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O retiro aconteceu na modalida-
de on-line e reuniu um grupo de 40
Irmãs que conectadas através da pla-
taforma Google Meet puderam re-
fletir, rezar e aprofundar a temática:
Êxodo: “Meu pai e minha mãe eram
camponeses errantes” (Dt 26,5b).

Durante os dias 03 a 10 de ja-
neiro o grupo se conectou nos
horários de 09h e 15h30 para as
colocações do Pe. João Mendonça,
sdb que de modo muito provocador,
profundo e bem fundamentado nas
Constituições das FMA, nos Do-
cumentos do Papa e da Vida Re-
ligiosa e de modo especial na
Palavra de Deus, trouxe para o
grupo um conteúdo muito rico, e,
mesmo remotamente criou nas
participantes uma sintonia e um
clima de oração e de leveza próprios
de um retiro anual.

A proposta temática foi sempre
interlaçada pela espiritualidade

salesiana e a vida cotidiana, fazendo
com que a reflexão se tornasse
muito vital e profunda. A proposta
foi enriquecida por um roteiro
elaborado por Ir. Ana Teresa que
orientava para cada dia uma
prática: Irmãs que faziam o retiro;
Vocações; agradecimento a Deus
pelo Dom da Consagração Religiosa;
Pelo Papa Francisco, Dom Àngel
Artimes, Madre Yvonne Reungoat;
pela Família Salesiana; pela vida
doada das 41 Irmãs falecidas na
Inspetoria N.S. da Penha durante os
37 anos de Inspetoria; pelas vítimas
da Covid-19; em agradecimento a
Deus pelos 25 anos de Vida Religiosa
Consagrada Salesiana de Ir.
Dagmar Pilger de Almeida, e para o
término do retiro um momento de
envio da Ir. Teresinha Ambrosim
que assumirá a Inspetoria Madre
Mazzarello a partir de 02 de feve-
reiro. A mensagem abaixo sinte-

tizou bem a significatividade deste
momento inspetorial vivido:

“LEVANTA-TE COM ALE-
GRIA PORQUE CHEGOU TUA
LUZ, E A GLORIA DO SENHOR
TE ILUMINA!” Is 60,1

“Com essa certeza iniciamos o
nosso retiro. A luz do Senhor brilhou
para cada uma e cada um de nós
enquanto revisitávamos nossas an-
danças, escolhas e possibilidades, na
ousadia de atravessar o deserto,
abrindo-nos a novos horizontes com
a mesma coragem de revisitar o
passado.

Fomos convidadas, com muita
maestria, pelo Padre João a per-
correr o caminho do Êxodo e o Ca-
risma Salesiano.  Nesse caminho o
Senhor nos falou da alegria que
exige despojamento e sobriedade,
do sair para formar um povo novo,
ressignificando nossa caminhada
de FMA no Brasil.

Retiro Anual da INSP
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Precisamos, portanto, atraves-
sar montanhas e planícies, navegar
por rios e mares com ondas gigan-
tes. Para que? Encontrar o essen-
cial: A PALAVRA: Jesus, as irmãs,
os irmãos, as juventudes com seus
anseios, o grito dos pobres e ex-
cluídos deixados à margem de
nossas vidas.

Isso será possível se nos colo-
carmos na busca sinodal da vontade
de Deus, usando a veste da festa: o
discipulado, no viver e trabalhar
unidas em fraternidade.  Coração
livre e decidido, olhos fixos em
direção à meta, com o jeito de ser
de João Bosco e Maria Domingas
Mazzarello, tendo a certeza de que
o Senhor cuida de nós.

Esse é também momento agra-
decimento a Deus que nos condu-
ziu e caminha à nossa frente; ao
Padre João que, seguindo as mo-

ções do Espírito, nos interrogou,
desafiou e animou na caminhada
rumo a nova terra. Muito Obrigada!

O Senhor vai a nossa frente.
Agradecemos sua presença e pedi-
mos que possamos reconhecê-Lo a
cada momento na construção da
maravilhosa obra por Ele iniciada:
a vida de cada um/a de nós, o povo
novo que sonhamos construir.

A vida continua..... Louvamos
a Deus pela caminhada desses 37
anos da Inspetoria N. S. da Penha.
Lembramos todas as irmãs que a
construíram e agora, na casa do Pai,
oram por nós. Agradeçamo-nos mu-
tuamente pelas alegrias, desafios,
fracassos e conquistas, sabendo que
a vida seguirá.  Nosso agradecimen-
to a Ir. Ana Teresa que nesses sete
últimos anos caminhou conosco a
frente de tantos desafios e conquis-
tas.  O Senhor a recompense por

tudo, Ir. Ana Teresa!

Parabéns a Ir. Dagmar pelos 25
anos de VR! Deus a abençoe e a
conduza cada dia em seus
caminhos.

Hoje, celebramos o Batismo de
Jesus. Com Ele somos batizados nas
águas do nosso cotidiano, na fide-
lidade de Deus que cuida e dá cora-
gem a cada um/a.”

A oportunidade deste retiro veio
num momento oportuno, depois de
um ano tão estressante, com tantos
desafios e tensões que perduram no
início deste ano, parar e rezar, apro-
ximar e ‘descansar nos braços’ de
Deus é uma necessidade. Assim
como, refazer as forças e recarregar
as energias, para continuar a cami-
nhada confiantes na certeza de que
nossa vida é uma resposta ao amor
de Deus por nós. E a juventude nos
espera com sede de Deus!

