem a psicologia, é um grupo
de estudo que também tem por
objetivo fazer o estudante repensar
sobre o respeito aos direitos huma-
nos e às individualidades", explica
Marcello, ao informar que a for-
manda Marcela Rocha lidera o gru-
po de estudo e completando que a
iniciativa segue o caminho do Curso
de Psicologia, como porta-voz das
mudanças na relação da academia
com a sociedade.

Oportunizar um conhecimento maior
sobre cursos de graduação e técnicos
e as possibilidades de carreiras
profissionais foi o objetivo do

Católica Salesiana e Colégio Castelo-
Macaé- presentes na Expo Profissões

Colégio
Castelo de Rio
das Ostras ao
promover a
Expo
Profissões
Castelo 2020,
de forma
online, entre
os dias 20 e 22
de outubro.

O evento
acontece anualmente e visa
auxiliar os alunos do Ensino
Médio na escolha profissional,
por meio do contato com

profissionais de diversas áreas de
conhecimento.
Nesta edição, os participantes
contaram com palestras online,
ministradas por profissionais de
diferentes áreas de atuação e de
formandos. Na ocasião, o Instituto
Nossa Senhora da Glória - Macaé
foi representado pelo Curso Técni-
co de Mecatrônica, onde os alunos
Laisa Prata Moreira Fernandes,
Carlos Henrique dos Santos de
Souza, Jullia Medeiros Figueiredo
e Davi Antônio Ferreira Velloso ex-
puseram seus Trabalhos de Con-
clusão de Curso. Além deles, os
cursos de graduação da Faculdade
Católica Salesiana foram apresen-
tados pelos coordenadores peda-
gógicos, professores e pelo jorna-
lista Alysson Nogueira.
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Os estudantes do 9º ano do En-
sino Fundamental II e da 1ª série
do Ensino Médio do Instituto Nossa
Senhora da Glória – Macaé partici-
param no dia 27 de outubro, do "En-
contro com Cientistas", pela Plata-
forma Microsoft Teams, em come-
moração à Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia (SNCT).

Segundo a professora de Bio-
logia, Sara Nállia Costa, durante as
palestras os alunos puderam dis-
cutir conceitos construídos durante
as aulas.

Para os alunos, o encontro vir-
tual proporcionou a consciência da
"importância de novas pesquisas
com foco em novos tratamentos
para doenças como o câncer" e a
compreensão sobre "como a Ciência
está evoluindo a cada dia, agre-
gando informações úteis que po-
derão ajudá-los em assuntos futuros
na área científica".

Na palestra para a 1ª série do
Ensino Médio, a cientista Luísa
Viegas, por sua vez, revelou que "foi
um prazer enorme participar do
encontro. "Espero que tenha con-
seguido acender um pouco a chama
da curiosidade e da vontade de
mudar o mundo nos alunos. Esta
geração tem o poder da mudança e
a ciência e´ a ferramenta para al-
cançar esse objetivo!".

"Vivemos um novo tempo, onde
é preciso formar jovens sensíveis ao

meio e que se enxerguem como
parte integrante do Meio Ambiente.
No futuro, serão esses, nossos ad-
ministradores, engenheiros, advo-
gados, gerentes de empresas, pro-
fessores, dentre outras profissões tão
importantes na liderança de ativi-
dades na sociedade", pontuou a pro-
fessora Sara Nállia.

Os alunos do 1º ano A, Davi
Ulpiano Gonçalves Tavares Mo-
reira Rangel Itagiba, Dafne Bigasz
de Araújo, Isabella Bonfim Ramos
Affonso e Murilo de Alvarenga
Tavares Faturine frisaram que "o
encontro foi de várias formas es-
clarecedor e cheio de descobertas",
bem como foi possível "perceber o
quão rico é o Meio Ambiente e como
é importantíssimo preservá-lo,
antes que a devastação causada
pelos seres humanos alcance um
ponto inflexível", e sobre o quanto
"a Ciência é fundamental para en-
contrar respostas para situações
que jamais seriam desvendadas sem
a mesma".

Semana da Ciência e Tecnologia no Castelo-Macaé

Atividade sobre outubro rosa
no Castelo-Macaé

O mês de outubro é marcado pelo
movimento internacional de cons-
cientização para o controle do
câncer de mama, criado no início
da década de 1990 pela Fundação

Susan G. Komen for the Cure, pas-
sando a ser conhecido como outu-
bro Rosa. Para refletir e conscien-
tizar os estudantes dos 7º e 8º anos
do Ensino Fundamental II do

Instituto Nossa Senhora da Glória
- Macaé as professoras de Língua
Portuguesa Edna Gomes e Laís
Fernandes mediaram, no dia 09
de outubro, a discussão sobre o
tema, promoveram a análise sin-
tática e a interpretação textual.

A ideia foi que, explorando a ver-
tente dos super heróis, os alunos
pudessem articular o conteúdo
pedagógico ao contexto social.

