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Projeto Crescendo Juntos
celebra o Dia da Família

Em comemoração pelo dia da
família, que é celebrado no mês de
agosto, a equipe do Projeto Crescendo Juntos (PCJ – Belford Roxo/RJ)
preparou uma tarde especial, onde a
Obra Social recebeu educandos e seus
familiares para um momento de
convivência cheio da salesianidade!
As famílias foram acolhidas

com as palavras da Diretora, Irmã
Maria Rita Zampiroli, que expressou
a importância daquele momento. A
celebração contou com um animado
baile das famílias, futsal cooperativo,
oficinas de teatro, dança e artesanato.
Para os familiares, a comemoração
foi uma oportunidade de expressar
o amor e estreitar os laços.

PCJ celebra o
Aniversário de
Dom Bosco

Com muita alegria e emoção, os
alunos e equipe do Projeto
Crescendo Juntos – PCJ –
comemoraram o aniversário de
Dom Bosco, dia 16 de agosto.
Irmã Maria Rita Zampiroli abriu
a celebração falando de sua
importância como exemplo e
inspiração na vida das Filhas de
Maria Auxiliadora.
Os jovens participaram da gincana “Nosso coração transborda amor, Dom Bosco nosso amigo e animador” e um jogo de
perguntas e respostas baseadas
na vida de Dom Bosco. A comemoração contou ainda com bolo
e parabéns e fez a alegria dos
jovens assistidos pelo Projeto.

Projeto Crescendo Juntos comemora
o Dia do Coordenador Pedagógico
O dia do Coordenador Pedagógico (22 de agosto) no Projeto Crescendo Juntos foi repleto de lindas manifestações. Stevie dos Santos Fonseca,
que diariamente desempenha com
paixão educativa e profissionalismo
seu ser pedagógico, recebeu homenagens da equipe e dos alunos do
Projeto. Ele assume com grandeza de
alma que “a educação é questão do
coração” (Dom Bosco). Na ocasião,
educadores e crianças esbanjaram
alegria,criatividade e amor através de
cantos, danças, paródias, teatros e lindos cartões.
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Encontro de Voluntários no Projeto
Crescendo Juntos

No dia 13 de agosto, aconteceu
no Projeto Crescendo Juntos (PCJ
- Belford Roxo/RJ), um encontro
especial que marcou a força da
corrente pela vida em prol da missão
educativa da Obra Social.

As Irmãs Maria Rita e Rita
Cristina receberam os voluntários
para um momento de reflexão e
partilha de vida e caminhada. Os
voluntários puderam perceber a
importância de fortalecer as ações

Projeto Crescendo Juntos celebra
as Filhas de Maria Auxiliadora

de atendimento na Obra Social do
município. Na abertura do encontro, a Irmã Maria Rita Zampiroli
expressou a gratidão por cada voluntário além de fazer um resumo
da força que cada um representa
para a instituição.
O coordenador Pedagógico,
Stevie Santos, fez um levantamento
do atendimento da instituição para
que os voluntários tivessem a dimensão de seu valor no fortalecimento da missão de atender crianças, adolescentes e jovens com o
máximo de qualidade.
Encerrando, a Irmã Rita Cristina animou uma dinâmica especial, que fez todos refletirem a importância de caminhar em equipe.
Os voluntários são fundamentais
para que a missão fique cada vez
mais forte e alcance um número
maior de crianças, adolescentes e
jovens da realidade de Belford Roxo.
O Projeto Crescendo Juntos (PCJ
– Belford Roxo) iniciou o mês de
agosto com uma grande festa
para expressar a gratidão da
comunidade pelo trabalho das
Irmãs. No dia 05 de agosto, a
equipe celebrou o aniversário de
147 anos do instituto das Filhas
de Maria Auxiliadora.
Crianças, adolescentes,
familiares, voluntários,
educadores e jovens passaram o
dia inteiro na Casa Betânia. O
Coordenador Pedagógico, Stevie
Santos iniciou a homenagem
com um momento de oração e
também falou sobre a história
das Irmãs no município. Em
seguida, as Irmãs fizeram uma
partilha em preparação para o
XXIV Capítulo Geral das Filhas
de Maria Auxiliadora.
A comemoração contou ainda
com sorteio de brindes,
homenagens, bolo e parabéns.
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Projeto Crescendo Juntos participa
de reunião da Pastoral do Menor

A convite da Pastoral do Menor
Leste I, a Diocese de Nova Iguaçu
participou de uma reunião ampliada, no dia 15 de agosto, no prédio da
Arquidiocese do Rio de Janeiro. Com
o objetivo de tratar da formação de
agentes (educadores), o encontro teve a presença de representantes do
Projeto Crescendo Juntos (Belford
Roxo-RJ) e foi coordenada por Regina Coeli Leão, que além de coordenadora da PaMen, é membro do
CONANDA (Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e Adolescente).
A reunião teve início com um
momento de mística com Padre
Aldo (Rio de Janeiro), assessor da
Pastoral e, em seguida, foram apresentados e discutidos os seguintes
assuntos:
Carta de Brasília – é um documento que conclama toda a sociedade brasileira na defesa da participação social, da efetivação do
Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente e do Estado Democrático de Direito. A Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente
(SNDCA), promoveu nos dias 08 e

09 de agosto o I Encontro Nacional
dos Conselhos Estaduais dos Direitos
da Criança e do Adolescente, planejado sem a participação do CONANDA, desconsiderando a historicidade e a legitimidade do controle
social na política dos direitos da
criança e adolescente. Neste sentido,
os Conselhos Estaduais presentes
exigem o cumprimento do disposto
na legislação e normativas vigentes
para a garantia do pleno funcionamento do CONANDA, e exigem a
realização da XI Conferência
Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente, que acontecerá na
primeira quinzena de dezembro de
2019, assegurando todo o processo
de discussão e construção coletiva
da política pública para crianças e
adolescentes realizado nas conferências municipais e estaduais ao
longo de 2018 e 2019.
Mensagem do Fórum Nacional
das Pastorais Sociais – Regina Leão,
que também participou do Fórum
das Pastorais Sociais em Brasília, dos
dias 30/07 a 02/08, entregou aos
presentes a mensagem do Bispo
Presidente da Comissão Episcopal