Agradecemos a Deus e à Ins-
petoria por estes dias de oásis! Com
alegria e mais fortalecidas cami-
nhamos rumo à Nova Inspetoria
(BMM). O que importa é que somos
herdeiras de troncos fortes, Dom
Bosco e M. Mazzarello que no tem-
po e na eternidade continuam vivos
em cada uma de nós, e em nós se
expande até os inúmeros educado-
res que junto a nós tecem a grande
rede do Carisma Salesiano.

Com as mãos erguidas para o
alto, como as torres dos Santuários
da Penha do Rio de Janeiro e de
Vitória do Espírito Santo, rendemos
graças e invocamos as bênçãos de
Deus para o novo tempo que se
vislumbra.
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No dia 12 de dezembro a
Inspetoria Nossa Senhora da Penha
se reuniu – por videoconferência –
para celebrar com alegria a Festa da
Gratidão Inspetorial, na qual
celebramos com o coração feliz e
agradecido toda a vida e missão
desta Inspetoria. O slogan escolhido
para a vivência do ano de 2020 foi
também o tema escolhido para esta
festa: “Com a Virgem da Penha 37
anos de vidae gratidão”.

Acolhidas festivamente por Ir.
Regina Maria Meireles e conduzidas
por Ir. Tânia Maria Cordeiro viven-
ciamos uma celebração que envol-
veu todas as Comunidades Religio-
sas fazendo a significativa memória
dos 37 anos da Inspetoria a partir
da história de cada Comunidade. O
momento foi intercalado com
refrões alegres e orantes.

Em seguida, foi a hora de agra-
decer a Deus a vida de todas as
Irmãs que assumiram , ao longo
destes 37 anos, o serviço de ani-
mação da Inspetoria, como Ins-
petoras: Ir. Maria Léa Ramos, Ir.
Maria da Glória de Almeida, Ir.
Regina Maria Meireles, Ir. Tere-
sinha Ambrosim, Ir. Rosa Idalia
Pesca e Ir. Ana Teresa Pinto. De
maneira especial cada Comunidade
Religiosa agradeceu à Ir. Ana Te-
resa – onde através de um símbolo
– foi possível expressar mais facil-
mente o reconhecimento e a gra-
tidão à ela por sua dedicação incan-
sável durante os sete últimos anos.

A festa continuou de maneira

leve, divertida e vibrante com per-
guntas elaboradas a partir dos en-
cartes do informativo mensal (Co-
municando) que – durante este ano
– trouxe a cada mês, a história, a
trajetória de cada Casa da Inspe-
toria. Para finalizar a brincadeira,
houve um bingo com palavras que

Festa Inspetorial 2020

descreveram a caminhada Inspe-
torial, tais como: juventudes, fé,
resiliência, fraternidade...

A Comunidade do Centro Ins-
petorial compôs uma paródia que
ajudou todas nós a dizermos mais
uma vez da gratidão do nosso co-
ração por toda história construída:

Encerrando, Ir. Ana Teresa
agradeceu a cada uma por sua
entrega de vida e deixou uma bonita
mensagem de salesianidade, de

esperança, convidando a pros-
seguirmos confiantes diante deste
novo horizonte que se abre à nossa
frente.
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A caminhada do CCEEF deste
ano seguiu com passos em ritmos
bem diversos, reinventados a cada
dia pela comunidade educativa que
se empenhou no “cuidado com a
vida”. E o tempo foi passando e
chegou dezembro cheio de come-
morações, confraternizações, visi-
tas, doações e presentes... Começou
com o dia 1º, “Dia de Doar UPV”,
campanha proposta pela Rede
Salesiana de Ação Social que já
vinha sendo preparada em diversas
etapas e se concretizou nas doações
que chegaram das comunidades da
Paróquia Sagrada Família, como
gesto concreto do “dia do Pobre”, e
de tantas pessoas que doaram horas
de voluntariado, alimentos, vestuá-
rio, material de limpeza e higiene,
brinquedos, tudo contabilizado em
clima de muita alegria.

Todo o movimento desse dia te-
ve desdobramentos. Um deles foi o
“Drive Thru Solidário” – Arroz Car-
reteiro e Tortas – retirados na qua-
dra do CCEEF. Muito procurado e
apreciado.

Dia 12 foi a comemoração do
Natal com as Crianças e Adoles-
centes com um representante da
família, respeitando as normas
sanitárias e previamente agendadas
as  Crianças entraram na “Sala do
Menino Jesus”, prestaram uma
homenagem ao Menino Deus e
procuraram seu brinquedo prepa-
rado e doado com muito carinho
por um grupo de alunos da UERJ
que adotarou cada criança e ado-
lescente e seus irmãos menores,
como afilhados. Tudo isso foi
motivo de muita alegria para os
assistidos e também para os res-
ponsáveis que receberam uma cesta
de alimentos e se sentiram muito
agradecidos.

Já em plena novena em pre-
paração para o Natal, os educado-
res, voluntários e familiares e as
Irmãs se reuniram para um jantar
de confraternização. Diante do
Menino Jesus que se fez pequeno e
veio morar no meio de nós, entre-
gamos todo o nosso empenho desse

O que aconteceu em Resende

Casa Nossa Senhora da PazCasa Nossa Senhora da PazCasa Nossa Senhora da PazCasa Nossa Senhora da PazCasa Nossa Senhora da Paz

ano de manter o vínculo com as
crianças e adolescentes e suas fa-
mílias como nosso presente a Ele.
Foi um momento muito gratificante
e de alegria.

Graças à generosidade de
muitas pessoas, as crianças de todo
o bairro não cadastradas no CCEEF
também receberam um brinquedo
de presente para a alegria de todos
já na véspera do Natal. E no dia 25,
dia do Natal, foi a vez das crianças
do Jardim Manchete ganhar um
brinquedo e a alegria foi a expressão
de agradecimento diante do Menino
Jesus.

