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No Projeto Crescendo Juntos

Entre os dias 23 e 25 de outubro,
aconteceu no Projeto Crescendo
Juntos a Semana da Criança, que levou muita diversão e alegria para as
crianças e adolescentes da instituição.
No primeiro dia, a Obra Social

recebeu a visita da Inspetora, Irmã
Ana Teresa Pinto, que foi homenageada pelas crianças com uma faixa
de “Inspetora da Sensibilidade”,
expressando o quanto é significativo
o trabalho que realiza. Na ocasião, o

No Centro Comunitário Educativo
Esperança do Futuro

Coordenador Pedagógico, Stevie
Santos lembrou a evolução da Obra
a partir da presença das Filhas de
Maria Auxiliadora. Finalizando a
homenagem, os alunos se apresentaram num lindo coral.
Dando continuidade à Semana
da Criança, a programação contou
com torneios escolhidos pelos próprios alunos. Futsal e queimada foram os jogos escolhidos e levantaram
a animada torcida!
Para fechar as comemorações,
aconteceu o tão esperado passeio!
Cerca de 110 crianças puderam aproveitar um dia inteiro de lazer no Sítio
Esperança, em Magé-RJ. No local,
o grupo desfrutou de parquinho, natureza, lanches e piscina. Foi uma
semana de muita gratidão, alegria e
animação!
Entre os dias 07 e 10 de outubro
aconteceu a Semana da Criança no
Centro Comunitário Educativo
Esperança do Futuro – CCEEF –
em Resende-RJ.
Com uma ampla programação,
a semana contou com divertidas
oficinas
ministradas
pelos
educadores, festival de prêmios,
cinema e também um festival de
sabores, onde a cada dia era
oferecido um lanche especial, entre
tortas, bolos, cachorro quente,
gelatina, algodão doce, sucos e
muito mais.
Ainda
como
parte
da
comemoração, aconteceu no dia 18
de outubro, um passeio na Chácara
dos Coqueiros em Bulhões, Resende.
No local, além de atividades
recreativas, um delicioso banho de
piscina fez a alegria das crianças e
adolescentes.
Foram momentos de diversão,
alegria e integração para os alunos
e professores da Obra Social.
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Com Teatro Circense no Castelo/Macaé

A peça, que contou com palhaços, princesas, personagens de histórias em quadrinhos e samba, encantou, empolgou e renovou nos pequenos a magia do Dia das Crianças,
comemorado no dia 12 de outubro.
O objetivo da apresentação de
teatro foi trazer para mais próximo
das crianças a beleza das histórias
infantis e a importância da amizade
e do amor ao próximo.
A diretora geral do INSG/
Castelo, Ir. Carmelita Agrizzi, parabenizou todos os atores e transformou seu discurso em um número
de mágica, fazendo cair sobre os
pequenos alunos uma chuva de papéis coloridos picados para a alegria
da criançada.

No dia 11 de outubro, os professores, monitores de sala e funcionários do Instituto Nossa Senhora da
Glória - Castelo/Macaé - encenaram

uma peça circense para os alunos da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1, no auditório Ir. Maria
Léa Ramos.

No Vill'Agindo

A equipe do Vill’agindo promoveu
a semana da criança entre os dias 9 e
15 de outubro. Cerca de 130 crianças
e adolescentes participaram de uma
programação repleta de animação!

A semana contou com diversas
atrações que fizeram a alegria das
crianças, como a dança da laranja e
o Quiz de conhecimentos gerais, que
teve a famosa “torta na cara”. Mas o

Na semana da criança, os alunos ainda participaram de Contação
de Histórias no pátio do segmento e
de um Circuito Radical na quadra
esportiva.

grande destaque da semana foi o
futebol de sabão que aconteceu na
quadra do projeto e finalizou com
um refrescante banho de mangueira.
A parceria com o Cine Ritz,
através do Projeto Escola, convênio
com a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil – CNBB – proporcionou uma tarde de cinema muito
animada! Com direito a pipoca e
refrigerante, os alunos do projeto
assistiram “O Rei Leão” em 3D.
Para encerrar a semana, cada
criança e adolescente ganhou um
pacote de bombons, o que foi possível
graças à doação do Banco de Alimentos (Programa de Segurança
Alimentar da Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim/ES).
Foram dias de muita alegria e
diversão para os alunos e também
para a equipe, que fez com que a comemoração acontecesse da melhor
maneira.
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No Colégio Laura Vicunha

A Semana Especial das Crianças
da Educação Infantil ao 5º ano do
Ensino Fundamental do Colégio
Laura Vicunha, aconteceu do dia 07
ao dia 11 de outubro e foi marcada
por muita alegria e diversão. Para
os pequenos teve passeio na Pousada Ki-delícia, um refrescante banho
de mangueira, uma relaxante tarde
do pijama com filme e pipoca além
de muitas brincadeiras e teatro.
Já os alunos do Fundamental I,
visitaram o Espaço de Eventos Barroco e aproveitaram um dia repleto
de aventuras, brincadeiras e muita
animação. Com apresentação de
mágico, banho de piscina, atividades recreativas em quadras diferenciadas e um agitado circuito, as
crianças desfrutaram de um dia
inteiro de muita alegria!