Pastoral para a Ação Sociotransformadora, Dom José Valdeci Santos
Mendes (Bispo do Maranhão). A
mensagem traz vários compromissos na defesa da vida plena (prática
da caridade e dimensão socioambiental da fé cristã) como testemunho e coerência batismal.
Encontro do Conselho Nacional, e a presença de Adolescentes e
Educadores –BH – A proposta é
criar nos regionais da CNBB que
têm a Pastoral do Menor, Escolas
de cidadania de adolescentes. Será
um momento de construir coletivamente ações para o fortalecimento
da participação dos adolescentes,
famílias e agentes de Pastoral, e de
vivenciar momentos de mística, celebração, integração fortalecendo a
caminhada na esperança, justiça,
fraternidade e na solidariedade.
A Pastoral do Menor atua no
Rio de Janeiro, através de 29 polos,
incluindo a Diocese de Nova Iguaçu
e atende 152 comunidades realizando um trabalho de proteção e
defesa de crianças e jovens empobrecidos e em situação de vulnerabilidade, garantindo seus direitos
fundamentais.
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Vill'agindo promove o 3º Encontro com as Famílias

No dia 29 de agosto, pais e responsáveis foram convidados para o
3º Encontro com as Famílias, num
bate-papo leve e dinâmico com base
na campanha do mês vocacional
contemplando o tema “Família –
como vai?”.

Fez parte do preparo, ouvir das
crianças e dos adolescentes as atitudes que agradam e desagradam
no convívio familiar com a intenção
de diagnosticar os perfis de famílias
e embasar o bate papo.
Pais e responsáveis foram aco-

Vill'agindo rumo ao XVII Capítulo
Geral das FMA's

lhidos com um lanche e em seguida
participaram da palestra ministrada
pela Pedagoga Dayse Camilette. A
palestra abordou o contexto familiar, conflitos e soluções possíveis
para driblar as dificuldades encontradas no convívio e que interferem na estabilidade espiritual,
emocional e financeira.
O encontro contou ainda com
a dinâmica “Em que mãos estão
seus filhos?”, realizada pela Irmã
Jaqueline Rocha, onde as famílias
puderam refletir sobre a maneira
como têm conduzido a educação em
seus lares e concluiu com a leitura
do texto “Educar seus filhos segundo
Dom Bosco” sob o comando da
Irmã Tânia Cordeiro.
As famílias demonstraram satisfação em participar de um evento
onde puderam refletir, trocar experiências e repensar a educação.

No dia 16 de agosto, quando é
celebrado o dia da Família
Salesiana, foi apresentado pela
comunidade religiosa, o processo
de preparação para próximo
Capítulo Geral. Foram convidados
educadores, representantes das
famílias, da comunidade eclesial e o
pároco, Pe. Caio Mascarelo.
O encontro iniciou com um
momento de oração, louvor e
agradecimento a Deus pelo dom
que foi a vida de Dom Bosco,
fundador da Congregação
Salesiana e do Instituto das Filhas
de Maria Auxiliadora, juntamente
com Madre Mazzarello.
A leitura do Capítulo, refletiu sobre
as questões que estão sendo objetos
de estudo em todas as comunidades
educativas, percebendo na
realidade e no contexto
contemporâneo os desafios mais
urgentes para a missão entre as
crianças, adolescentes e jovens e
identificando os caminhos que o
Espírito Santo sugere para melhor
acompanhá-los
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Vill’agindo na XII Conferência Municipal
de Assistência Social

No dia 21 de agosto, a equipe do
Villagindo esteve presente na XII
Conferência Municipal Democrática
de Assistência Social de Cachoeiro de
Itapemirim. A mesma teve como

tema “Assistência Social: Direito do
Povo com Financiamento Público e
Participação Social”.
Um tema muito pertinente para
a população em geral e de maneira

especial para as instituições que lidam
com as questões sociais. A assessora,
Dra. Ana Petroneto, fez um resgate da
caminhada do Serviço Social, passando desde as práticas assistencialistas e caritativas até o entendimento
da assistência como um direito do
indivíduo, o que se dá com a Constituição de 1988.
Há ainda um longo caminho a
percorrer para combinar a democracia
representativa com a democracia participativa, para garantir a efetivação
das conquistas então alcançadas.
Conquistas estas que estão em risco
diante do momento que atravessamos
no país. Os participantes levantaram
questões e propostas para a Conferência, promovendo um importante
debate a respeito do papel da Assistência Social nesse contexto.

Aula Inaugural de Direito no ISECENSA
ideias", o evento teve a frente o coordenador da graduação, Prof. Dr.
Carlos Alexandre de Azevedo Campos. O evento foi aberto ao público e
lotou o Auditório João Paulo II de
convidados e acadêmicos.

O curso de Direito do ISECENSA abriu oficialmente seu semestre
letivo com uma aula inaugural em

12 de agosto. Intitulada "Democracia e Jurisdição Constitucional:
uma longa jornada de tensões e

Numa brilhante explanação, o
ex-assessor do Ministro do Supremo
Tribunal Federal explorou a história
de mais de duzentos anos de tensões
e ideias envolvendo a Democracia e
a Jurisdição Constitucional, abordando, criticamente, a atuação do
STF após a Constituição Federal de
1988. Em suas análises, o coordenador enfatizou os emblemáticos
processos julgados no STF, já estudados em Grupo de Pesquisa pelos
alunos do curso de Direito do ISECENSA desde o primeiro período.
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ISECENSA sedia o Empretec

Consolidando uma política de
apoio aos atores do ecossistema regional de empreendedorismo e inovação, no início de agosto, a Agência ISECENSA de Inovação recebeu
o Seminário EMPRETEC, realizado
pelo SEBRAE/RJ.

Durante seis dias, os empretecos,
como são chamados os participantes,
envolveram-se em jogos, exercícios
e debates que os motivaram a ter visão empreendedora, e que ajudaram
a aperfeiçoar habilidades de negociação e de gestão empresarial.