E assim foi terminando o mês
de dezembro marcado pela
SOLIDARIEDADE que é o
AMOR em movimento. Termina
também o ano atípico, que nos fez
reinventar o dia a dia para o cui-
dado com a Vida, avaliarmos nossos
conceitos, descobrirmos fragilida-
des e valores e a importância do
outro. Nossa GRATIDÃO ao Se-
nhor da Vida!
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No Projeto Social “Vill`AGIN-
DO PARA SR FELIZ” o destaque do
mês  ficou por conta do Natal. Com
as circunstâncias tão diferentes de
outros anos, a pergunta de toda a
Equipe era uma só: Como fazer?
Como fazer chegar às crianças e
suas famílias a Boa Notícia do nas-
cimento de Jesus, nosso Salvador?
Como anunciar a mensagem cristã
do Natal: “Deus amou tanto o
mundo, que enviou o seu  Filho
único, para que todo aquele que nele
crer não morra, mas tenha a vida
eterna”, ultrapassando as mani-
pulações comerciais dessa época?
Com entusiasmo a equipe pôs a mão
na massa: preparar cantos, produzir
um vídeo, usar as  redes sociais do
Villagindo e as próprias para
conseguir doações a fim de  montar
um Kit de Natal para as 180 famílias
e presentes para as 230 crianças e

adolescentes. A adesão foi
surpreendente: algumas empresas,
pessoas amigas que se fizeram de
multiplicadoras, Comunidades
Eclesiais. Era notável a alegria de
quem chegava com sua doação.  Já
com a programação em anda-
mento fomos surpreendidas por
uma jovem, ex-aluna do Villa-
gindo, Camila Feuchard, hoje
profissional empregada, com uma
campanha de cestas básicas para
todas as famílias. Como Dom
Bosco, víamos aí a mão da Divina
Providência nos possibilitando ser-
mos canais da Fraternidade trazida
por Jesus. Por isso o Natal desse
ano teve um nome : “NATAL DE
MÃOS DADAS : como Jesus espa-
lhando Amor e Esperança”.

Nos dias 21 e 22 de dezembro
as portas do Villagindo se abriram

Notícias de Cachoeiro

para seus  atendidos. Seguindo os
protocolos de segurança, mediante
agendamento prévio, as crianças e
adolescentes foram divididos em 12
grupos. A cada uma hora um grupo;
e cada criança acompanhada do
responsável pode participar da
Celebração do Natal: mensagens,
canto e vídeo gravados pelos
educadores, recadinhos gravados de
parceiros, entrega de presentes. O
Kit de natal continha panetone,
suco, doce, caixa de bombom, 1
frango. E junto recebiam também
a cesta básica da campanha rea-
lizada pela Camila.

As manifestações de satisfação,
os depoimentos espontâneos , as
mensagens enviadas posterior-
mente, revelaram que eles estavam
recebendo não só coisas, mas amor
fraterno, consideração, gratuidade.

Casa Maria ImaculadaCasa Maria ImaculadaCasa Maria ImaculadaCasa Maria ImaculadaCasa Maria Imaculada
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Em tempos onde as lágrimas
correm com frequência, onde a dor
muitas vezes aparece com força e as
grandes perdas nos tiram o chão. Na
perspectiva da promoção da espe-
rança e sempre promovendo vida, a
equipe do Projeto Crescendo Juntos (
Belford Roxo -RJ), seguiu tomando
todos os cuidados no combate a Covid
19. O mês iniciou com uma live oran-
te em homenagem à Santa Luzia,
com a presença da coordenadora da
comunidade a sr. Kátia. Dezembro foi
de imensa riqueza e muitas ações que
somam um olhar de renovação
mesmo diante das dificuldades. No
dia 14 de dezembro as crianças e
adolescentes atendidos pelo PCJ
receberam um kit com doces, itens  de
higiene e outros itens para serem
divididos com seus familiares. Para a
equipe PCJ ver o sorriso no lábio de
cada educando foi a maior prova de
uma missão que mesmo realizada de
maneira diferenciada no novo "nor-
mal" da pandemia a missão que é
"obra do coração" não perdeu a força
do amor e a essência dos que lutam
pela vida e defendem a missão
Salesiana com amor e dedicação.

Já no dia 17 de dezembro os fa-
miliares dos atendidos do PCJ re-
ceberam um kit de limpeza e higiene
promovendo ainda os cuidados e
prevenção dentro da pandemia. Em
outra sacola os familiares receberam
alguns alimentos que foram forneci-
dos através de uma parceria com a

empresa JCTM Comércio e Tecnolo-
gia LTDA (Especializada em equi-
pamentos e sistemas completos para
o monitoramento da qualidade do
ar, meteorológico e hidrológico).

No dia 18 de dezembro, em par-
ceria com o Projeto AVICRES da
Diocese de Nova Iguaçu, Cáritas
diocesana e Centro de Direitos Hu-
manos, aconteceu no PCJ pelo  labo-
ratório de análises clínicas ( PCS LAB
SALEME) o exame da COVID 19.
Foram atendidas 42 pessoas, entre
elas alunas da ginástica do PCJ,
educadores, voluntários, membros da
comunidade e comunidade Igreja e
também as Filhas de Maria Auxilia-
dora que moram em Belford Roxo. A
alegria e a benção de Deus foi quando
as Irmãs e educadores abriram os
exames e com alegria constataram
não estarem com o Vírus.

Durante todo o mês de dezembro
o PCJ realizou o bazar seguindo todas
as recomendações de segurança da
OMS e atendendo ao público com ca-
rinho e peças diferenciadas para as
festas de fim de ano. As educadoras
Aloá e Tamiris sempre atentas, alegres
e competentes.