A orientadora educacional do
Ensino Fundamental II, Priscila
Sousa, ressalta que adequar os
conteúdos pedagógicos aos acon-
tecimentos sociais promove uma
evidente reflexão do aluno e abor-
dar a campanha do Programa
Nacional de Controle do Câncer
pretende sensibilizar sobre a
importância do diagnóstico pre-
coce como forma de aumentar as
chances de cura da doença.
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A jornalista, especialista em
Marketing Digital e coordenadora
de engajamento da Aurum, Jacke-
line Chagas, o diretor criativo na
Matsumoto Comunicação e estu-
dante de Publicidade e Propaganda
da Católica Salesiana, Matheus
Matsumoto, e os professores mes-
tres da Faculdade Católica Sale-
siana, Lucas Bastos e Eduardo
Aguiar, realizaram no dia 30 de
outubro, uma super live sobre
"Marketing Digital - conteúdo e
engajamento em redes sociais", com
a participação massiva de empre-
endedores, influenciadores digitais e
estudantes de comunicação social.

"Conhecer o cliente, por meio da
reunião de briefing é a primeira e
talvez umas das coisas mais im-
portantes quando se quer trabalhar
com criação de conteúdo e mar-
keting digital, pois ajuda a entender
os pontos fortes e fracos do próprio
cliente e do seu negócio. Além de
realizar uma pesquisa de mercado,
levando em consideração seus prin-
cipais concorrentes", disse Matheus

Matsumoto ao começar falando
sobre como inicia o desenvolvendo
do trabalho na sua Agência.

Neste sentido, o professor
Eduardo ressaltou que o "briefing é
um documento importante para es-
truturação do pensamento estra-
tégico, reunindo todas as infor-
mações que podem ser divulgadas
de forma alinhada dentro da
agência, por todos os setores: cria-
ção, mídia, etc. Um dos maiores
erros de alguns profissionais é não
ter informações suficientes sobre
como o seu cliente se comunicava
com seu público e aí toda a estra-
tégia de marketing, captação e
engajamento tende a não atender às
expectativas e objetivos".

"A construção de audiência tem
todo um trabalho prévio. É impres-
cindível saber o que a gente quer e
onde a gente quer chegar. Para isso
é preciso definir a persona (ou seja,
o cliente ideal do negócio, descoberto
por meio de pesquisas sobre com-
portamento, expectativas e as expe-
riências dos mesmos) para que o

A Faculdade Católica Salesiana
promove Live sobre Marketing Digital

engajamento de conteúdo reforce,
confirme, melhore a percepção e se
converta em venda. Um conteúdo
genérico não atinge os clientes, por
isso não dá para pensar conteúdo
sem ter claro quem são suas per-
sonas", explicou a especialista em
Makerting Digital, Jackeline
Chagas.

"Acredito que promovemos um
debate de alto nível sobre uma
das temáticas mais relevantes
da atualidade na área de
comunicação. Pudemos
aprender muito com a troca de
experiências e interagir com o
público sobre conceitos,
ferramentas e técnicas de
gestão de produção de
conteúdo, de engajamento em
redes sociais e as principais
tendências na área do
marketing digital", finalizou o
professor Lucas Bastos,
agradecendo pela
participação de todos.
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A professora de Física do Ins-
tituto Nossa Senhora da Glória -
Macaé Nicolle Coutinho e a estu-
dante do Ensino Médio, Mayra Ven-
tapane, participaram no dia 29 de
outubro, da Live "Menos Luzes,
Mais Estrelas", sobre Poluição Lu-
minosa, no canal do Espaço Ciência
de Pernambuco. com isso, ajuda-
ram no mapeamento da Poluição
Luminosa da cidade de Macaé.

Como convidada, a professora
Nicolle participou do experimento

aulas, para que nossos jovens es-
tejam sempre atentos com relação
ao respeito ao Meio Ambiente. Foi
emocionante saber que todos acei-
taram o convite e participaram do
experimento global, mapeando a
iluminação em Macaé", reforçou a
professora, informando que o Es-
paço Ciência publicou em suas redes
sociais e no site as imagens enviadas
pela aluna Mayra Ventapane.

Professora e aluna do Castelo-Macaé
participam de Live

que consistiu na observação e re-
gistro do céu, a fim de verificar e ma-
pear a poluição luminosa como uma
das atividades da Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia. O "Experi-
mento Global da Poluição Lumino-
sa" contou com a presença dos alu-
nos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio
do Colégio Castelo, que contribuí-
ram com o mapeamento da polui-
ção luminosa na cidade.

"Precisamos divulgar esses te-
mas de importância científica nas

É importante explicar que,
segundo a professora Nicolle, a
poluição luminosa causa danos bio-
lógicos, culturais e econômicos,
sendo originada pela iluminação
noturna mal projetada, que permite
que a luz origine um brilho inde-
sejável, que pode ser visto acima das
cidades. Devido à iluminação exa-
gerada, há dificuldade de obser-
vação do céu.

"Amei participar dessa
experiência. Sem contar
que foi super
interessante observar as
estrelas e as
constelações. Quero
agradecer à professora
Nicolle, que nos ensinou
e incentivou a participar
do experimento", disse
Mayra.