Educação Física do ISECENSA
em ação educativa

O coordenador do curso de Administração Túlio Baita e o professor
José Gabriel representaram o ISECENSA e participaram do Seminário, cuja metodologia foi desenvolvida pela Organização das Nações
Unidas (ONU) e é aplicada no Brasil
com exclusividade pelo Sebrae.
O 8º período do curso de
Educação Física do ISECENSA
desenvolveu uma dinâmica nas
Casas de Convivência do
município de Campos dos
Goytacazes, no dia 20 de agosto.
A atividade, que faz parte da
disciplina de "Gerontologia e
Gerintomotricidade", constou na
aplicação do Protocolo de Nahas,
com o objetivo de traçar o perfil
dos idosos assistidos pela Rede de
Proteção Social.
- A atuação dos nossos
acadêmicos é resultado de uma
parceria entre o ISECENSA e a
Prefeitura de Campos. O resultado
desse trabalho possibilitará a
implementação de ações
direcionadas à qualidade de vida,
autonomia e envelhecimento
saudável para os assistidos explicou Maurício Calomeni,
coordenador do curso.
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Dia do Psicólogo no ISECENSA

O ISECENSA comemorou o
Dia do Psicólogo, 28 de agosto,
promovendo uma palestra com
Thiago Rodrigues. "Psicologia e
Direitos Humanos" foi o tema da
noite. Thiago ressaltou a importância e a urgência do papel dos
Psicólogos como defensores dos
Direitos Humanos, recordando
tanto as brutalidades já realizadas

como as conquistas de direitos até
os tempos atuais.
Ex-aluno da instituição, o palestrante destacou a alegria de
participar do momento e as oportunidades que teve em sua vida
acadêmica de trabalhar em prol do
reconhecimento da pessoa humana
através de projetos sócio-acadêmicos como Universidade Bairro -

Comunidade Tamarindo e Clínica
Nômade Voz de Rua.
A comemoração contou, também, com a participação musical de
Maria Eduarda Andrade, acadêmica do 6º período de Psicologia,
que encantou o público formado por
professores, alunos e ex-alunos que
prestigiaram o evento.

No ISECENSA, Projeto Cineise exibe
"a Última Grande Lição"
Dia 14 de agosto foi dia de
CINEISE. Direcionado aos cursos
de Pedagogia e Psicologia, o Projeto
exibiu o filme "A última grande
lição", que aborda importantes
temas como valores, família,
emoções, dependências e aceitação.
Após a sessão, os acadêmicos
participaram de um debate, tendo
à frente o coordenador Paulo Arthur
Buchvitz. Muito apreciado pelos
alunos da instituição, o Projeto
CINEISE exibe filmes com temas
contemporâneos com o objetivo de
instigar análises e debates.
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Educação Infantil do CENSA
constrói borboletário
"A lagarta vira borboleta na
folha?", "A borboleta sai do ovo?",
"O que a borboleta come"? Esses
foram alguns questionamentos do
3º período da Escola Infantil do
CENSA quando uma colega levou
uma lagarta.
Muito curiosos e interessados,
os alunos partiram para um estudo
mais aprofundado, com vivências
diárias e observações das fases da
metamorfose. Até mesmo um
"Borboletário" foi criado para que
conhecessem a evolução do inseto.
No dia 9 de agosto, as primeiras
borboletas nasceram e fizeram a
alegria dos alunos que se apressaram em soltá-las.

Projeto sobre Transportes
com passeio no CENSA

Desenvolvendo o projeto sobre
meios de transporte, o 1º Período da
Escola Infantil do CENSA fez um
passeio pela cidade, no dia 29 de
agosto. O objetivo era conhecer e
observar os mais variados tipos de
transporte.
A primeira parada foi no Museu

Histórico de Campos, na Praça do
Santíssimo Salvador, onde conheceram o bonde-trem, a linha férrea e
os objetos utilizados na época. A
seguir, foram ao Aeroporto Bartholomeu Lizandro, se encantando ao
verem um helicóptero pousar. A
terceira e última parada foi na em-

presa São João. Recebidos pelos engenheiros, técnicos e mecânicos
conheceram a forma de manutenção e limpeza dos ônibus.
Cheios de novidades, os alunos
finalizaram a tarde com um piquenique, onde trocaram ideias e compartilharam os novos conhecimentos.
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Educação Infantil do CENSA
celebra Dom Bosco

Os 2º e 3º Períodos da Escola
Infantil do CENSA preparam um
momento cultural para celebrar o
204º aniversário de nascimento de
Dom Bosco. Na manhã de 16 de
agosto, os alunos participaram de
uma contação de histórias sobre a
vida do fundador da congregação
salesiana, conhecendo a alegria com
que ele encaminhava os jovens e

crianças para a oração e fé.
No turno da tarde, as turmas
encenaram "O Circo de Dom
Bosco", mostrando como podemos
nos aproximar de Deus através da
música, do canto e da diversão. E
para finalizar um dia de comemorações, o 2º período apresentou
o rap "Dom Bosco tem poder!"

Renovação dos
Compromissos
de Batismo no
CENSA

Oitenta e nove crianças do
CENSA que este ano receberão a
Primeira Eucaristia renovaram
seus compromissos com o
Batismo, na noite de 21 de
agosto. A celebração, que
aconteceu na Capela da escola,
foi presidida por Pe. Murialdo
Gasparet e contou com a
presença dos padrinhos e
familiares dos catequizandos.

Alfabetização em Robótica no CENSA
O corpo docente do Ensino
Fundamental I do CENSA contou
com a colaboração do gerente de
produtos do CENSANET, Pedro
Vieira, para aprofundar seu
conhecimento sobre informática
e robótica.
No dia 2 de agosto, Pedro
apresentou os materiais e
programas à equipe que se
prepara para introduzir a
"Alfabetização em Robótica"
para os alunos, nesse semestre.
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CENSA e ISECENSA refletem o Capítulo Geral XXIV

A comunidade educativa do
CENSA e do ISECENSA se reuniu
para um momento de reflexão e
oração nos dias 26 e 27 de agosto.
O encontro foi uma preparação ao
Capítulo Geral XXIV do Instituto

das Filhas de Maria Auxiliadora ,
que terá início em Roma, no dia
18 de setembro de 2020, com o
tema "Façam tudo o que Ele lhes
disser" (Jo 2,5).
“Comunidades geradoras de

vida no coração da contemporaneidade”, o CGXXIV e tem como
objetivo tratar dos assuntos mais
importantes relativos à vida do Instituto "para uma presença sempre
mais eficaz na Igreja e no mundo."

CENSA comemora o Aniversário de Dom Bosco
O 204º aniversário de Dom Bosco foi comemorado com
festa no Auxiliadora! Um gostoso lanche foi partilhado
por professores, funcionários e Irmãs na manhã de 16 de
agosto para festejar o grande mestre e idealizador do
sistema educacional Salesiano. Viva Dom Bosco!
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Domingo em Família no CENSA
O dia 25 de agosto foi um dia
de alegria e interação entre pais,
filhos e escola no CENSA! A manhã
começou com a bênção do Pe.
Murialdo, seguida de um passeio
ciclístico, unindo gerações não só de
bicicletas, mas também caminhando, de patins, skate, patinete...
O importante era participar! A festa
continuou dentro da escola, com
gincana, cabo de guerra, touro
mecânico, corrida do saco, futmesa,
ovo na colher, disputas de vôlei,
futsal, piscina e um gostoso
churrasco!
O evento foi promovido pela
APPCENSA - Associação de Pais e
Professores do CENSA e contou
com o apoio da Calil Sport Bike, que
doou uma bicicleta para sorteio.
Foram entregues vários brindes e
também premiados o ciclista mais
jovem e o mais idoso. O ISECENSA
marcou presença, dando suporte
com suas equipes de Enfermagem,
Fisioterapia e Educação Física.