O bazar de maneira geral é uma
grande saída que a gestora da insti-
tuição, Irmã Maria Rita Zampiroli
encontra para suprir as necessidades
mais simples do dia a dia do PCJ (pão,
legumes, verduras, cópias e etc). Neste
mês o PCJ presenteou seus benfeitores
com uma pequena lembrança sim-

bolizando o cuidado e a gratidão.

 Outro momento especial foi a
confraternização da turma de ginás-
tica para adultos do PCJ. A turma
intitulada "Dom Bosco", encerrou o
ano com um almoço partilhado e um
momento de amigo oculto animado
pelo professor e coordenador peda-
gógico Stevie Santos. A turma de
ginástica já existe há seis anos e a
cada dia surgem mais testemunhos
de sua importância na promoção de
qualidade de vida e mudança de
hábitos.

 Em um movimento alegre de ce-
lebração de vida a equipe do PCJ
celebrou os 18 anos da educanda
Lavínia Alice. Foi um momento de
grande emoção e esperança, afinal,
no coração do jovem encontra-se a
semente que fará brotar no mundo
frutos bons.

 Nos dias 28 e 29 de dezembro
aconteceu o passeio dos educadores
do PCJ. Um momento onde tudo que
foi vivido em 2020 foi celebrado e
rezado como atitude de amor e pre-
paração para 2021. Na ocasião a
equipe também preparou uma sur-
presa para a educadora Aline, que é
recém chegada oficialmente na equi-
pe, a mesma foi acolhida com todo
carinho. Nestes dois dias toda equipe
do PCJ pode comemorar a força e o
resultado da missão que não parou e
alcançou cada educando e seus
familiares.

Fechando com chave de ouro,
Dom Luciano (Bispo - emérito da
Diocese de Nova Iguaçu) celebrou na
casa das Filhas de Maria Auxiliadora,
em Belford Roxo. Fechamos 2020
com a certeza que Deus é grandioso
em sua generosidade e que a vida é
frágil mas ao mesmo tempo é uma
rocha para aqueles que fazem do
tempo um movimento de amor,
partilha, humildade e ações que
promovam vida e protagonismo.
Crianças, adolescentes , jovens e seus
familiares no coração e no centro da
grande e alegre missão educativa.
Vamos em frente!

Casa BetâniaCasa BetâniaCasa BetâniaCasa BetâniaCasa Betânia

Notícias de Belford Roxo
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“Eu vim para que todos tenham
vida e a tenham em abundância”
(Jo 10,10)

Em 2004 o Bispo da Diocese de
Colatina, Dom Décio Sossai
Zandonadi, salesiano, solicitou à
Inspetora Ir. Teresinha Ambrosim,
para que abrisse uma comunidade
FMA na  Diocese de Colatina. Esse
pedido se repetiu por inúmeras
vezes, intensificando na inspetoria,
o sonho de plantar o carisma
salesiano no norte do Espírito Santo.
Nos dias 13 e 14 de julho de 2006,
Ir. Teresinha Ambrosim e duas
conselheiras: Ir. Clotildes Zando-
nade e Ir. Ana Maria Paes, acom-
panhadas pelo casal Dasio Venturim
e Ludovina Ambrosim Venturim,
irmãos de nossas Irmãs Antônia e
de Teresinha, visitaram várias
cidades apontadas pelo Bispo como
lugares que necessitavam de uma
presença religiosa. Na cidade de
João Neiva, foram acolhidos pelo
Pe. Antonio Wilson, que apresentou
como urgência  de sua Paróquia o
atenção especial às meninas. Em
Marilândia, cuja padroeira é Nossa
Senhora Auxiliadora, o Pe. Antônio
Pandolfo, acolheu atenciosamente
as Irmãs apresentando a cidade e
principalmente a realidade dos
jovens trabalhadores das confecções
de jeans. Em Linhares, aconteceu o
primeiro encontro com o grupo
Amor, liderado pelo ex-aluno José
Guilherme Sossai ,que apresentou
o sonho de encontrar uma Con-
gregação  para fazer parceria no
trabalho com as crianças e ado-
lescentes, oferecendo o terreno ad-
quirido por eles no Bairro Planalto.
Na casa do Sr Miguel Feres e
Joanete de Baker Feres ela, irmã de
nossa Ir. Joana Maria de Backer, o
Pe. Maurício Fornaciario Cordeiro
detalhou todas as necessidades da
Igreja da cidade.

No dia 14 de julho, na capela do
Bispado (Cúria de Colatina), D.
Décio Zandonade, com as Irmãs
rezaram à Maria Auxiliadora
pedindo a graça do discernimento

para o bem da juventude. Após um
tempo de reflexão na Inspetoria,
ficou definida a cidade de Linhares
por sua peculiaridade social: sendo
uma cidade que crescia dia-a-dia
com a implantação de várias indús-
trias, muitos bairros populares, vá-
rios deles em formação e com uma
população proveniente de zona
rural à procura de trabalho.

Na Inspetoria o entusiasmo
tomou conta de muitas Irmãs que
logo se dispuseram a ser a pioneira.
Assim a inspetora destinou três
primeiras Irmãs para comporem a
primeira comunidade: Ir. Joana
Maria de Backer, Ir. Helena
Scaramussa e Ir. Tânia Maria
Cordeiro. Onde morar? Sr. José
Guilherme disponibilizou uma casa
de sua propriedade. No dia 31/01/
2006, festa de Dom Bosco, teve
início a comunidade com uma
Celebração Eucarística no quintal
da casa, presidida pelo pároco Pe.
Adriano Marcos Luchi. A celebração

teve a participação de um expres-
sivo grupo de Irmãs da Inspetoria e
de pessoas da paróquia.

