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Projeto Crescendo Juntos celebra
o Dia da Consciência Negra

A resistência e luta em prol da
vida se fortalecem na educação.
Pensando assim, o Projeto Crescendo Juntos (Belford Roxo) realizou entre os dias 19 e 22 de novembro a programação pelo Dia da
Consciência Negra.

Com o tema “Consciência Negra,
do amor e da cultura de paz”, os alunos refletiram a importância da data
e principalmente, as diversas bandeiras históricas que muitas lideranças,
como Zumbi dos Palmares, assumiram para a promoção da liberdade.

As crianças e adolescentes refletiram a realidade do bairro em que
estão inseridos e debateram algumas medidas que, aos poucos, pudessem mudar o cenário de violência e desigualdade existentes no
local.
Uma jovem ex-aluna do projeto,
Lorrayne da Silva, foi convidada
para falar com o grupo sobre sua
trajetória acadêmica, passando pelas
principais dificuldades ao longo da
vida, enquanto mulher negra numa
sociedade ainda racista.
Fechando a semana, educadores
e educandos participaram de um
desfile onde cada um escolheu seu
traje. Alguns alunos fizeram pinturas corporais e penteados especialmente para a ocasião.
Para finalizar a programação,
as crianças e adolescentes puderam
desfrutar de uma deliciosa feijoada.

Dia da Diretora no Projeto Crescendo Juntos
Pela manhã, as crianças e
adolescentes fizeram uma linda
homenagem à diretora da
Instituição, Irmã Maria Rita
Zampiroli. O Coordenador
Pedagógico, Stevie Santos,
expressou em nome da equipe, o
carinho pela Irmã que busca
cotidianamente o melhor
ambiente para educadores e
educandos.
Os alunos apresentaram
coreografias, peças, mensagens e
coral. Tudo para demonstrar o
carinho pela Irmã Maria Rita.

Em um movimento de amor e
gratidão, o Projeto Crescendo
Juntos em Belford Roxo/RJ
celebrou em 12 de novembro o

dia da diretora. Toda a
comunidade educativa se reuniu
para festejar essa data tão
especial.

Fechando o dia com chave de
ouro, educadores, alguns
responsáveis, voluntários e
membros da Comunidade de
Santa Luzia participaram de um
almoço em homenagem à Irmã.
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Vill'Agindo no 3º Festival Sul Capixaba
de Ginástica Rítmica

No dia 24 novembro de 2019
aconteceu no ginásio poliesportivo
do Sesi em Cachoeiro de Itapemirim
/ES o 3° Festival Sul Capixaba de
Ginástica Rítmica. O evento organizado pela escolinha de Ginástica

Rítmica (GR) KN&Cia, além de
valorizar suas atletas, também abre
espaço para outras escolas e instituições do Sul do estado do Espírito Santo que desenvolvem a modalidade de GR.

Como nos outros anos, o
Vill’agindo abraçou a oportunidade
e levou 10 meninas entre 6 e 14 anos
para as apresentações. Nessa 3ª
edição do festival as atletas puderam
conhecer e prestigiar a apresentação
da atleta olímpica Natália Gaudio e
ter a honra de receber de suas mãos
as medalhas de participação e,
ainda, autógrafos e selfies.
Na entrevista à rede local de TV,
a organizadora Katriana Nascimento, disse que “o evento é um momento de grande importância para as
crianças e adolescentes que participam, uma vez que têm a oportunidade de mostrar suas habilidades
e de apresentar sua evolução de praticamente um ano inteiro de dedicação. Ainda incentiva a prática de
uma atividade física, trabalha a
autoestima e a interação com outros
grupos”.

III Festival de movimentos do Vill'Agindo

Crianças e adolescentes do
Vill’agindo participaram, no dia 30
de novembro, do III Festival de
Movimentos. O evento aconteceu
na quadra da Obra Social, onde os
participantes puderam se apre-

sentar nas modalidades de Dança e
Ginástica Rítmica.
O Festival, idealizado pela educadora Amanda Costa, permite a
apresentação de crianças e adoles-

centes que de outra forma não teriam tal oportunidade, praticando
desse modo a inclusão.
Nesse ano, cinco instituições
marcaram presença no evento.
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Aniversário do CCEEF