Projeto Crescendo Juntos homenageia professores
cada educador/a ao preparar suas
atividades e o quanto cada educador
é especial no acompanhamento e
assistência de cada educando que
faz parte da Obra Social.
Os educadores foram homenageados com coral, cartazes, peças,
jograis e muita expressão de alegria
e gratidão. Eles puderam sentir
como são fundamentais no Projeto,
atuando como grandes animadores
do movimento em favor de uma
vida digna para membros da comunidade e entorno.
Com muita alegria, aconteceu
no Projeto Crescendo Juntos
(Belford Roxo/RJ) a Semana do
Educador, realizada nos dias 15, 16,
17 e 18 de outubro. Os educadores
que defendem o time da missão

Salesiana em Belford Roxo foram
homenageados por diversos grupos
de crianças e adolescentes.
Na abertura da semana, o
Coordenador Pedagógico Stevie
Santos expressou a dedicação de

Na confraternização da equipe,
as Irmãs que atuam na Obra Social
prepararam um lindo momento de
oração onde todos puderam se abraçar e sentir a evolução de sua caminhada humana e profissional com
um olhar cada vez mais sensível.
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Semana Missionária no Centro Comunitário
Educativo Esperança do Futuro

"Batizados e enviados: a Igreja
de Cristo em missão no mundo":
este é o tema do Mês Missionário
Extraordinário convocado pelo
Papa Francisco.
Como resposta ao chamado, o
Centro Comunitário Educativo Es-

perança do Futuro - CCEEF Resende-RJ recebeu, no dia 17 de
outubro, a visita missionária do Padre Maurício, da Paróquia Sagrada
Família e de alguns membros da
Comunidade São João Batista.
Foram desenvolvidas atividades que
proporcionaram a vivência e expe-

riência da "Igreja em Saída".
A animação e carisma do Padre
Maurício, foram fundamentais para
que as crianças e adolescentes entendessem e valorizassem a importância da missão de cada um na
construção do Reino de Deus.

Palestra sobre o câncer de mama no Centro
Comunitário Educativo Esperança do Futuro
No dia 30 de Outubro,
aconteceu a Palestra Preventiva
ao Câncer de Mama, em apoio a
Campanha do Outubro Rosa, na
quadra do Centro Comunitário
Educativo Esperança do Futuro
- CCEEF - em Resende-RJ.
A palestra foi ministrada por
Michele Damasio Sampaio,

professora, biomédica e
educadora voluntária no CCEEF e
foi aberta aos pais de alunos do
Projeto e também a comunidade.
A professora destacou alguns
pontos importantes na prevenção
e ressaltou que a detecção
precoce apresenta 95% de chance
de cura.

"A palestra preventiva do
câncer de mama realizada no
mês de outubro no CCEEF
reforça a importância do
rastreamento e cuidado com
a mama, neste mês conhecido
como 'outubro Rosa', embora
eu enfatize que a atenção
deve permanecer o ano todo",
afirmou Michele.
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I NaturISE

Ensino Fundamental do CENSA
visita o Hortifruti

A sala de aula do 1º ano Fundamental do CENSA na tarde de 3 de
outubro foi o Hortifruti! Desenvolvendo o projeto "Por uma vida mais
saudável: medicamentos X alimentos", a visita foi uma aula de campo,
que teve à frente a nutricionista Ana
Paula explicando o valor dos alimentos e os benefícios de uma boa
alimentação.
A dinâmica também foi enriquecedora para o Programa Bilíngue,

integrado ao projeto, uma vez que as
crianças identificavam os alimentos
em inglês, exercitando o vocabulário.
- Foi uma verdadeira imersão
nos conteúdos, tornando o conhecimento concreto e significativo. Habilidades como argumentação, defesa de ideias, consciência socioambiental, consumo e cuidado com a
saúde física e emocional vem sendo
desenvolvidas ao longo desse projeto
- disse a professora Tatiana Carvalho.

Unindo natureza e prática esportiva, o curso de Educação Física
do ISECENSA promoveu o I
NaturISE. O evento aconteceu no
dia 05 de outubro, no Centro
Náutico e na praça central de
Lagoa de Cima, oferecendo as
mais diversas modalidades esportivas, desde a tradicional Regata
Verde, que já está na terceira edição, até competições de basquete
3x3, vôlei 4x4 misto, caminhada,
corrida, mountain bike, frescobol,
slackline e ritmos.
Organizado por alunos e professores de várias disciplinas, a atividade contou com grande número
de jovens, mas o destaque foi a
participação dos idosos do programa 60+ Saúde, da Superintendência do Envelhecimento Ativo e
Saudável, da Prefeitura Municipal, que demonstraram muita
disposição.

