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Festa de Nossa Senhora Auxiliadora:

INSA
   Aconteceu no dia 22 de maio, na quadra do 
INSA, a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, 
que esse ano teve como tema “Com Maria, 
como Dom Bosco a serviço dos jovens”, lem-
brando o ano do bicentenário de Dom Bosco.
     A celebração contou com a presença de toda 
a comunidade educativa do INSA e o auge foi a 
coroação de Nossa Senhora, momento em que 
Ela é reconhecida como rainha pelos seus méri-
tos de serva e discípula fiel.
     Maria é MÃE e AUXILIADORA. Sua pre-
sença é constante na vida de todos, pois Ela foi 
preparada por Deus para ser a Mãe de Jesus.

    Com o coração em festa a Comunidade 
educativa do Instituto Profissional Laura Vi-
cunha celebrou lindamente, na quadra da es-
cola, a festa de Nossa Senhora Auxiliadora!
     No dia 21 os alunos do EFI realizaram sua 
homenagem através de belíssimos números 
de dança destacando os vários momentos da 
vida e da missão da Mãe de Jesus.
     No dia 22 foi a vez do EFII que durante 
a celebração da missa – presidida por Padre 
Anselmo Nascimento (SDB) – destacou a 
presença de Maria na história da salvação e 
na vida de Dom Bosco. Ponto alto foi a coro-
ação realizada pelo 9º ano!

Laura Vicunha

    Aconteceu no dia 22, o ponto mais alto da 
Festa de Nossa Senhora Auxiliadora preparada 
pela comunidade educativa do Instituto Nossa 
Senhora da Glória – INSG/Castelo e da Facul-
dade Salesiana Maria Auxiliadora (FSMA).
    Mais de 300 pessoas foram envolvidas na 
realização do espetáculo cujo tema este ano 
foi “Maria, Auxiliadora de Dom Bosco”, fa-
zendo alusão ao bicentenário de nascimento 
do sacerdote, fundador da obra salesiana.
   A festa começou com a apresentação do 
Coral Clave de Sole e seguiu com encenação 
teatral de “Maria, Auxiliadora de Dom 
Bosco”, uma história apresentada de modo 
alegre e divertido por três palhaços, interpre-
tados por professores do Castelo, e com co-
reografias apresentadas pelos alunos.
   As comemorações do dia de Nossa Senhora 
Auxiliadora aconteceram  durante todo o 
mês de maio, com celebrações e coroações, 
culminando com as encenações e a tradicional 
coroação realizada no dia 22.
   - Foi uma linda festa. Mais uma vez pudemos 
contar com o apoio e a participação de toda a 
família salesiana. Agradecemos aos pais e respon-
sáveis, aos funcionários e professores, e espe-
cialmente aos nossos alunos, que garantiram 
uma linda homenagem à Maria Auxiliadora – 
afirmou a Diretora Geral, Ir. Rosa Idália.

INSG / Macaé

Rio das Ostras
   Aconteceu no dia 22 de maio, no Colégio Castelo 
de R.. Ostras, a grande festa de N. Srª Auxiliadora.
    Neste ano bicentenário de nascimento de Dom 
Bosco, toda a comunidade educativa homenageou 
Nossa Senhora fazendo memória da presença de 
Maria Santíssima na vida de Dom Bosco. Para 
contar esta narrativa, muitas foram as apresen-
tações preparadas pelos alunos. O Sonho dos 
Nove Anos configurou-se num lindo musical, 
grande marco da caminhada espiritual de Dom 
Bosco, a apresentação foi um dos momentos de 
grande emoção na festa. 
     A presença de Nossa Senhora foi marcada em 
todas as cenas, em todas as músicas. 
     Momento de maior emoção foi a coroação: os 
jovens do 3º Ano do Ensino Médio coroaram nossa 
Mãe e Mestra. Inspirados no tema “Com Maria, 
Como Dom Bosco a serviço dos Jovens” a comu-
nidade celebrou com entusiasmo esse dia de festa.

   No ano em que comemora seu 90º aniversário 
e o bicentenário de Dom Bosco, o CENSA 
realizou a Grande Festa de Maria na noite de 
22 de maio. Unindo as datas, a Escola festejou 
sua padroeira, Maria Auxiliadora, com uma 
celebração eucarística presidida por Pe. Mu-
rialdo. Contando com a participação de alu-
nos, professores, pais, funcionários e Irmãs, 
foram encenados 3 sonhos de Dom Bosco 
e mostrada a influência de Nossa Senhora 
na vida e obra do padre italiano, autor do 
sistema educativo que rege o CENSA. Com 
muita graça, bailarinas vestindo o uniforme 
de gala de tempos atrás e ex-alunas da UESC 
usando trajes da época contaram um pouco 
da história do colégio, mostrando a chegada 
das Irmãs à cidade. A noite culminou com a 
coroação de Nossa Senhora Auxiliadora pelos 
alunos do 3º ano do Ensino Médio que esse 
ano se despedem da escola. Emocionados, 
cantaram e louvaram “aquela que tudo fez”, 
num momento de grande beleza e devoção.