O Centro Comunitário Educativo Esperança do Futuro celebrou
em novembro (no dia 17) 17 anos
de fundação e contou com uma
programação diversificada para
comemorar.
Na manhã de 17 de novembro,

foi celebrada a Missa de Ação de
Graças na quadra do CCEEF,
presidida pelo Pároco, Pe. Maurício
Carvalho de Oliveira, animada pela
comunidade São João Batista e com
a participação das crianças, adolescentes, Irmãs (FMA) familiares,

amigos, educadores, voluntários e
benfeitores.
Logo após a missa, foi servido
um delicioso e farto almoço para
todos os presentes, que puderam
passar o domingo numa alegre
confraternização ao som da "Roda
de Viola" que cantou os clássicos da
música sertaneja. Foi uma
experiência muito gratificante para
as comunidades que prepararam o
almoço, como também para todos
que desfrutaram da grande mesa da
fraternidade.
E a festa continuou:
Na noite de 27 de novembro, o
CCEEF comemorou com uma
animada festa de aniversário. Na
ocasião, os alunos prepararam uma
bela apresentação de dança,
encantando toda a comunidade. Ao
final das apresentações, o Pe. Paulo
Terra (Salesiano) realizou uma
bênção especial. A celebração
contou ainda com bolo e parabéns.

Palestra sobre aproveitamento de água
no ISECENSA
O ISECENSA recebeu o engenheiro civil Leonardo Nogueira na
noite de 12 de novembro, para ministrar a palestra "Aproveitamento
de água da chuva nas edificações".
Embora direcionado aos acadêmicos dos cursos de Engenharia
Civil, Engenharia de Produção e
Arquitetura e Urbanismo, o evento
recebeu profissionais da cidade,
interessados no tema tão pertinente.
Com larga experiência nas áreas
de Engenharia de Segurança e
Engenharia Sanitária e Ambiental,
o palestrante apresentou as técnicas
disponíveis para o aproveitamento
de água da chuva nas edificações,
frente à crise hídrica que se apresenta em grande parte dos municípios brasileiros.
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Enfermagem do ISECENSA em ação
pelo Novembro Azul

Empenhados na campanha do
Novembro Azul, alunos do curso de
Enfermagem do ISECENSA realizaram uma atividade de educação
para a saúde, no Educandário São
José, no dia 11 de novembro.
Falando ao público assistido pela

Enfermagem do
ISECENSA
realiza
confraternização
em asilo

instituição, que atende pessoas com
necessidades especiais (visuais, auditivas, entre outras), os acadêmicos
apresentaram informações de prevenção ao câncer de próstata, esclarecendo dúvidas e ressaltando a
importância do tema.

Celebração de Ação de Graças
no CENSA

Encerrando as atividades de
2019, o curso de Enfermagem
do ISECENSA organizou um
momento de confraternização
no Asilo Monsenhor Severino.
Na manhã de 13 de novembro,
os acadêmicos partilharam
uma deliciosa salada de frutas
com os idosos assistidos pela
instituição e, ainda, os
presentearam com um kit de
higiene.
- Foi um encontro alegre, com
os alunos extremamente
realizados e com a sensação de

O Fundamental II e o Ensino
Médio do CENSA reuniram-se na
manhã de 22 de novembro para
uma celebração de Ação de Graças.
Na presença da direção da escola,

professores e funcionários, os alunos
apresentaram uma encenação
refletindo sobre o verdadeiro sentido
do Natal e agradecendo mais um
ano de muitas conquistas.

transformar o cuidado em
gestos de afeto e empatia disse a professora Ana Paula
Passos, coordenadora da
atividade.
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Festival da Juventude Salesiana em Recife

Aconteceu entre 15 e 17 de novembro, no Colégio Salesiano Sagrado
Coração de Jesus em Recife, o 24º
Festival da Juventude Salesiana.
O evento trabalhou a temática do
Sínodo da juventude (Os jovens, a fé
e o discernimento vocacional) e a Estreia Salesiana 2019 (A santidade é

também para você) e contou com a
presença e participação de mais de
800 jovens provenientes das casas dos
Salesianos de Dom Bosco (SBD) e
Filhas de Maria Auxiliadora (FMA)
de todo o Nordeste, dentre elas a Casa
de Formação Maria Auxiliadora.
O festival é a culminância de um

ano de atividades educativas e pastorais da Articulação da Juventude
Salesiana (AJS) em toda a região.
Durante o encontro, os jovens se
apresentaram e conduziram os festivais de coreografia, música, teatro
e esporte.
Os momentos de espiritualidade
aconteceram através das celebrações
eucarísticas, adoração ao Santíssimo, tenda vocacional e missionária,
ordenação diaconal, catequeses,
confissão no pátio da misericórdia e
a récita do terço conduzida pelas
formandas e formandos salesianos.
A alegria e o companheirismo,
unidos ao forte espírito de família foram as marcas deixadas pelos jovens
nesses dias de festa e gratidão. Os
mesmos levaram consigo o testemunho e o entusiasmo para que, em suas
realidades, continuem o trabalho com
coragem, ânimo e fidelidade.