Alunos do CENSA homenageiam
Nossa Senhora Aparecida
O Fundamental II e o Ensino
Médio do CENSA homenagearam
Nossa Senhora Aparecida na
acolhida semanal, de 8 de
outubro. A equipe de Pastoral,
juntamente com o grupo jovem, o
de perseverança e os coroinhas
prepararam um momento de
oração, agradecendo e louvando
a Padroeira do Brasil.
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Educação Infantil do CENSA
no Abrigo Renascer

Dando continuidade ao projeto
"Eu quero ou eu preciso?", professoras, pais e alunos do 2º período da
Educação Infantil do CENSA passaram a tarde de 20 de outubro com
muita alegria e interação com as
crianças do Abrigo Renascer.
- A ideia partiu das mães, que
não mediram esforços para que esse

momento acontecesse - disse Liliana
Nogueira, coordenadora da Escola
Infantil do CENSA.
Além da alegria de reencontrar
as crianças, que já visitaram a
escola, a tarde foi de oficina de slime
e muita brincadeira sob o comando
da animadora Katiana Rodrigues
que, ao som do violão, colocou a ga-

lera para cantar e dançar. Um gostoso lanche e uma oração de agradecimento fecharam as atividades.
- Terminamos o dia com a certeza de que recebemos muito mais do
que doamos e que este é o caminho
que devemos trilhar e ensinar aos
nossos pequenos - disse Raquel
Duarte, mãe da aluna Mariana
Duarte Batista.

Enfermagem do ISECENSA em Ação pelo Outubro Rosa
Sabendo da importância da participação em campanhas de saúde, o
curso de Enfermagem do ISECENSA
aderiu ao Outubro Rosa e realizou
uma tarde de orientação e conscientização sobre a prevenção do câncer
de mama, no Educandário São José
Operário, em 22 de outubro.
A atividade foi organizada pela professora Aline Siqueira, que conduz o
trabalho de Educação em Saúde no
Educandário, desenvolvendo diversas temáticas com participação
ativa dos acadêmicos.
Segundo a professora, "a receptividade dos pacientes e o aumento do
nível de informação são decisivos
para a promoção da saúde.".
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I Seminário de Direito do ISECENSA

O curso de Direito do ISECENSA promoveu o I Seminário
Jurídico Democracia, Direito e
Cidade, nos dias 21 e 22 de outubro.
O evento abordou quatro grandes
áreas, divididas em painéis:
"Segurança Pública nas cidades",
"Economia e Política Municipais",
"Inclusão Social e Acessibilidade" e
"Reforma Urbana e Direito à
Moradia".
A programação teve início com
a Oficina de Artigos, com os
trabalhos da disciplina de Metodologia da Pesquisa Jurídica.
Escritos e apresentados pelos
acadêmicos do 2º período, foram
avaliados pelos membros da OAB
Jovem.
Na primeira noite foram apresentados os painéis "Segurança
Pública nas cidades", com a
explanação de Roberto Uchôa,
policial federal, e do juiz federal Dr.
Paulo César Villela Rodrigues, e
"Economia e Políticas municipais",
com o Procurador do Município de

Campos dos Goytacazes, Dr. José
Paes Neto, com o coordenador do
curso de Direito do ISECENSA Dr.
Carlos Alexandre Campos, e ainda,
com o Procurador do Município de
São João da Barra Dr. Rafael
Nagime.
Fechando a noite, Dr. Carlos
Alexandre Campos recebeu o
público no Café Literário da instituição, para o lançamento da 2ª
edição de seu livro "Estado de Coisas
Inconstitucional", que conta com o
prefácio do ministro do Supremo
Tribunal Federal, Marco Aurélio
Mello.
O segundo dia do evento deu
continuidade à programação com
os painéis "Inclusão Social e
Acessibilidade" e "Reforma Urbana
e Direito à Moradia". O primeiro
teve à frente o professor e engenheiro civil Romeu e Silva Neto e a
professora de Direito Constitucional
Semirames Khattar falando sobre
"Espaços Urbanos e políticas de
acessibilidade".