Com o coração cheio de entu-
siasmo, as Irmãs deram os primei-
ros passo com o Oratório Festivos
reunindo as crianças/adolescentes
debaixo de uma árvore onde davam
recreação, aconselhavam e ao final
não podia faltar um docinho para a
garotada. Daí começaram a surgir
voluntários e foi se dando a apro-
ximação das comunidades vizinhas.

A comunidade permaneceu por
dois anos neste primeiro local. No
início de 2008 , tendo em vista  a
necessidade de intensificar o contato
com a população mais próxima do
terreno doado, a comunidade alu-
gou uma casa na rua vizinha, no
bairro Planalto. Neste período, a
Inspetoria , via CIB , teve a parceria
do Projeto “Segundo Tempo” do
governo federal o qual permitiu
expandir as ações: foi alugada uma
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casa no bairro Planalto e daí já se
podia usar o terreno ,mesmo sem
muro;  no bairro Nova Esperança
funcionando no salão da Comuni-
dade; no bairro Movelar, na Co-
munidade Santo Antônio, no bairro
Linhares V , na Associação de Mo-
radores. Neste meio tempo, a comu-
nidade colaborou também na for-
mação da Comunidade Eclesial,
através da realização de Círculos
Bíblicos e terço nas famílias, nove-
nas, assessoria na pastoral da Pa-
róquia e no CEDIC ( Centro de
Estudo da Diocese de Colatina).

A comunidade se fez itinerante:
transferiu-se para outra casa. Após
ter  toda a documentação da posse
do terreno regulamentada, a Inspe-
toria começou a construir a resi-
dência das Irmãs. No mês de setem-
bro de 2009 a comunidade Dom
Bosco se instalou no novo lar. Para
a construção do Centro Juvenil, foi
decisiva a ajuda recebida da CEI
(Comissão Episcopal Italiana).  Ir.

Tânia, indo à Itália, entrou em en-
tendimento com o Economato Ge-
ral e a partir daí encaminhou o pe-
dido de ajuda financeira. Para nossa
grande alegria a resposta chegou no
início de 2010. Com esse aporte, o
Grupo Amor e outras instituições se
sentiram ainda mais motivados.
Foram realizados diversos eventos
em prol da construção: Churrascos,
Bingos, Carnês, Petisco Show, etc.

Foram muitos desafios para a
comunidade: busca de parceiros,
local de atendimento às crianças,
moradia da comunidade (mudando
3 vezes de casa), conhecimento da
comunidade, local, espaço para
guardar os materiais, burocracia
local, entre outros, mais estes não
apagaram o fogo carismático no
coração da comunidade.

Em 15 de outubro de 2011, com
grande alegria, é inaugurado o es-
paço físico do C.J.S.S.Mazzarello!
Dom Décio Zamdonade, grande

incentivador, celebrou a Missa de
Ação de Graças. Vale destacar a
justificativa da escolha do nome.
Primeiro, na  Inspetoria não tinha
nenhuma obra com o nome
“Mazzarello”. E por que “Santa “ e
não “Madre”?  Depois de conhecer
melhor a religiosidade local, se
percebeu a grande valorização que
as comunidades davam aos seus
santos padroeiros, à devoção aos
santos em geral. Como “Mazzarello”
não era conhecida e o título “Ma-
dre”, pouco iria significar no espaço
eclesial, optou-se pelo nome que
mais sentido teria para as pessoas.

Foram tantos gestos de solida-
riedade, de gratuidade, bondade e
ajuda, tornando visível e palpável a
ação da Divina Providência! O
esforço de muitos tornou possível a
realização da missão: Grupo Amor,
a perseverança do Valdomiro
Agrizzi  - in memória (fervoroso ex-
aluno salesiano e grande benfeitor
da obra)  e tantos outros que juntos
contribuíram para essa grande mis-
são de promover tantas crianças,
adolescente e jovens como pro-
tagonistas de suas histórias, sendo
“bons cristãos e honestos cidadãos”
(cf Dom Bosco).
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A despedida de 2020!

O ano de 2020 foi de grande
desafio para todos! Ano em que
fomos provocados a olhar a vida de
um outro lugar, ano de reinvenção,
de reencontro com as pessoas e com
a força do Criador que sustentou a
fé na vida.

E o Colégio Laura Vicunha não
podia encerrar suas atividades le-
tivas sem proporcionar às crianças
e aos adolescentes a possibilidade de
refletir sobre os acontecimentos do
ano e agradecer. Em meio a tantas
perdas, quantas coisas foram cons-
truídas e obstáculos vencidos! Foi
um ano de superação.

Foi organizado um momento
por turma pela assessora de pastoral
Mayra Netto e Irmã Julieta, de-

nominado: “Encontro da gratidão”,
desde a Educação Infantil até o 9º
ano do Ensino Fundamental. Mo-
mentos ricos de partilha, onde todos
experimentaram a alegria de poder
agradecer a Deus e às pessoas por
todo cuidado recebido num ano
marcado por uma pandemia.

Além do encontro da gratidão,
houveram também momentos ri-
quíssimos de trocas, como a sema-
na da integração com a Educação
Infantil. Todas as turmas tiveram
um encontro especial com tema
Natalino com as professoras que
farão parte da rotina escolar no ano
de 2021. O objetivo foi proporcionar
às crianças um momento de inte-
gração com as novas professoras.

E falando em integração, não

Laura VicunhaLaura VicunhaLaura VicunhaLaura VicunhaLaura Vicunha

Dezembro no Laura Vicunha
podia faltar o tradicional encontro:
“Com o pé no 6º ano”, realizado no
dia 07 de dezembro, num formato
diferenciado, com aulas remotas,
planejado com carinho e cuidado
para os estudantes concluintes do 5º
ano, que ingressarão em 2021 no 6º
ano do Ensino Fundamental II, com
uma nova rotina metodológica e de
estudos.