Católica Salesiana e ISECENSA
reúnem-se para estudo e partilha

No dia 05 de novembro, coordenadores e membros da Pastoral Universitária da Faculdade Católica Salesiana e dos Institutos Superiores de
Ensino do Censa – ISECENSA –
participaram de um encontro no Sítio São Judas Tadeu, em Macaé, com
o principal objetivo de refletir sobre
as orientações e desafios das pastorais em âmbito acadêmico, através

do estudo do Documento "ad experimentum" 2019-2022 que corresponde as "Orientações para a pastoral das Instituições de Estudos Superiores das Filhas de Maria Auxiliadora (ISS-FMA)".
A diretora geral da Católica Salesiana, Ir. Carmelita Agrizzi ressaltou
que a pastoral universitária deve ser

um espaço da escuta e do olhar sensível para com o outro. Já o padre
Murialdo Gasparet, salientou a importância de levar a Palavra de
Deus, que é rica em valores, para
que seja melhor compreendida e
experimentada pela juventude.
A programação do encontro
contou também com o estudo dos
seguintes documentos: "Exortação
Apostólica – Guadete Et Exsultate
do Santo Padre Francisco sobre o
chamado à santidade no mundo
atual" e a "Carta da Madre Yvonne
Reugoat pelo aniversário universal
dos direitos humanos".
Os participantes puderam ainda
refletir sobre o "viver a aventura
cristã" abrindo propostas que leve
cada jovem ao encontro pessoal
com Jesus Cristo a partir da fé, da
razão, da ciência e da cultura.
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VII Capítulo Inspetorial e Festa da Gratidão

Nos dias 01 e 02 de novembro a
Inspetoria Nossa Senhora da Penha
realizou seu VII Capítulo Inspetorial com um grupo de aproximadamente 70 pessoas dentre
Irmãs, leigos e jovens provenientes
das 11 Comunidades da Inspetoria.
No primeiro dia, após a calorosa
abertura feita por Ir. Ana Teresa
Pinto (Inspetora) os trabalhos
ficaram por conta do biblista
Francisco Orofino que – com muita
unção – desenvolveu uma lectio
divina do texto bíblico referente às
Bodas de Caná (João 2) refletindo
inclusive o tema “Comunidades

geradoras de vida no coração da
contemporaneidade” e o lema
“Fazei tudo o que Ele vos disser”
(Jo2,5) propostos pelo Instituto.
O segundo dia foi de muito
trabalho: partindo das sínteses feita
pela Inspetoria das três perguntas
respondidas pelas Comunidades
(Caminhos, Desafios e Escolhas)
cada grupo retomou, refletiu e
elencou aqueles que lhe pareceu
mais significativo, apresentando em
plenário para discussão e posterior
consenso. Para concluir o dia, o
grupo de Irmãs fez a eleição da
delegada e suplente que participarão

do XXIV Capítulo Geral, resultando
daí Ir. Teresinha Ambrosim e Ir.
Tânia Maria Cordeiro.
Dia 03 foi dia de festa. Festa da
Gratidão Inspetorial! Com o tema:
“Com Maria gratidão ao Senhor:
somos escolhidas e enviadas em
missão”, o dia começou com uma
fervorosa celebração eucarística
presidida por Frei Ronam (Carmelita Descalço), seguida da entrega/
partilha de presentes e de um
delicioso almoço, onde foi possível
também cantar um animado
“parabéns” pelos 35 anos da
Inspetoria!

... 8

Boletim Informativo INSP

Educação na Era Digital é tema
em roda de conversa no CENSA

Em parceria com a International
School, o CENSA promoveu uma
Roda de Conversa para os pais, no
dia 12 de novembro. Com o tema
"O desafio de educar na era digital",
a conversa teve à frente Taís Bento
e Roberta Bento que usaram a pró-

pria experiência de vida como disparador da discussão.
Fundadoras do SOS Educação
e responsáveis pela coluna Escola,
da Revista Pais e Filhos, as palestrantes ressaltaram a importância
do estímulo dos pais.

II MovimentISE

-Ficou evidente para o público
o quanto o reforço positivo dos pais
faz a diferença no desenvolvimento
dos filhos, que antes de enxergar as
limitações, é preciso pontuar suas
conquistas - disse Criscilamara
Neves, coordenadora do Fundamental I do CENSA.
públicos de Campos e proporcionar
aos acadêmicos vivências de
extrema importância em suas
formações.
Envolvendo as disciplinas de
"Metodologia de Ensino do
Basquete", "Aprofundamento em
Basquete", "Recreação, Lazer e
Jogos" e "Atividades Esportivas na
Natureza", o evento foi gratuito e
aberto ao público que prestigiou
participando de atividades
esportivas como o slackline e das
brincadeiras recreativas para a
criançada.