Também abordando o tema
inclusão, a vice-diretora do ISECENSA Elizabeth Landim ministrou uma palestra sobre "O Papel
da Universidade para a Inclusão
Social nas Cidades", mostrando com
inúmeros exemplos práticos os
diversos projetos sociais que unem
o ISECENSA à comunidade,
aliando pesquisa com resultados
práticos para a sociedade.
O quarto painel do evento contou com a explanação do professor
e arquiteto Aristides Inácio, do
professor de Direito Civil Paulo
Neves Soto e, ainda com o Secretário
de Governo do Município de
Campos dos Goytacazes, Fábio
Bastos, que também é responsável
pelo Plano Diretor participativo da
cidade.
Abordando a reforma urbana e
direito à moradia, os palestrantes
levantaram questões pertinentes à
cidade e ao país despertando o interesse dos acadêmicos e dos profissionais presentes.
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Pedagogia do ISECENSA em
instituições não-escolares
ços onde os graduandos praticam e
se enriquecem com experiências
motivadoras e inovadoras.
Eles participam da mediação de
crianças na área de Fonoaudiologia,
Psicologia e Terapia Ocupacional,
aprendendo na prática, a importância do plano de intervenção para
cada caso individualmente e a visão
inter/trans e multidisciplinar.

Em ritmo de fim de ano, o 8° período do curso de Pedagogia do ISECENSA concluiu em outubro o está-

gio em Instituições Não-Escolares.
Parceiro do ISECENSA, o Hospital
Plantadores de Cana é um dos espa-

Viradão 2019 no CENSA

-O trabalho da Pedagogia no
ambiente hospitalar é de extremo
valor, contribuindo para a estimulação cognitiva do aprendiz. Ele promove a aprendizagem através de
propostas lúdicas e orienta os pais
sobre as necessidades específicas da
criança- explica Ir. Luzia Carvalho,
coordenadora do curso.

"Jovens, tornem visível o AMOR
de Deus!". Com este tema, 61
jovens do 7º ano Fundamental
ao 3º do Ensino Médio do
CENSA participaram do Viradão
2019.
O encontro teve início na noite
de 25 de outubro e terminou no
dia seguinte com uma missa
celebrada por Pe. Murialdo
Gasparet, às 6h. Estudo bíblico,
reflexão, oração, música,
dinâmica de grupo, adoração e
recreação fizeram parte da
programação.
- Foi um momento de
crescimento espiritual e vivência
em grupo, com uma juventude
animada participando com
alegria de todos as propostas disse Simone Aquino Azevedo,
coordenadora da Pastoral.
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Sínodo para a Amazônia:
uma Igreja com rosto indígena!

Nos dias 6 a 27 de outubro,
realizou-se em Roma o Sínodo
Especial dos Bispos para a
Amazônia.
O tema escolhido pelo Papa foi
“Amazônia: novos caminhos para
a Igreja e para uma ecologia integral”. Como explicou o Sumo
Pontífice no documento de convocação, o objetivo do evento é “identificar novos caminhos para a
evangelização daquela porção do
Povo de Deus, especialmente dos
indígenas, frequentemente esquecidos e sem perspectivas de um
futuro sereno, também por causa da
crise da Floresta Amazônica,
pulmão de capital importância para
nosso planeta”.
Em 2018, durante um encontro
com os povos indígenas em Porto
Maldonado, no Peru, o Papa
Francisco falou sobre a riqueza dos
saberes e da diversidade indígena,
sobre a necessidade de defender a

Amazônia e seus povos e, também,
sobre as ameaças que estes povos
enfrentam em função dos interesses
econômicos em seus territórios. Foi
naquela ocasião que o Papa convocou oficialmente o Sínodo para a
Amazônia.
Os documentos Sinodais falam
sobre a Pan-Amazônia, que é muito
mais ampla do que a Amazônia
brasileira. A Pan-Amazônia é uma
região extensa, com cerca de 7,8
milhões de quilômetros quadrados,
no coração da América do Sul. Ela
é composta por nove países: Brasil,
Bolívia, Colômbia, Equador, Peru,
Venezuela, Suriname, Guiana e
Guiana Francesa. A maior parte
desta região (aproximadamente 5,3
milhões de km2) é de florestas, o
que representa 40% das florestas
tropicais do Planeta. A Amazônia
abriga entre 10 e 15% da biodiversidade terrestre e é uma importante
fonte de oxigênio para todo mundo.

Conta com cerca de 33 milhões de
habitantes, 3 milhões dos quais são
indígenas pertencentes a 390 grupos
ou povos diversos.
Tudo isso deixa bem claro que
o Sínodo não interfere na soberania
brasileira nem dos outros países
envolvidos. Trata-se sim de refletir
sobre o cuidado com a Criação,
como parte da missão da Igreja.
Bem significativo foi também a
renovação do pacto das Catacumbas celebrado inicialmente por um
grupo de padres conciliares em 1965
e agora reafirmado nas Catacumbas de Domitilla confirmando, como
Igreja, a opção preferencial pelos
pobres.
Cinco capítulos, mais uma
introdução e uma breve conclusão:
este é o documento final da Assembleia Especial para a Região
Pan-amazônica, divulgado em 26
de outubro, por desejo do Papa.