Dia da Anec no CENSA
O corpo docente do CENSA e
das escolas católicas do Estado do
Rio de Janeiro se reuniram no dia
24 de agosto, para o Dia da ANEC Associação Nacional de Educação
Católica do Brasil.
O evento abriu com uma reflexão realizada pela Pastoral Universitária do ISECENSA e uma
calorosa acolhida da vice-diretora
do CENSA e ISECENSA, Beth
Landim, que também coordena o
Conselho ANEC RJ. A seguir, Marta
Relvas proferiu a palestra “Neurociência e a complexidade cerebral
em sala de aula - Despertando potencialidades e inteligência para
uma escola mais afetiva-efetiva”.
Dando
continuidade
à
programação, foram realizadas
várias oficinas, ministradas por
Psicopedagogas, abordando temas
atuais relacionados à Educação.
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Aula de Campo na Educação Infantil do CENSA

Trabalhando o Projeto "Água:
preservação, consumo consciente e
reaproveitamento", o 1º período da
Escola Infantil do CENSA partiu
para um aprendizado in loco.

No dia 21 de agosto, a turma
participou de uma aula de campo,
conhecendo o Sistema Coroa, que
atende os bairros do distrito Sede e
de Ururaí. Complementando os co-

nhecimentos adquiridos em pesquisas e estudos, viram o processo
de retirada e purificação da água do
Rio Paraíba e o tratamento que recebe para chegar às residências.

Educação Infantil do CENSA em Bate-papo
sobre cana de açúcar
O 3º período da Escola Infantil
do CENSA recebeu o professor
Eduardo Rodrigues, responsável
pela disciplina de Biologia no Ensino
Médio do Auxiliadora, para um
bate-papo informal, no dia 8 de
agosto. O tema foi a cana de açúcar
e suas potencialidades para uma
sociedade mais sustentável. O encontro representou mais um avanço
no Projeto "Indústria, inovação e
infraestrutura", desenvolvido atualmente pela turma.
Com o bate-papo, os alunos
aprenderam o que é energia verde e
as vantagens do uso do etanol.
Conheceram, também, algumas
formas de reaproveitamento do
bagaço da cana de açúcar, como
artesanato, papel, tijolo, carvão,
asfalto e geração de energia para as
próprias usinas.
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Formação da Coleção Nautas

No dia 31 de agosto, docentes e
coordenadores pedagógicos da Rede
Salesiana Brasil de Escolas (RSBBrasil), Polo BH, estiveram no Instituto Nossa Senhora da Glória – Castelo
/Macaé – para a formação da Coleção Nautas, produzida pela Editora
Edebê, para o Ensino Fundamental I.
Segundo a editora, a Coleção
Nautas chegará às escolas em 2020,
com uma proposta real de colocar as
crianças no centro do processo de
aprendizagem, construída com base
nas premissas da nova Base Nacional

Comum Curricular (BNCC), no Sistema Preventivo Salesiano e metodologias inovadoras.
"Este é um material maravilhoso
que chega para nos mostrar que nossas crianças mudaram e que nós precisamos avançar no ensino para as
gerações futuras. Todo conteúdo está
conectado à Base Nacional Comum
Curricular, que prioriza temas importantes como a sustentabilidade. Além
disso, a Coleção Nautas se preocupa
com a formação do pensamento crítico e com as habilidades que precisam

Encontro de Comunicação para
Aspirantes e Postulantes

ser desenvolvidas nos alunos que já
iniciam na Educação Infantil com
importantes conhecimentos sobre a
linguagem de programação", explicou a gestora pedagógica do Castelo/
Macaé, Cintia de Castro Manhães.
A formadora e uma das autoras
do Livro de Língua Portuguesa da Coleção Nautas, Fernanda Petrezin,
revelou que o objetivo da formação
foi fazer com os professores conhecessem e se encantassem com a Coleção para que pudessem passar isso aos
pais e alunos, através de experimentação prática do material.

comunicação. Ao final do dia, as formandas foram convidadas a fazer uma síntese sobre a importância da comunicação
social em paralelo com o cotidiano.
No dia 20, foi refletido sobre a Educomunicação, trazendo a importância da mesma no nosso carisma e cotidiano a partir
de textos e livros salesianos. O tema foi
desenvolvido com base no significado
das palavras: “educação, comunicação e
educomunicar”, ressaltando a importância de Paulo Freire e Mario Kaplún.
Neste contexto foi desenvolvido o sistema, os objetivos e as áreas de intervenção da educomunicação.

Em Recife, nos dias 19 e 20 de
agosto, as postulantes e aspirantes
participaram do encontro de comunicação assessorado por Ir. Márcia
Koffermam (FMA), responsável da
Rede Salesiana Brasil de Comuni-

cação, na Casa de Formação
Maria Auxiliadora (BRE).
No primeiro dia, foi trabalhado a
história da comunicação social, os
fundamentos, as formas, os
esquemas e as teorias de

Os dias foram de grandes e importantes
aprendizados para melhor desenvolvimento das formandas neste processo de
crescente conhecimento no carisma.
Além do aprendizado, igualmente significativo foi o convívio fraterno entre a
comunidade e a Ir. Márcia Koffermam.
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Ir. Chiara na Inspetoria Nossa Senhora da Penha

Nos dias 03 e 04 de agosto a
Inspetoria Nossa Senhora da Penha
teve a alegria de acolher a Vigária
Geral do Instituto das Filhas de
Maria Auxiliadora, Ir. Chiara
Cazzuola para o discernimento da
nova Inspetora da Inspetoria
nascente da nova configuração.
Este encontro aconteceu no
Centro Inspetorial (RJ) e reuniu
quarenta e sete Irmãs.

Com simplicidade e retidão, Ir.
Chiara orientou passo a passo o
grupo a fim de que – a partir do
material preparado pelo
Instituto, da reflexão pessoal e
da partilha em grupos – fosse
abrindo caminhos para uma
melhor percepção da vontade
do Senhor.