Na sua segunda edição, o
MovimentISE aconteceu no dia
09 de novembro, no Jardim São
Benedito. O evento faz parte de

uma série de ações do curso de
Educação Física do ISECENSA, com
o objetivo de promover a prática de
exercícios físicos em espaços

O MovimentISE abrigou também, o
IV Torneio de Basquete 3x3, que
movimentou as torcidas. Os
participantes foram premiados e
fecharam a manhã partilhando um
delicioso lanche à base de frutas,
organizado pelos próprios alunos.
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Jovens do Nova Vida visitam
a Faculdade Católica Salesiana

Um grupo de jovens do Programa Nova Vida da Secretaria de
Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Macaé esteve

na Faculdade Católica Salesiana
no d ia 14 de novembro, conhecend o seu s cur sos e su as
instalações.

Na oportunidade, os adolescentes tiraram dúvidas sobre carreiras, especialmente a de Jornalista
e de Publicitário, orientados pela
assessora de marketing da Salesiana, Moira Paula. Além disso,
também receberam informações
gerais sobre os demais cursos de
graduação, pós-graduação e extensão oferecidos pela Católica
Salesiana, bem como os cursos
técnicos ofertados pelo Instituto
Nossa Senhora da Glória – Castelo/
Macaé.
Em seguida, o grupo foi guiado
pelas dependências da instituição
passando principalmente pelo
Centro de Produções e Estudos
Midiáticos (CEPEM), Laboratórios
de Física e de Mecatrônica e pela
Clínica Escola Santa Teresa.

Congresso de Oncologia reúne
docentes e estudantes em Macaé
"Cuidados paliativos e farmácia
hospitalar", "Nutrição em
oncologia", "Oncologia clínica",
"Psicologia e espiritualidade em
oncologia".
Na ocasião, alunos, docentes e
profissionais de saúde puderam
trocar experiências sobre boas
práticas relacionadas aos
cuidados com pacientes
oncológicos.

A Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) Campus Macaé
promoveu no dia 12 de novembro
o I Congresso Interdisciplinar de

Oncologia e o II Curso de Extensão
de Introdução à Oncologia
abordando como temas
"Enfermagem em oncopediatria",

O professor da Faculdade
Católica Salesiana, psicólogo e
mestre em Ciência do Cuidado
em Saúde, Rildo Loureiro, por
sua vez, palestrou sobre
"Psicologia em Oncologia",
ressaltando a importância da
promoção da saúde mental em
pessoas que enfrentam o câncer.
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Projeto Gerações promove viagem
pela música no Castelo/Macaé

Um passeio pelo tempo através
da história e do desenvolvimento social da música brasileira e internacional. Assim foi a culminância do
Projeto Gerações realizado por meio

das aulas de Sociologia com os alunos
do 2º ano do Ensino Médio do Instituto Nossa Senhora da Glória – Castelo/
Macaé, no dia 14 de novembro.
De acordo com o professor

Thiago Garcia, durante as aulas, os
alunos refletiram sobre as gerações
Baby Boomers, X, Y, Z e Alpha. Na
oportunidade, surgiu a ideia de
trabalhar os diferentes momentos
no âmbito da música, representando não só as canções, mas músicos
e bandas que mais se destacaram
para cada geração.
"Demos a largada assistindo vídeos que marcaram as épocas e organizamos uma apresentação final.
Cada turma ficou responsável por
duas décadas, estas que foram dos
anos 50 aos anos 2000. O envolvimento foi incrível por parte de todos
os alunos. Eles criaram as narrações, vídeos e cada detalhe das apresentações. Foi gratificante ver o envolvimento deles com respeito, dedicação e parceria", revelou Thiago.

Jogos conscientizam sobre atitudes
sustentáveis no Castelo/Macaé

O Projeto Interdisciplinar "Planejadores do Futuro Cidade Sustentável" das disciplinas de Geografia
e Ciências realizado por meio de jogos interativos, promoveu a reflexão
e fomentou a mudança de atitude

com foco na sustentabilidade.
Alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental II do Instituto Nossa
Senhora da Glória-Castelo/Macaé participaram, no dia 12 de novem-

bro, da culminância do projeto da
construção de uma cidade sustentável através de jogos como o Minecraft (jogo que propõe montar blocos e se aventurar), entre outros.
O tema sustentabilidade é comum às disciplinas de Ciências e
Geografia, abordando questões como manejo do solo, tratamento da
água e técnicas agrícolas sustentáveis. E, segundo os professores, a
ideia foi integrar as mesmas de modo
que os estudantes pudessem colocar
em prática o que viram em aula.
"No Minecraft eles desenvolveram um sistema de tratamento de
esgoto e de água. E ainda produziram sabão ecológico à base de óleo,
este que por sua vez, ao ser descartado no meio ambiente compromete a qualidade do solo e da
água", explica a professora Indhira
Mendonça.
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Castelo/Rio das Ostras realiza doação
ao Projeto Crescendo Juntos