No mesmo dia 07, houve um
encontro com os pais e responsáveis
às 17h para apresentação do
material e para dialogar sobre as
principais dúvidas relacionadas ao
momento de transição. A escola
contou com uma participação ativa
dos pais, com suas dúvidas e
preocupações com a nova etapa do
aprendizado de seus filhos e filhas.

Não foi diferente com as crian-
ças do Infantil III! No ano de 2020,
foi implementado o encontro: “Com
o pé no 1º ano”, que aconteceu no
dia 10 de dezembro, onde as
crianças tiveram a oportunidade de
conhecer a professora do 1º ano e
experimentar um pouco da meto-
dologia adotada no Ensino Fun-
damental. Os pais e responsáveis,
reuniram-se no mesmo dia, às 17h
com a equipe pedagógica, a pro-
fessora do Infantil III e do 1º ano,
para conhecer o material e dialogar
sobre as principais dúvidas rela-
cionadas ao ingresso no Ensino
Fundamental.

Foram momentos com diálogos
ricos e trocas entre família e escola.

E assim, como o espírito de
acolhida, gratidão e integração, o
Colégio Laura Vicunha encerrou
suas atividades letivas do ano de
2020.

Gratidão é uma forma de
abraçar a Deus e dizer o quanto sua
presença é importante em nossas
vidas!
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A manhã de segunda-feira, 22
de dezembro, foi de muita
alegria para as crianças da

Comunidade Tamarindo.
Encerrando as atividades
anuais do projeto "De mãos

dadas pela Educação", o
curso de Pedagogia do
ISECENSA fez a entrega das

cestas e presentes de Natal,
doados pelos professores e
funcionários do CENSA e do

ISECENSA, acompanhados de
carinhosas cartinhas escritas
pelos alunos do Fundamental

I e suas famílias. Ir. Luzia
Carvalho, coordenadora do
curso e do projeto, enviou um

vídeo desejando um feliz
Natal e um ano novo de paz.
"Que o Senhor Jesus abençoe

todos para que cresçam em
santidade, em sabedoria, em
graça e desfrutem esse Natal

com muita fé, alegria e
fraternidade!"

Natal no Tamarindo

Embora num ano atípico, a
Agência de Estágios e Empregos
do ISECENSA fecha 2020
superando as expectativas.
Responsável por integrar
acadêmicos e empresas públicas e
privadas, a Agência é um grande
diferencial da instituição. Em
permanente contato com gestores
da cidade e região e auxiliando no
processo de recrutamento, ela faz
um levantamento de vagas
disponíveis para estágios e
empregos e os disponibiliza aos
alunos do ISECENSA. Esse ano,
foram cerca de 1.300. "As

Agência de estágios 2020 do ISECENSA

oportunidades de estágio e
emprego neste período se
tornaram uma alternativa para
as empresas que precisaram
buscar uma adequação do quadro
de colaboradores e para os alunos
que estavam procurando novos
postos de trabalho no mercado",
disse Túlio Baita, coordenador da
Agência.

Além das oportunidades de
estágio e emprego que visam
proporcionar a inserção no
mercado de trabalho a agência
também promoveu cursos de

extensão/capacitação
exclusivos e gratuitos para
alunos do ISECENSA. Durante
este semestre foram oferecidos
cursos de Mercado de Ações,
Introdução a Formação de
Gerentes, Criação de
Dashboards com o Power BI,
Técnicas de Oratória para
Conduzir Reuniões
Corporativas, Como utilizar o
Linkedin para Aumentar seu
Network, MS Project e
Aplicação de Ferramentas de
Coaching para cerca de 170
alunos inscritos.
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As aulas virtuais não foram
empecilho para o dinamismo do
curso de Educação Física do
ISECENSA. Sem perder o ritmo, a
graduação promoveu o I Festival
ISECENSA de Dança Online no dia
4 de dezembro. A proposta surgiu

I Festival Isecensa de Dança Online

da disciplina "Danças - 2020.2",
ministrada pela professora Priscilla
Gonçalves. "Nosso objetivo era
integrar os alunos e professores e
eles fizeram um verdadeiro espe-
táculo!", disse ela. Foram apresen-
tadas coreografias de diversas

modalidades, estilos e ritmos, res-
peitando os fundamentos e o apren-
dizado do semestre letivo. As co-
reografias, cenários e figurinos fo-
ram produzidos pelos próprios aca-
dêmicos e exibidos ao vivo, na plata-
forma utilizada pela instituição.

2020 está chegando ao fim! Entre
despedidas e novos planos, o 5º
ano fundamental do CENSA mais
uma vez se reuniu, dessa vez
virtualmente, para um balanço de
toda experiência adquirida no
período e conhecer um pouco do
que tem adiante. Na segunda-
feira, 7 de dezembro, os alunos e

Mudando de fase e seguimento no CENSA!

as coordenadoras Criscilamara
Neves e Anna Karla Nogueira
receberam Shayanne Ferreira e
Anna Luísa Ferreira,
respectivamente coordenadora
pedagógica e orientadora
educacional do Fundamental II,
para um bate papo informal.
Curiosa, a garotada tirou as dúvidas

com as convidadas e teve uma
prévia do que os espera no
próximo ano, quando mudam de
segmento. "Foi um encontro
interativo, divertido e os alunos
mostraram o quanto estão
animados para essa nova etapa de
suas vidas". disse Criscilamara, já
com uma ponta de saudade.
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Por meio dos conteúdos sobre
Meio Ambiente, Alimentos, Cosmé-
ticos, Morfologia e Fisiologia dos
Fungos, as turmas da 1ª série do
Ensino Médio do Instituto Nossa
Senhora da Glória - INSG/Macaé -
participaram da Mostra Científica
Virtual "Ciência em ação – experi-
mentação e produção de texto cien-
tífico" cujo objetivo foi fazer com

Mostra Virtual "Ciência em Ação"
do Colégio Castelo-Macaé

que os alunos entendessem a pes-
quisa como uma importante ação
para a construção de um indivíduo
criativo, por meio do amadure-
cimento da escrita científica, a partir
da interpretação de dados obtidos
em experimentos reais.