Ao final as indicações feitas
foram devidamente ofertadas,
lacradas e, posteriormente, enviadas
à Madre Geral.
No dia 05, numa fervorosa
celebração eucarística presidida
pelo SDB Padre Pedro Trindade,
todo o grupo reunido com o coração
em festa, elevou a Deus ação de
graças pelos 147 anos do Instituto
das Filhas de Maria Auxiliadora!
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Aniversário das Filhas
de Maria Auxiliadora no INSA

No dia 05 de agosto, o Instituto
Nossa Senhora Auxiliadora - INSA
recebeu a visita de Ir. Chiara
Cazzuola, conselheira do Instituto
das Filhas de Maria Auxiliadora, e
também de Irmãs das diversas
comunidades da Inspetoria Nossa

Senhora da Penha, que participaram de uma acolhida junto aos
alunos, professores e funcionários
do INSA.
Em um clima de alegria e fraternidade celebraram os 147 anos
das Filhas de Maria Auxiliadora.

Alunos do INSA
Visitam o Aquario

No dia 08 de agosto, os alunos
do Ensino Fundamental II e
Ensino Médio do Instituto
Nossa Senhora Auxiliadora
(INSA) visitaram o AquaRio, o
maior Aquário Marinho da
América do Sul. Nesta visita os
alunos descobriram a
biodiversidade marinha,
embarcando em uma
verdadeira viagem pelo fundo
do mar.

INSA no 12º Congresso Rio de Educação
O Sinepe Rio realizou nos dias 23
e 24 de agosto, no Windsor Barra
Hotel, o 12º Congresso Rio de
Educação. O evento reuniu um
time de grandes palestrantes, que
discutiu o que existe de mais atual
na área de gestão e do
conhecimento pedagógico. A
Orientadora Educacional Lidiane
Mattos e as Professoras Ângela
Espíndola, Neide Ramos,
Fernanda Leite e Mariana Franco
representaram o Instituto Nossa
Senhora Auxiliadora - INSA nesse importante evento.
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Articulação da Juventude Salesiana
em Formação no INSA

"A Vida é um presente de Deus
para nós". Com este tema, nos dias
23 e 24 de agosto aconteceu no Ins-

tituto Nossa Senhora Auxiliadora INSA - a primeira etapa de formação, segundo o Itinerário à Edu-

cação da Fé da Articulação da Juventude Salesiana - AJS - para préadolescentes.
Alunos de 6º e 7º anos, se encontraram para aprofundar o
sentido da própria vida, fundamentando-se no nascimento e
infância de Jesus, Madre Mazzarello
e Dom Bosco.
O lugar bíblico trabalhado foi
Belém e o símbolo dessa etapa foi a
Estrela. No final na noite, em
oração na capela, os participantes
receberam a Estrela como símbolo
do caminho, de busca, de orientação
e guia. Junto com a estrela receberam uma carta dos pais e familiares,
falando da alegria do seu nascimento e a importância deles para a
família. Foi um momento de grande
emoção entre os jovens.
A formação foi coordenada por
Irmã Teresinha e Irmã Rita Cristina
e contou com o auxílio de quatro
jovens do Ensino Médio, além de
uma pensionista.

Projeto "Ler por Prazer" realiza premiação no INSA
A primeira fase do Projeto "Ler
por Prazer" teve sua premiação
no dia 29 de agosto com os
alunos dos 4º e 5º anos do
Instituto Nossa Senhora
Auxiliadora - INSA.
O Projeto visa desenvolver nos
alunos o hábito da leitura, sendo
esta a principal fonte de
aprendizagem e
desenvolvimento do senso crítico
já na tenra idade, tornando-os
cidadãos questionadores e
aguçados na busca de novos
conhecimentos.
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Crônicas ao ar livre no INSA
A turma do 6º ano do Instituto
Nossa Senhora Auxiliadora (INSA)
trabalhou o gênero textual crônica,
referente à disciplina de Redação,
ministrada pela professora Neide
Ramos, de maneira diferente. No
dia 09 de agosto, os alunos foram
conduzidos ao pátio da escola para
que observassem tudo ao redor e
encontrassem um assunto cotidiano
que os inspirassem a escrever uma
crônica. O resultado foi muito
gratificante e os alunos adoraram a
experiência ao ar livre.

No Castelo/Macaé, acolhidas marcam
o Aniversário das Filhas de Maria Auxiliadora

Na semana em que se comemora o aniversário de 147 anos do
Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora (FMA), os alunos do Ensino
Fundamental II e do Ensino Médio
do Instituto Nossa Senhora da
Glória – Castelo/Macaé - participaram de acolhidas especiais realizadas pela diretora geral, Ir. Carmelita

Agrizzi, e pela coordenadora da Pastoral Escolar, Ir. Maria do Carmo
Ferreira.
As acolhidas iniciaram no dia
05 de agosto, com os alunos do 9º
ano do Ensino Fundamental II e dos
1º anos do Ensino Médio, e seguiram com os 2º e 3º anos do Ensino

Médio, 7º, 8 e 6º anos do Fundamental II.
Na ocasião, a Ir. Carmelita falou com os jovens sobre a importância da formação integral e a responsabilidade que cada um tem com
seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional, aproveitando a
escola como um todo.
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Docentes participam de formação na FSMA

No dia 03 de agosto, os professores da Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora – FSMA – participaram
de mais um encontro do Programa
de Formação Continuada (Profoc).
Na oportunidade a diretora geral, Ir. Carmelita Agrizzi, conduziu
a abertura, desejando um bom retorno do recesso e agradecendo por
tudo que os docentes têm feito pela

Casa Salesiana.
Em seguida, a diretora da RSBEscolas, Ir. Adair Sberga, ministrou
uma palestra sobre a "A Epistemologia do Professor". “A ideia foi
falar sobre a formação da pessoa e
sobre a formação dos alunos. Somos
educadores de uma escola católica
salesiana, temos um diferencial por
termos aqui, o exercício da vocação,

Jovens Cientistas do Castelo/Macaé
publicam artigo na Oalib Journal

Os alunos do Instituto Nossa
Senhora da Glória – Castelo/
Macaé - Júllia Medeiros
Figueiredo, Igor Rodrigues
Salvador de Menezes, Davi
Antônio Ferreira Velloso, Maria
Eduarda da Silva Bento e Iuri de