No dia 13 de novembro, alunos
do Ensino Médio do Instituto Nossa
Senhora da Glória - Castelo/Rio das
Ostras receberam representantes do
Projeto Crescendo Juntos (PCJ) de
Belford Roxo – RJ, para entregar

como doação o valor arrecadado na
festa junina deste ano.
O momento também foi uma
oportunidade para um bate-papo
com a Diretora do projeto Irmã Maria
Rita, sobre a realidade local do PCJ.

Ela falou sobre as dificuldades
enfrentadas no dia a dia das mais
de cem crianças e adolescentes assistidos pela obra social, sobretudo
o alto índice de violência e tráfico
de drogas nos arredores. "O objetivo
é dar a esses jovens uma oportunidade de mudar o futuro pra melhor.
Não temos subsídios do município,
então toda doação é muito bemvinda. Obrigada de coração em nome de todos os alunos e educadores
do Crescendo Juntos", finalizou a
Ir. Maria Rita.
Além desta primeira contribuição, alunos do 9º ano planejam
doar os brinquedos de material reciclado que produziram nas aulas
de Educação Física. Turmas do
Fundamental II e Ensino Médio
também estão arrecadando alimentos e outros brinquedos para acrescentar no auxílio ao Projeto.

Missa em Ação de Graças
pelo Fundamental II do Colégio Laura Vicunha
Emoção e gratidão marcaram
a celebração Eucarística do 9º ano
do Colégio Laura Vicunha. No dia
25 de novembro, na capela da
instituição, aconteceu a Missa em
Ação de Graças pela conclusão do
Ensino Fundamental II. A ocasião
encheu de emoção os alunos,
familiares e comunidade educativa
ao dar graças por toda caminhada
percorrida.
A missa foi celebrada pelo Pe.
Francisco, tendo as palavras de
agradecimento das turmas, dos pais
e da Diretora, Irmã Claudia Pianes,
que falou sobre a importância do
sentimento de gratidão enquanto
valor fundamental para a formação
qualquer pessoa.
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Manhãs de formação no Colégio Laura Vicunha

Durante todo o semestre, os alunos do Colégio Laura Vicunha participaram de manhãs de formação,
com início em 06 de julho e fim em
30 de novembro, com a proposta de

trabalhar a importância do autoconhecimento para a construção de
um projeto pessoal de vida.
Esse ano o trabalho foi inspirado
no livro “Projeto Pessoal de Vida”, de

Dom Eduardo Pinheiro da Silva e foi
realizado com alunos do 1º ao 9º
ano. O livro fala sobre a importância de ter e se comprometer com o
projeto como instrumento de crescimento e realização da própria
vocação.
Através de vídeos, leituras e conversas, as turmas abordaram conceitos como valores e conhecimento
de si. Além das reflexões, as crianças
do 1º ao 5º ano colocaram a mão
na massa: trabalhando com argila,
os alunos representaram seus sonhos
de maneira concreta.
Os jovens do 6º ao 9º ano refletiram, através de uma dinâmica,
sobre atitudes que poderiam efetivamente mudar suas realidades. Os
encontros aconteceram sempre aos
sábados.

Alunos do Colégio Laura Vicunha
celebram o Dia de Ação de Graças
Nos dias 28 e 29 de novembro, os alunos do
Colégio Laura Vicunha celebraram o
momento de Ação de Graças. Na ocasião,
cada grupo agradeceu a Deus por tudo que
viveram ao longo do ano.
As turmas do Ensino Fundamental II
escreveram um texto abordando a
importância da gratidão e na quadra da
escola, cada um, espontaneamente,
apresentou seus principais agradecimentos.
Os alunos fizeram também uma encenação
com Maria, José e o menino Jesus, em
referência ao Natal que se aproxima.
O Ensino Fundamental I, na capela, refletiu
sobre tudo que viveram no ano e ao final, as
turmas da Educação Infantil participaram
do momento levando suas palavras de
gratidão, como família, amigos e escola.
Foi um momento bonito no qual a
comunidade escolar pôde dar graças por
todas as conquistas alcançadas.