11 ...

Nº 185 | Outubro de 2019

Dentre os temas, missão, inculturação, ecologia integral, defesa
dos povos indígenas, rito amazônico, papel das mulheres e novos
ministérios, sobretudo nas áreas de
difícil acesso à Eucaristia.
Conversão: esse é o tema do
documento final do Sínodo Panamazônico. Uma conversão que
tem diferentes significados: integral,
pastoral, cultural, ecológica e
sinodal. O texto é o resultado do
“intercâmbio aberto, livre e respeitoso” desempenhado durante as
três semanas de trabalhos do Sínodo, para relatar os desafios e o potencial da Amazônia, o “coração
biológico” do mundo, espalhado por

nove países e habitado por mais de
33 milhões de pessoas, incluindo
cerca de 2,5 milhões de indígenas.
No entanto, esta região, segunda
área mais vulnerável do mundo
devido às mudanças climáticas
provocadas pelo homem, está
“numa corrida frenética rumo à
morte” e isso exige urgentemente,
reitera o Documento, uma nova
direção que permita que seja salva,
sob pena de impacto catastrófico em
todo o planeta.
Participaram deste evento eclesial 184 Padres Sinodais, 113 vindos
das circunscrições eclesiásticas panamazônicas, além de 17 representantes dos povos indígenas e 55 auditores e auditoras.

Como Filhas de Maria
Auxiliadora, o Instituto teve
a felicidade de ter
diretamente no campo a
presença de Ir. Maria
Carmelita de Lima
Conceição, Inspetora da
Inspetoria Laura Vicuña de
Manaus (BMA) e de
Ir. Mariluce dos Santos
Mesquita, da Inspetoria
Sta.Teresinha (BMT) que
participaram na qualidade
de auditoras.
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I Assembleia dos Formandos em Recife

Nos dias 18, 19 e 20 de outubro
a Conferência dos Religiosos do
Brasil – Regional Recife (CRB) realizou a I Assembleia dos Formandos
no Colégio São José, em Recife-PE,
com o tema: “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. Foram
convidadas todas as etapas de formação, entre elas: integrantes das
novas gerações, aspirantes, postulantes, noviças/os e junioristas de

todas as congregações religiosas do
regional.
O evento contou com aproximadamente 220 participantes, dentre eles, as salesianas representadas
pelas aspirantes Fabiane Rosa,
Jullyanne Rodrigues, Maria José
Alves, Valentina Delfino, a postulante Jocilária Pimentel, juntamente com a Irmã Edilene Maria.
A Assembleia teve início no dia

18 com um momento de animação,
oração e integração entre os participantes, seguido de orientações práticas sobre como aconteceria o
encontro. Durante o dia 19, o
assessor Carlos Eduardo Cardozo
(Cadu) refletiu sobre o tema, dando
ênfase em dois aspectos: “O contexto atual das vocações” e “Os desafios e perspectivas para a formação com os jovens à Vida Religiosa Consagrada” (VRC). Ainda no
final da tarde, o assessor dividiu os
participantes em grupos para
reflexão de assuntos abordados no
documento “Christus Vivit”. O dia
terminou com a Celebração Eucarística celebrada pelo Pe. Edcarlos
Alves (OMI).
No dia 20 o encontro começou
com a Santa Missa celebrada pelo
Frei Paulo (OFM), logo após aconteceu uma animação e o assessor
concluiu o tema, trabalhando a temática “Os jovens e o futuro da
VRC”. Depois do encerramento do
assessor, foram realizados os encaminhamentos finais, os agradecimentos e a avaliação. O encontro
encerrou com um delicioso almoço.
A Assembleia foi um marco
importante para a CRB, trazendo
frutos e esperança para o futuro da
Vida Religiosa Consagrada.
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INSA celebra o Dia de São Francisco de Assis

O dia 04 de outubro, Dia de São
Francisco de Assis, foi marcado por
uma programação especial no Instituto Nossa Senhora Auxiliadora INSA.

No dia que se comemora o Padroeiro dos animais, a escola abriu as
portas para receber os animais de estimação de alunos, funcionários, familiares e da comunidade para serem
abençoados.

Cachorros, gatos, calopsitas e
até bichinhos de pelúcia receberam
a bênção. O momento especial foi
conduzido pela diretora da
instituição, Irmã Teresinha
Ambrosim.

Dia dos Professores no INSA
celebração, um jantar
reuniu professores e
funcionários na própria
instituição.

Para comemorar o Dia do Professor, o
Instituto Nossa Senhora Auxiliadora INSA - realizou uma confraternização,
no dia 04 de outubro.