Azevedo Lima tiveram seu artigo
"Geomagnetic Mapping of the
Macaé Region, Brazil" publicado na
OALib Journal, revista internacional
qualificada como B4 pela CAPES.
Os estudantes fazem parte do
Programa Jovem Cientista

que é um dom que Deus nos deu,
contando conosco para ajudar na
formação de outras pessoas. Não
basta transferir um monte de conteúdo, vai além disto. É algo muito
mais profundo. O aprendizado é
uma das estratégias, porque formar
mesmo é ajudar no desenvolvimento integral de uma pessoa",
disse Ir. Adair.
Após, o professor mestre, doutorando em Educação e diretor da
Apoio Estratégico, Ivan Cunha,
palestrou sobre como a tecnologia
influência na vida das pessoas e no
processo de aprendizado, além da
importância da busca pelo equilíbrio
emocional.
A vice-diretora acadêmica da
FSMA, Ana Cristina Lousada, aproveitou a oportunidade para dar
informes sobre o segundo semestre
letivo, convidando os docentes para
um bate-papo com o coordenador
de cada curso.
Salesiano, uma parceria entre o
Colégio Castelo/Macaé e a
Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora – FSMA. Segundo o
orientador do grupo e Prof. Dr.
Hans Schmidt, os alunos
envolvidos passaram por todas as
etapas da metodologia científica:
planejamento, pesquisa
bibliográfica, coleta de dados de
satélites e observatórios
magnéticos (IGRF12), cálculo das
variáveis magnéticas, confecção e
análise dos mapas e por fim,
tradução do material para o Inglês
e confecção do artigo dentro das
normas de formatação da revista.
"O artigo "Mapeamento
Geomagnético do Município de
Macaé" detalha as pequenas
variações do campo magnético
terrestre ao longo do município.
Sendo as informações levantadas
muito úteis em trabalhos de campo
em topografia, cartografia,
fotografia aérea e navegação",
explica Hans.
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Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora
comemora 10 anos do Curso de Psicologia

Na VI Semana de Psicologia
da Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora – FSMA, alunos,
professores e direção fizeram uma
verdadeira viagem no tempo
exaltando e celebrando os 10 anos
de criação do curso na instituição.
A programação composta por
uma série de bate-papos iniciou no

dia 27, Dia do Psicólogo, com a
"Jornada do SPA" onde os alunos
apresentaram relatos do Serviço de
Psicologia Aplicada (SPA) ocorrido
na Clínica Escola Santa Teresa,
em comunidades e em parceria
com o Programa Nova Vida da
Prefeitura de Macaé.
No primeiro dia, os alunos as-

sistiram a um vídeo com o depoimento da primeira coordenadora da
Clínica Escola e ex-docente da
FSMA, Cintia Craveiro. O segundo
dia foi marcado pela narrativa da
criação do Curso de Psicologia com
a presença das doutoras Gabriela
Bastos Soares e Ana Lúcia Novais
Carvalho. Por meio da temática "10
anos do Curso de Psicologia da
Faculdade Salesiana: rotas, percursos e histórias".
O encerramento da VI Semana
de Psicologia foi caracterizado pelas
lembranças e trocas de experiências
dos egressos Tatia Rangel, Núbia de
Almeida Costa e Ray Nascimento.
O bate-papo descontraído permeou
pelas expectativas do início do curso,
pelas diversas experiências acadêmicas vividas, pelas angústias normais dos respectivos momentos de
conclusão do curso, pela bagagem
de valores adquirida dentro da
Salesiana e pela construção da vida
profissional.

O Tempo é tema do Programa Maturidade,
em Macaé
ram uma palestra sobre o uso do
tempo no dia 28 de agosto. O quarto
encontro do Programa foi ministrado
pela diretora geral da FSMA, Ir.
Carmelita Agrizzi.

Dando continuidade ao Programa "Maturidade – Nosso Tempo
é Agora" realizado na Paróquia São

Paulo Apóstolo em parceria com a
Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora – FSMA – os idosos recebe-

Vale ressaltar que o Programa
teve início em abril, com encontros
sobre "Economia Doméstica" (ministrada pela professora mestra, Júlia
Franco), "Vivências" (pelo coordenador do Curso de Psicologia, Marcello
Santos) e "Prevenção e Combate a
Incêndio" (pelo coordenador de
Pesquisa e Extensão da FSMA, Hans
Schmidt Santos).
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Castelo/Macaé celebra Aniversário
de Dom Bosco
No Castelo/Macaé, brincadeiras
e partilhas no pátio marcaram os 204
anos de Dom Bosco, sacerdote católico italiano, fundador da Congregação Salesiana e padroeiro dos jovens,
conhecido como o "Pai e Mestre da
Juventude", comemorado no dia 16
agosto. O dia iniciou com a Santa
Missa celebrada pelo Padre Gleison
Lima, da Paróquia Santo Antônio.
Pais, estudantes, membros da
Pastoral Escolar, as Irmãs Salesianas
e os funcionários professaram sua fé
e homenagearam Dom Bosco.
Durante todo o dia, os alunos
participaram de acolhidas especiais
em sala de aula e diversas atividades
no pátio dentre elas: futsal, basquete,
tênis de mesa, pebolim (totó), etc.

Jovens do Projeto Nova Vida participam de
capacitação na FSMA
refletindo profundamente sobre o
futuro que os espera nas
empresas.

"A influência e os conflitos entre
as gerações no mercado de
trabalho" foi o tema da
capacitação do mês de agosto
realizada no Programa Nova
Vida, por meio da parceria entre
a Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora – FSMA – e a

Secretaria de Desenvolvimento
Social da Prefeitura Municipal de
Macaé.
A palestra foi ministrada no dia 27
de agosto pela professora mestre
Anirian Cristiane Unghare, no Paço
Municipal. E para a professora, os
jovens absorvem bem o que é dito,

Anirian ressaltou que a parceria
entre a Faculdade Salesiana e a
Prefeitura de Macaé propicia
uma oportunidade ímpar para os
jovens. "Apesar de tanta
informação disponibilizada pela
mídia, redes sociais e internet,
eles precisam dessa troca com
profissionais. Isso facilita de
forma ampliada a absorção de
bons valores e princípios,
colocando-os cada vez mais no
caminho da prosperidade e
entendimento das coisas ao seu
redor", disse, finalizando ao
agradecer pela oportunidade de
fazer parte dessa caminhada,
contribuindo com algo que possa
fazê-los de alguma forma crescer
como pessoas e como futuros
profissionais.
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Em Macaé, Solar Monte Elíseo
recebe visita de ex-morador