Para tanto, o projeto foi desen-
volvido de forma interdisciplinar,
através da prática experimental e

métodos para fazer Ciência
em casa e da construção de
textos científicos com os
professores de Redação,
Rodrigo Alípio e Klaucio
Arruda, de Biologia, Sara
Nállia Costa, e de Língua
Portuguesa, Maria Apare-
cida Araujo, durante todo o
3º trimestre letivo.

Os estudantes tinham
metas a cumprir e de for-
ma gradual realizaram a
construção do trabalho
(formulação do título, in-
trodução, objetivos, meto-
dologia, desenvolvimento
da prática com coleta de
dados, discussão dos resul-
tados e conclusão). Ainda
na Plataforma Microsoft
Teams, professores e alunos
se organizaram em grupos
para discussão e debate das

ideias e observações científicas
como, por exemplo, tratar de
normas de segurança e cuidados
durante a prática, uso do jaleco
(EPI) e higienização do ambiente de
trabalho. Já os textos, foram desen-
volvidos por meio da ferramenta
colaborativa do Google Docs, na
qual os professores realizaram as
revisões.

A alegria, o perdão, a força, a

amizade, a verdade, a gratidão, a

união, a esperança, a paz e o

amor estão presentes em toda

programação virtual de Natal do

Instituto Nossa Senhora da Glória

– INSG/Macaé e da Faculdade

Católica Salesiana.

Pensando em levar mensagens de

A magia do Natal une famílias do
Castelo-Macaé em oração

amor ao próximo para toda

comunidade escolar e acadêmica,

o Castelo e Católica Salesiana

promoveram a Novena de Natal,

disponível no Canal do YouTube

Salesiana Macaé, bem como, o

vídeo "Auto de Natal 2020",

preparado especialmente com os

alunos e com a participação do

Coral Clave de Sol, celebrando

o nascimento de Jesus Cristo a

partir da passagem dos

evangelhos de Lucas e Mateus.

O principal objetivo da

celebração do Natal foi unir as

famílias em oração,

renovando a fé e esperança em

dias melhores.
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Sob a orientação da professora
e contadora de histórias Mariucha
Correa, os alunos do 3º ano C do

Em uma cerimônia online, a
historiadora e professora do
Instituto Nossa Senhora da Glória

Estudantes do Castelo-Macaé lançam
livro digital baseado na obra do escritor
Ronaldo Coelho

Instituto Nossa Senhora da Glória
-INSG/Castelo- aguçaram a ima-
ginação e criaram um "livro digital"

intitulado "O Macaquinho na
Pandemia", baseado na obra do
escritor Ronaldo Simões Coelho,
"Macaquinho".

De acordo com a coordenadora
pedagógica do segmento, Patrícia
Certório, a ideia foi homenagear o
autor e incentivar nos estudantes o
gosto pela leitura e pela escrita
criativa. "A partir da história do
Macaquinho, os alunos criaram as
suas, baseadas na realidade que en-
frentamos hoje diante da Pandemia,
com muita doçura e mostrando
grande evolução na escrita, o que
nos orgulha muito", disse.

O lançamento do livro digital
ocorreu na Plataforma Microsoft
Teams.

Docente do Colégio Castelo é coautora de
mais um livro sobre a Memória de Macaé

– INSG/Macaé, Ivana Matos
Pinheiro Tavares juntamente com
os historiadores Lídia Aguiar e

Meynardo Rocha de Carvalho
lançaram o segundo livro da série
"Macaé – Memórias Recentes", com
organização da professora Marilena
Garcia e apoio do Vilcson Gavinho.

 O livro foi produzido em edição
limitada com o apoio da Prefeitura
Municipal de Macaé e é destinado
às escolas e instituições de fomento
da memória e cultura macaense.

Segundo Ivana, esta edição
possui 30 entrevistas de pessoas de
diferentes áreas da sociedade,
respaldadas com seus contextos
históricos. "Estamos muito felizes de
ver materializado mais um livro que
visa ao resgate da história e me-
mória do município de Macaé, onde
inclusive há uma entrevista com o
professor José Augusto Abreu
Aguiar, que foi um grande apaixo-
nado por esta terra e por sua his-
tória", concluiu.
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Por meio das aulas online, os
alunos do Ensino Fundamental I
do Instituto Nossa Senhora da
Glória – INSG/Castelo – desco-

Estudantes do Fundamental I do Castelo-
Macaé criam carrinho robô com uso de

Com o artigo intitulado "Time
Variations Analysis of the
Geomagnetic Field in the
Municipality of Macaé, Brazil"
(em Português: "Análise das
Variações Temporais do Campo
Geomagnético no Município de
Macaé, Brasil") a estudante do
Instituto Nossa Senhora da Glória
– INSG/Macaé e participante do
Programa Jovem Cientista
Salesiano, em parceria com a
Faculdade Católica Salesiana,
Laisa Prata Moreira Fernandes,
participou da XIV Feira de
Ciências, Tecnologia e Inovação
(FECTI 2020), organizada de
forma online pela Fundação
CECIERJ.