A comemoração foi iniciada com uma
missa para celebrar os profissionais
que possuem tamanha importância e
relevância na vida dos alunos. Após a

A noite foi uma
demonstração de carinho
e afeto pelos educadores
que estão diariamente
trabalhando pelo bem dos
alunos, seja no dia a dia da
sala de aula, no pátio, ou
ainda, nas horas vagas,
quando, da mesma forma,
dedicam-se a preparar
estratégias para melhorar
o desenvolvimento dos
estudantes.
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Fórum de Orientação Educacional
reúne profissionais de diversas cidades

Com o intuito de debater o tema
"Aprender a Ser: Educação e Emoções na Contemporaneidade", a
Secretaria de Educação de Macaé
promoveu o VII Fórum de Orientação Educacional.
O evento ocorrido na Cidade
Universitária, no dia 08 de outubro,

contou com a presença do coordenador do Curso de Psicologia da
Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora – FSMA, Marcello Santos, entre
outros profissionais da área de saúde
mental e educação.
Ao todo 17 municípios foram representados. Segundo Marcello, den-

tre os diversos assuntos abordados
relacionados à saúde mental e emocional do educando, as formas de
prevenção ao suicídio foi um deles.
O coordenador de Psicologia da
Salesiana participou da primeira
Mesa Redonda da programação
com o tema "É preciso saber viver".

Mostra de letramento no Castelo/Macaé
Utilizando o material didático
Girolhar, da Editora Edebê, os estudantes do Infantil I da Educação
Infantil do Instituto Nossa Senhora
da Glória – Castelo/Macaé – apresentaram no dia 08 de outubro, uma
Mostra de Letramento.
"Trabalhamos a partir do material Girolhar a poesia e as parlendas, principalmente, e a partir de então eles criaram as rimas para que
pudessem apresentar para os pais",
explicou a professora Debora Prust.
Já a coordenadora pedagógica
da Educação Infantil, Sioneia
Cancela, falou da felicidade de ver
os alunos desenvolvendo a oralidade
e a leitura com autonomia e de maneira divertida.
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Feira Literária conta e encanta
no Castelo/Macaé

Estudantes do Ensino Fundamental I do Instituto Nossa Senhora da Glória - Castelo/Macaé realizaram um mergulho pelo universo
da literatura, do teatro e da música.
Isto porque aconteceu, no pátio do
segmento, o Espaço Literário "Histórias que contam e encantam",
como culminância desta edição do
Projeto Gente de Lê.
Foram dias de muitas apresentações envolvendo teatro, musicais,
recitais, exposições de produções
literárias, além da Feira de Livros
da Eldebra Editora. A professora
Juliana Oliveira explica que a
semana literária foi pensada a partir
da literatura trabalhada no Gente
Que Lê, dando aos estudantes a
liberdade de escolher as histórias
que mais se identificaram.
"Ao longo do ano, os alunos

leram em torno de 30 títulos de
livros diferentes. A partir daí eles
foram estimulados a escolher o livro
preferido para retratar de alguma
forma, seja por teatro, musical,
produção de texto, artes plásticas",
disse Juliana, informando que todo
trabalho é realizado em parceria
com as professoras de cada turma.
As turmas dos 4º e 5º anos representaram seus personagens favoritos em esculturas expostas no
pátio e criaram uma nova história
para os personagens.
O 2º ano fez uma releitura do
livro "Que barulho foi aquele" em
forma de teatro musical.
Já o 3º ano, diversificou nas
formas de abordagem. O 3º ano A
criou uma nova história denominada "O Lobo é Mau" onde a ideia é
mostrar justamente o contrário: que

o lobo é uma figura boa e que as
pessoas é que possuem uma visão
errada dele.
Os alunos do 3º ano B encantaram-se com a Coleção "Casa na
Árvore" e criaram a árvore exposta
no pátio de acolhida (que serve
como estante de livros), além de
produzem textos que foram compilados em um livro cujo nome é
"Casa na Árvore com 21 andares".
O 3º ano C encenou uma peça
teatral baseada nos personagens
mais famosos de Ziraldo, Maurício
de Souza e Monteiro Lobato, defendendo os autores de forma bemhumorada.
E os 3º anos D e E escolheram se
vestir dos personagens do seu livro
favorito para uma apresentação de
música, bem como, produziram um
livro de receitas e um cordel.

... 16

Boletim Informativo INSP

Educação Infantil do Castelo/Macaé
em procissão
No dia 09 de outubro, as
turmas da Educação Infantil do
Instituto Nossa Senhora da Glória
- Castelo/Macaé realizaram
procissões em homenagem ao Dia
de Nossa Senhora Aparecida,
padroeira do Brasil, comemorado
oficialmente no dia 12 de outubro.
Os pequenos estudantes
carregaram o andor com a imagem
de Nossa Senhora pelos corredores
da instituição, acompanhados dos
professores e do Grupo “Pais Que
Oram Pelos Filhos”.
"A ideia foi homenagear Nossa
Senhora Aparecida que tem seu dia
celebrado juntamente com o Dia das
Crianças, integrando toda a família
à rotina da fé cristã", disseram os
coordenadores da Pastoral Escolar,
Ir. Maria do Carmo Ferreira e
Junior Guzzo.