Histórias e memórias de 1940
sobre o cotidiano e o acervo material e imaterial do Solar Monte
Elíseo foram relembradas de
maneira emocionante na tarde de
20 de agosto, quando as Irmãs
salesianas Carmelita Agrizzi, Maria
das Graças Bazzoni, Maria do
Carmo Ferreira e Aurélia Zandonadi

receberam a visita do senhor Manoel
Olive, última criança nascida no
prédio histórico que abriga há 56
anos o Instituto Nossa Senhora da
Glória – Castelo/Macaé - e há 18
anos, a Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora – FSMA.
Senhor Manoel Olive é descendente de Francisco José Domingues,

o Visconde de Araújo, proprietário
do Solar até 1962. A visita ocorreu
em meio às obras de restauração da
fachada do prédio, cujo objetivo é
manter preservada sua história e
arquitetura.
O último descendente do
Visconde, nascido no Monte Elíseo,
realizou a visita sob a companhia
do sobrinho neto Felipe Bernardes
da Costa de Oliveira. "É muita
emoção", disse o Senhor Manoel
com os olhos cheios d'água. "Ver os
quartos, as salas e as escadas por
onde passávamos, relembrar os
detalhes da decoração e de objetos.
Estar novamente no quarto dos
meus avós onde eu nasci. É muito
emocionante".
Para as Irmãs salesianas, a
visita do Senhor Manoel Olive foi
um momento enriquecedor e único
de resgate da história do Solar, onde
foi possível fazer uma viagem pelo
tempo, descobrindo detalhes da
história que certamente precisam
ser exaltadas e preservadas para que
as próximas gerações possam ter
acesso e compreensão da importância desse local para a história de
Macaé.
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Famílias preparam-se para
a Primeira Eucaristia no Castelo/Macaé

Os pais dos alunos que estão em
preparação para a Primeira Eucaristia participaram no dia 29 de
agosto da Santa Missa formativa com
o Padre Gleison Lima, na Capela do
Bloco B, no Instituto Nossa Senhora
da Glória – Castelo/Macaé.

Segundo Junior Guzzo, membro da Pastoral Escolar, a missa
formativa é um momento extremamente importante para o fortalecimento da vivência cristã no
âmbito das famílias. "Nesta Santa

Missa o Padre Gleison tem o cuidado de explicar todos os momentos
(simbologias) que envolvem a
celebração, dando um significado
ainda maior para esta profissão de
fé e de comunhão com Deus", disse.

Cerimônia de Colação de Grau na FSMA
Propaganda, Jornalismo,
Engenharia Ambiental e Sanitária,
Computação, Química e Produção
receberam o título de
bacharelado.

O sonho de conquistar a
graduação foi realizado para 85
formandos na noite de 24 de
agosto durante a Cerimônia de
Colação de Grau realizada na

Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora – FSMA.
Jovens profissionais de Psicologia,
Administração, Publicidade e

Como tradicionalmente acontece,
antes de ser conferido o grau de
bacharel, os alunos foram
presenteados com uma
interpretação da canção "Como
uma onda" (de Lulu Santos), pelo
coordenador do Curso de
Psicologia, Marcello Santos. Ao
final os novos profissionais
puderam celebrar juntos dos
amigos e famílias a conquista da
graduação.
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Alunos do Castelo/Rio das Ostras
promovem Corredor Cultural

Os alunos das turmas 802 e 902
do Instituto Nossa Senhora da
Glória (Castelo/Rio das Ostras),
promoveram no dia 12 de agosto,
um corredor cultural com a exposição de trabalhos realizados na
disciplina de História. Cartazes,
banners, maquetes e demais itens
foram utilizados para retratar dois
momentos históricos distintos,
porém marcantes: o Holocausto e
a Revolução Industrial.
O trabalho realizado com os

alunos do 9º ano foi uma proposta
a partir da leitura do livro "A Mala
de Hana" da autora canadense
Karen Levine. A história se desenrola em três continentes durante
um período de quase setenta anos,
e é basicamente, um retrato de
como era a vida das crianças submetidas ao Holocausto.
Após a leitura, cada aluno
trouxe um ou mais objetos que
marcaram sua vida, para contar
essa história à turma, "uma forma

Receita com alimentos da horta no
Castelo/rio das Ostras

de trabalhar a sensibilidade, as fontes históricas (que são os próprios
objetos) e a história pessoal de cada
aluno", explicou a professora Cleyde
Mendonça. Ainda segundo ela, o
momento foi de muita emoção.
"Eles trouxeram porta retratos com
fotos da família e demais pessoas
importantes, troféus, medalhas, a
primeira boneca e muito mais. Foi
uma excelente troca de experiências", concluiu.
Continuando nesta temática, o
trabalho se estendeu à disciplina de
Língua Portuguesa, onde os alunos
fizeram uma redação sobre o
nazismo e escolheram algumas
cenas do livro para reproduzir em
caixas de sapato. A partir daí criouse um memorial do Holocausto
para visitação, com faixas, cartazes,
banners e até alguns sapatos (fazendo referencia às vitimas das
câmaras de gás).
As turmas de 6º e 7º anos
visitaram a exposição, que contou
com diversos trabalhos, incluindo os
das turmas de 8º ano, que estão
estudando agora sobre Revolução
Industrial.
Há alguns meses atrás, a
Educação Infantil do Instituto
Nossa Senhora da Glória Castelo/Rio das Ostras iniciou o
plantio de sua nova horta.
Localizada em um espaço mais
acessível, ela possibilitou aos
alunos entenderem todo o
processo de desenvolvimento de
determinados alimentos, desde o
plantio até a colheita.
E chegou o momento de
consumir. No dia 23 de agosto os
alunos do Maternal e do Infantil I
(tarde) colheram lindas cenouras
e fizeram, com a ajuda das
professoras, um delicioso bolo.
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Alunos do Castelo/Rio das Ostras
homenageiam Irmãs Salesianas

No dia 06 de agosto, alunos das
turmas de 3º,4º e 5º anos do Ensino
Fundamental homenagearam as
Irmãs Salesianas pelos 147 anos de
fundação do Instituto das Filhas de
Maria Auxiliadora (FMA). A família
religiosa, idealizada por Dom Bosco
e Madre Mazzarello, conta hoje com

mais de 13.500 Irmãs distribuídas
nos cinco continentes. Irmã Neuza,
Irmã Ana Maria e Irmã Clarinda
são as representantes deste Instituto
no Castelo de Rio das Ostras,
realizando um trabalho educativo e
evangelizador.
Para agradecê-las por todo

amor e dedicação recebidos, os
alunos prepararam uma homenagem com direito a muitos abraços,
declarações, cartinhas e música. O
momento foi fundamental para
reafirmar a importância da gratidão
por todas as vivências que o colégio
proporciona à comunidade escolar.