Artigo científico do Colégio Castelo-Macaé
conquista 3º lugar na XIV FECT

material reciclável

Laisa representou o trabalho
desenvolvido em conjunto com
alunos e ex-alunos do INSG/Macaé,
João Victor Jobim de Souza e Silva,
Iago Reis Homsi, Paula de Carvalho
Garcia, Gabriel Teixeira de Oliveira
Barroso, Tainá Rebelo e Ribeiro e
Gabriel Gomes Dias de Oliveira,
orientados pelo professor doutor
Hans Schmidt Santos e com a
contribuição da revisão da Língua
Inglesa da professora Vânia Regina
de Oliveira Branco. Após a
avaliação dos professores da XIV
FECTI 2020, o trabalho obteve o 3º
lugar na Modalidade 1 "Ciências
Exatas e da Terra".

O artigo científico que foi publicado
recentemente na revista
internacional "Open Access Library

Journal", recebeu elogios dos
professores avaliadores do FECTI,
pela temática ligada ao
eletromagnetismo, bem como pela
apresentação confiante da
estudante, recebendo ainda
incentivos para aprofundamento
das pesquisas.

"Foi uma honra apresentar este
estudo no FECTI 2020. Tudo
começou com o incentivo do
Colégio Castelo, por meio do
Programa Jovem Cientista
Salesiano e demais projetos de
cunho científico. E o que me
motiva a estar no campo da
pesquisa científica são as
inúmeras possibilidades de
aprendizado no universo da
ciência", revela Laisa.

briram que é possível aprender e
desenvolver a robótica sem usar
componentes eletrônicos e a
informática.

Sob a orientação da professora
de robótica, Camille Medeiros, e
apoiados na abordagem STEAM
(que engloba os conteúdos de
Ciência, Tecnologia, Engenharia,
Arte e Matemática) do Livro de
Robótica da Coleção Nautas, da
Editora Edebê, os estudantes
criaram um carrinho robô com
materiais recicláveis e o uso de um
balão de soprar (usado em
decoração de festa) para fazer o
projeto se movimentar de forma
autônoma.

A ideia foi utilizar a Robótica
Educacional para trabalhar o
desenvolvimento de habilidades do
século XXI e o pensamento com-
putacional, através da resolução de
problemas, inteligência emocional,
tomada de decisões, criatividade,
flexibilidade cognitiva, colaboração,
negociação e pensamento crítico.
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Com o avanço cada vez mais
acelerado das novas tecnologias e a
expansão do setor de Tecnologia da
Informação (TI), especialmente
neste momento de busca de soluções
mercadológicas demandadas pela
Pandemia do novo coronavírus, ou
SARS-CoV-2, o profissional de
Engenharia da Computação passou
a ter mais oportunidades de pro-
jetar, construir, programar e man-
ter softwares e hardwares.

"A área de E-commerce (co-
mércio eletrônico) cresceu 47% du-
rante a Pandemia. Ou seja, estamos
atuando quase 50% a mais do que
em janeiro de 2020. O E-commerce
engloba não só a venda em si, mas
a logística, marketing, pós-venda e
estamos vislumbrando um cresci-
mento fabuloso", revelou o profes-
sor Alan Galante ao dar início aos
temas da Live "Perspectivas &
Oportunidades na Engenharia da
Computação", realizada pelo canal

do YouTube da Faculdade Católica
Salesiana.

Em seguida, o professor José
Carlos Rocha ressaltou o cresci-
mento acelerado de abertura de
vagas na área de TI desde o ano de
2019, alcançando em 2020 um
aumento de 63%, de acordo com
dados do Banco Nacional de
Empregos. "O que mais cresceu no
recrutamento foram as contrata-
ções de profissionais para desen-
volvimento de software e suporte
técnico, impulsionadas pelas em-
presas que antes não investiam
tanto nesta área e mudaram seu
posicionamento durante a Pande-
mia, especialmente para consegui-
rem se recuperar neste período".

Já o docente Irineu Lima frisou
a área de automação industrial e
robótica como bastante promissora
também, na qual egressos de
Engenharia da Computação têm
atuado. "Ao fazer uma pesquisa,
identifiquei que algumas dessas

Live da Católica apresenta perspectivas
profissionais para o Engenheiro da
Computação no pós-pandemia

vagas aceitam profissionais desde o
nível técnico ao nível superior e vi-
sam melhor encaixar o profissional
dentro das necessidades das em-
presas, que são as mais diversas. A
maioria das vagas de emprego na
Região Sudeste estão na indústria
automotiva, naval, metalurgia e
siderurgia, entre outras", disse.

"Ainda em se tratando de
oportunidades, vislumbramos um
aumento gigantesco na geração e
captura de dados. Para se ter uma
ideia, em 2020, há a previsão de
chegar a 59 zettabytes de dados
processados. É uma massa de dados
absurda que o mundo vem gerando,
seja com os sistemas do dia a dia,
com compras online, redes sociais
etc., e a maior questão está em con-
seguir tratar toda essa informação",
salientou o professor Giovanni
Colonese, seguido pelo coordenador
do Curso de Engenharia da Com-
putação, Mauro Dias.

"Por tudo isso que ouvimos hoje
dos nossos professores, que são re-
ferência nas suas áreas, acredi-
tamos que o mercado de Compu-
tação está em franca expansão.
Dependendo do porte da organi-
zação e do cargo, um Engenheiro
da Computação pode ultrapassar
um salário de R$9 mil. É um
mercado muito amplo e, atualmen-
te, com demanda maior do que a
oferta de profissionais no Brasil e no
mundo", concluiu Mauro.

A Live teve a mediação do jor-
nalista Alysson Nogueira e a parti-
cipação importante de estudantes e
profissionais.