Programa maturidade recebe palestra sobre
administração do tempo na FSMA

Desde abril, o grupo da terceira
idade da Paróquia São Paulo
Apóstolo tem recebido uma série
de palestras pelo Programa
"Maturidade – Nosso Tempo é
Agora", realizado em parceria
com a Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora – FSMA.

No quinto encontro, dia 23 de
outubro, os idosos participaram
da palestra "Administração do
Tempo" com a professora mestre
e vice-diretora acadêmica da
FSMA, Ana Cristina Lousada.
Os idosos interagiram colocando
suas principais dificuldades de

administrar o tempo diariamente,
bem como seus métodos de como
tentar aproveitar melhor o
mesmo.
Ao final, Ana Cristina encerrou a
palestra com o poema "O Tempo"
de Mario Quintana, fazendo com
que todos refletissem.
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Alunos do Castelo/Macaé na Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia da UFRJ

Os estudantes dos Cursos Técnicos de Química e Mecatrônica do
Instituto Nossa Senhora da Glória

– Castelo/Macaé – exibiram seus
trabalhos na Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia na Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ.
O evento aconteceu em todas as
instituições federais do Brasil, nos
dias 23 e 24 de outubro. O objetivo
da Semana é aumentar as ações de
fomento aos cursos de graduação
para jovens e adultos da cidade e da
região.
Para a Coordenadora da Educação Técnica do Castelo/Macaé,
Fátima Neves, a participação do
Colégio é importante institucionalmente, mas especialmente relevante
para os alunos que estiveram
envolvidos. "A participação nesses
eventos proporciona uma visão
mais ampla da vivência universitária, despertando para a ciência e
para a educação como um todo. É
uma troca de experiência enriquecedora", finaliza.

Alunos do Castelo/Macaé em palestra
sobre energias renováveis
No dia 04 de outubro, os alunos
do 2º ano D do Ensino Fundamental
I do Instituto Nossa Senhora da
Glória - Castelo/Macaé - participaram de uma palestra sobre Energia
Eólica, como parte do projeto desenvolvido pelo segmento.
O técnico em eletrônica, Manoel
Antônio de Sousa Assunção, pai do
aluno Gabriel Assunção, ressaltou a
importância do incentivo e do uso cada vez maior de fontes de energia renováveis e ecologicamente corretas.
"Como foi um assunto que a turma estava estudando, optei por falar
da Energia Eólica, que é uma das que
mais me fascina. É uma emoção
muito grande palestrar para a turma
do meu filho e, portanto, foi também
uma oportunidade ímpar de participar da educação dele", disse Manoel
Antônio.
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XI Fórum Científico da salesiana

Salas lotadas de universitários,
participando de oficinas com múltiplos temas. Assim foi o XI Fórum
Artístico, Científico e Cultural promovido pela Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora – FSMA – entre
os dias 23 e 24 de outubro.
Estudantes da própria Faculdade Salesiana e do Programa Jovem

Cientista Salesiano em parceria com
Instituto Nossa Senhora da Glória
– Castelo/Macaé – exibiram seus
trabalhos para visitantes e demais
alunos.
Os jovens do Castelo/Macaé
apresentaram trabalhos sobre "Utilização de Biomassas para Remoção
de Poluente em Água" (orientados

pela Prof.ª Dra. Priscila Martins),
"Plasticidade Neuronal: Explorando
o Mapa do Cérebro" (pelo Prof. Dr.
Julio Vasconcellos) e "Mapeamento
Geomagnético do Município de
Macaé" (pelo Prof. Dr. Hans
Schmidt).
Concomitante às palestras e
apresentações de trabalhos, ainda
ocorreu no Laboratório 4, os
Campeonatos de E-Football Pro
Evolution Soccer 2020 e FIFA 20,
que tiveram como campeões os
atletas Michel Andrade Souza dos
Santos e Venâncius Ribeiro dos
Santos, respectivamente.
Ao todo cerca, de 19 oficinas foram ofertadas durante o evento, que
tem justamente como principal
objetivo promover o diálogo e a
reflexão sobre aspectos relacionados
às áreas de ciência, arte e cultura
dentro da realidade no interior do
Estado.