Gincana "Papai do Ano" no Castelo/Rio das Ostras
No dia 09 de agosto, o Castelo/
Rio das Ostras promoveu uma
grande gincana em comemoração ao
Dia dos Pais. Alunos das turmas do
Maternal ao 2º ano do Ensino
Fundamental levaram seus responsáveis para participar das mais variadas brincadeiras durante a tarde.
Houve dança da cadeira, ovo na
colher, slackline, "pedra, papel e
tesoura" e muito mais. Após algumas horas de diversão, um lanche
coletivo reascendeu a energia dos
participantes. O momento foi uma
oportunidade para que pais e filhos
brincassem e se divertissem juntos.
No fim do dia, os alunos entregaram medalhas aos "Papais do Ano".
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Criatividade e sustentabilidade
no Colégio Laura Vicunha
A turma do Infantil I do Colégio
Laura Vicunha, juntamente com
suas famílias, usaram toda
criatividade para confeccionar
lindos e inteligentes robôs, e o
resultado foi surpreendente! A
proposta oferecida pelo material
Girolhar, era construir robôs utilizando sucata. Os materiais recicláveis que iriam para o lixo se
transformaram em lindos robôs.
Além de usarem muita criatividade,
a turma aprendeu conceitos importantes sobre produzir menos lixo
e sustentabilidade. Para finalizar, no
dia 07 de agosto, realizaram um
desfile de seus criadores com suas
belas criações, que posteriormente
ficaram expostos para que toda a
escola pudesse apreciar os trabalhos.

Educação Infantil do Laura Vicunha no Hortifruti
Tendo como objetivo valorizar e
incentivar bons hábitos
alimentares, os alunos da
Educação Infantil do Colégio
Laura Vicunha fizeram no dia
15 de agosto uma visita ao
Hortifruti, em uma atividade
muito divertida.
No local, eles realizaram uma
visita guiada e desenvolvida
pela nutricionista do
estabelecimento, descobrindo a
variedade dos alimentos e seus
benefícios ao organismo.
Após as orientações da
profissional, as crianças
aprenderam um pouco mais
sobre a importância de ter uma
boa alimentação e puderam
experimentar os sabores, sentir
os aromas e texturas das frutas
frescas, dos sucos e pães
produzidos pelo Hortifruti.
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Colégio Laura Vicunha celebra os 70 Anos
O Colégio
Laura
Vicunha
celebrou no
dia 16 de
agosto, seu
aniversário de
70 anos de
fundação.
Uma série de
homenagens
fez parte
dessa
comemoração
especial.
Numa calorosa acolhida, a
Diretora da instituição, Irmã
Cláudia Pianes, falou sobre a alegria
da celebração e a importância do
trabalho desenvolvido ao longo das
sete décadas. Destacou a vida e obra
de Dom Bosco, também aniversariante e fundador do Instituto das

Filhas de Maria Auxiliadora.
A escola recebeu um grande
abraço que envolveu alunos, professores, funcionários e a comunidade
religiosa. O dia contou ainda com
atividades recreativas no pátio,
lugar preferido de Dom Bosco.

Exposição fotográfica comemora os
70 Anos do Colégio Laura Vicunha

O Colégio Laura Vicunha
completou 70 anos (16/08/1949)!
Uma das comemorações foi uma
exposição fotográfica.

Após uma detalhada pesquisa em muitos documentos, fotos e jornais, o Colégio preparou uma exposição fotográfica utilizando parte do material com a

Finalizando o dia, numa celebração interna, os funcionários participaram de uma noite de caldos,
num momento de acolhida e gratidão por serem parte de um grande
trabalho educativo numa casa salesiana, que há 70 anos faz a diferença na vida de tantas famílias.
intenção de ser apreciado, durante
todo o mês de agosto, pelos alunos e
pela própria sociedade que o acolheu.
A exposição utilizou o espaço do Museu Histórico de Campos, que fica situado na principal praça da cidade e é
um ponto de grande visitação.A exposição pôde ser apresentada em órgão
público devido à importância para a
sociedade, pois além de todo amparo à
criança, contou com a presença de
grandes personalidades, como a visita
de Juscelino Kubitschek, então
presidente da República, em 1957.
O aniversário de 70 anos do Colégio
Laura Vicunha afirma a força estrutural e pedagógica, a renovação constante - principalmente no que se refere
aos recursos tecnológicos- e o cumprimento de seu dever perante à sociedade – não apenas religioso, mas também a influência na formação de bons
cidadãos.
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Dia dos Pais no Colégio Laura Vicunha
No dia 17 de agosto, a Educação
Infantil do Colégio Laura Vicunha
prestou uma linda homenagem aos
papais. Numa manhã de diversas atrações, a escola abriu as portas para
receber alunos e familiares. A apresentação musical deu início às comemorações, emocionando e alegrando
o público presente. A manhã contou
ainda com atividades recreativas
como cabo de guerra, dança da cadeira e corrida do saco, onde pais e filhos
puderam participar juntos, estreitando laços.
O dia finalizou com um delicioso
lanche com direito a bolo e parabéns.
Foi um momento de diversão e interação entre pais e filhos.

Dia da Família no Colégio Laura Vicunha

O Colégio Laura Vicunha celebrou no dia 24 de agosto o Dia da
Família. Numa manhã com diversas atrações, alunos, ex-alunos

e familiares compartilharam momentos de alegria e interação.
Reafirmando a importância da
família como um lugar de amor e

cuidado, a Irmã Cláudia, diretora da
instituição, iniciou a manhã com
uma calorosa acolhida, onde pais e
alunos puderam estreitar laços.
Os professores de Educação
Física animaram a festa e fizeram
o aquecimento dos familiares para
as demais atividades do dia.
O Colégio, que está comemorando 70 anos de existência realizou
diversas oficinas resgatando memórias de atividades desenvolvidas ao
longo destas décadas, como bordado, artesanato e culinária. Com
atuais recursos tecnológicos, o espaço da robótica também chamou
a atenção do público, além das
oficinas de horta, dança, padaria,
futsal, área kids, bilíngue e um animado bingo.