Noite de autógrafos no colégio Laura Vicunha
O Colégio Laura Vicunha, em
parceria com o Projeto Literário
Estante Mágica buscou impulsionar
o hábito da leitura, escrita e
criatividade entre as crianças.
Os pequenos autores soltaram
a imaginação e, com a orientação
dos professores, escreveram e
ilustraram livros que contavam um
pouco de suas histórias na escola,
que neste ano celebra os 70 anos de
fundação.
Em 09 de outubro, na noite de
autógrafos, os autores da Educação
Infantil ao 5º ano, emocionaram as
famílias com belas apresentações e,
em seguida, assinaram as suas
obras. Foi um lindo projeto que
enfatizou o protagonismo do aluno,
despertando encantamento pela
rotina de leitura.
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Grupo Jovem do Laura Vicunha
realiza tarde solidária na praça

O Grupo Jovem Sol Nascente
do Colégio Laura Vicunha realizou
uma tarde solidária no dia 04 de
outubro. O grupo, que é composto
por alunos e ex-alunos, foi até a
Praça São Salvador para oferecer

escuta, abraços, sorrisos e orações.
A iniciativa partiu dos trabalhos
realizados semanalmente, onde os
jovens abordam questões sobre a
vida, família, valores e religiosidade.
A ideia foi acolher e ouvir pessoas

que, muitas vezes, não têm com
quem conversar.
Antes da ação, os jovens
participaram de duas formações
com a Assistente Social da
instituição, Andréia Rocha, que,
além de falar sobre a importância
do ato, indicou alguns lugares
públicos que oferecem assistência
psicológica e social às pessoas
vulneráveis.
Preparados, cerca de 30 jovens
foram até a praça e iniciaram a
ação com um momento de oração
na Catedral do Santíssimo Salvador.
Com música, o grupo aproximou
transeuntes e também pessoas em
situação de rua que foram ouvidas
e acolhidas.
Ao final, partilharam a
importância do ato e saíram
agradecidos pela tarde de vivências
tão significativas e enriquecedoras.

Missa celebra os 70 anos do colégio Laura Vicunha
presença dos alunos, ex-alunos,
famílias, Irmãs Salesianas e a
presença carinhosa da
Inspetora, Irmã Ana Teresa
Pinto, que direcionou belas
palavras de esperança e
gratidão.
As intenções da missa contaram
a história do Laura através de
delicadas apresentações
musicais preparadas pelos
alunos.

Noite de festa e muita alegria!
O Colégio Laura Vicunha celebrou
e deu graças ao Senhor pelos 70

anos de fundação na noite de 17
de outubro.
A celebração contou com a

Após este momento, o Padre
Francisco (SDB) presidiu a
emocionante missa de Ação de
Graças, onde todos refletiram a
importância desta comunidade
na formação de jovens ao longo
das sete décadas.
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Mostra Cultural no colégio Laura Vicunha

Emoção e criatividade marcaram a Mostra Cultural do Colégio
Laura Vicunha que foi realizada na
noite de 29 de outubro. A escola foi
transformada em um ambiente de
apreciação de diferentes manifestações de Arte e com o tema “Laura, 70
anos”, encantou o público presente.
A diretora Ir. Claudia Pianes
abriu o evento acolhendo as famílias e destacando a importância de
apreciar a arte em suas diversas formas. Além de ressaltar a dádiva de
estar celebrando e revivendo os 70
anos da escola através da Mostra.
A Educação Infantil e o Ensino
Fundamental I apresentaram telas
com diversas técnicas expressando
toda a riqueza da imaginação infantil.
O Fundamental II contou a
história do Laura Vicunha através

de salas temáticas que representavam as principais festas da escola
ao longo do tempo, como por exemplo, a Festa do Açúcar, que acontecia com o objetivo de arrecadar
fundos para a manutenção do Instituto. A escola teve a honra de receber uma das “Princesas do Açúcar”, coroada em 1957, aos 16 anos,
que prestigiou o evento e abrilhantou a sala temática.
A exposição fotográfica que
narrou os 70 anos do Colégio também teve espaço na Mostra Cultural.
Ampliada e redecorada, os participantes tiveram a possibilidade de
mergulhar ainda mais na história
da escola e reviver momentos significativos do passado.
O ensino profissionalizante
também foi representado pelos
alunos que resgataram de forma

multissensorial as atividades desenvolvidas ao longo dos anos e os
produtos “da casa” (material de tapeçaria, bordado, datilografia, padaria...): o público presente pode
ver, tocar, provar, rememorar e sentir o sabor do passado impresso no
presente da instituição.
Em outros espaços temáticos,
reviveu-se as festas tradicionais do
Laura, que anualmente emocionam
a comunidade educativa: Páscoa,
Nossa Senhora Auxiliadora e a Festa
Junina.
O evento trouxe, portanto, a
possibilidade de um “mergulho no
tempo”, onde os alunos e o público
presente puderam “matar saudade”
de um tempo único em suas vidas
rememorando fatos históricos sem
perder sua tonalidade lúdica,
criativa e interativa.