CENSA

Belford Roxo
   A missa Solene de N.S.Auxiliadora na 
Comunidade Casa Betânia em Belford 
Roxo, aconteceu na Comunidade Eclesial 
N.S.de Fátima /Vila Pauline contando com 
a participação de pessoas das várias Co-
munidades da (quase) Paróquia S.Vicente, 
às 18h.  O Pároco, Pe. Célio Nascimento 
Barbosa, celebrou com todo fervor expli-
cando a força do título de Maria Auxílio 
dos Cristãos na história da Igreja e convidou 
nossas Irmãs para continuarem a homilia 
partilhando a devoção de D.Bosco pela 
Virgem Auxiliadora, as mesmas depois 
cantaram vibrantemente o “Ó qual sorte!”.
    A missa  teve a marca da alegria salesi-
ana com os jovens tocando, adolescentes 
do balé do Projeto “Crescendo Juntos” 
dançando e das crianças da Comunidade 
coroando Nossa Senhora. 

... E MAis: Todos Unidos: Comunidade  
São Vicente e Comunidade Educativa do 
Colégio Castelo  de Rio das Ostras celebraram 
com muita alegria  a  Solenidade   de  Nossa 
Senhora Auxiliadora! No dia 23 houve uma 
manhã esportiva com alunos e catequizan-
dos, e no dia 26 uma belíssima coroação! 
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ASSEMBLEIA INSPETORIAL
      De 01 a 03 de maio, na Casa das Irmãs 
Servas de Maria do Brasil, em Jacarepaguá/
RJ, aconteceu a Assembleia das FMA da 
Inspetoria Nossa Senhora da Penha -RJ/
ES. A ocasião reuniu 38 Irmãs das 11 Co-
munidades.
    No primeiro dia, o grupo contou com a as-
sessoria do Padre Valdecir Ferreira - sacer-
dote diocesano da Diocese de Apucarana/
PR que até 2014 foi assessor da Comissão 
Vocacional da CNBB - que desenvolveu a 
temática da Cultura Vocacional.
     No segundo dia foi dado mais um passo 

na construção do Projeto Inspetorial, onde - 
utilizando a dinâmica de pequenos grupos e 
plenário - debruçou-se sobre as fraquezas, for-
talezas, oportunidades e ameaças.  E após um 
dia de trabalho intenso, a equipe de recreação 
realizou um animado recreio à noite.
      Na manhã do último dia, aconteceu a apre-
sentação das equipes da Inspetoria com o de-
senvolvimento de seus respectivos trabalhos.
    Tudo isso permeado pelo compromisso e pela 
alegria que a todas une como FMA!
   Com palavras de agradecimento, Ir. Ana Te-
resa concluiu a assembleia.

DIA DAS MÃES NO LAURA
       Celebrando o Dia das Mães com o povo na 
capela do Laura e com as professoras.
      A todas e a cada uma nosso carinho, nossa 
gratidão, nosso parabéns!

ESCOLA INFANTIL DO CENSA 
FAZ FESTA PARA AS MÃES
       Os pequenos da Escola Infantil comemoraram 
o Dia das Mães com uma singela homenagem 
nos dias 6 e 7 de maio, no teatro do Auxilia-
dora. Com muita música e declarações àquela 
que nos é tão especial, os alunos tocaram os 
corações das mamães que assistiram emocio-
nadas seus filhos no palco.

CASTELO/RIO DAS OSTRAS CELEBRA O DIA DAS MÃES
do nascimento de Jesus. Ele precisou 
de um território sagrado para nascer: o 
ventre de Maria
    Foram apresentadas danças e um belíssimo 
desfile de moda caracterizando as mães. 

       No dia 08 de maio, os alunos do 3º ao 5º 
ano do Colégio Castelo IV homenagearam as 
mães com muita animação e alegria   
       Falando de Mãe... Este foi o tema abor-
dado, onde ressaltaram a importância 

DIA DAS MÃES EM RESENDE
       No dia 09 de maio no Centro Comunitário 
Educativo Esperança do Futuro – em Resende/
RJ - foi realizada a comemoração do Dia das 
Mães com direito a belíssimas apresentações 
para aquela que amamos demais! 
     As crianças e adolescentes cantaram e dan-
çaram expressando o seu amor em gestos... 
Expressaram também com palavras através de 

um jogral e um teatro que foi escrito por 
algumas adolescentes.
   Além das homenagens foram reali-
zadas, como de costume, brincadeiras 
com as mães, para garantir a descon-
tração e a interação.
     Ao final a recompensa foi ver os rostos 
iluminados por sorrisos e emoções!

DIA DAS MÃES NO CASTELO II
       No dia 08 de maio os alunos  do 
Castelo II com muita vibração celebraram 
o dia das mães! 
      Com o Tema: “Um Castelinho de Mães”, 
as mães foram convidadas a passar o dia com 
seus filhos: cantaram, encenaram e se diverti-
ram muito!
     Parabéns às mães, crianças e educadores 
que fizeram deste dia, um “Dia Especial”!
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IR. ANA TERESA PARTICIPA DO II FÓRUM DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
     Na noite de quarta-feira, 6 de maio, foi re-
alizado no anfiteatro Padre Angel Adolfo San-
chéz y Sanchéz, localizado na Biblioteca da 
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), 
a abertura oficial do II Fórum de Comuni-
cação e Marketing das Instituições Católicas 
de Ensino destinado aos profissionais de co-
municação, com o tema “A construção e geren-
ciamento de marcas nas Instituições Católicas 
de Ensino”.
   O evento é promovido pela Associação Na-
cional de Educação Católica do Brasil (ANEC) 
e tem como objetivo proporcionar crescimen-
to e desenvolvimento profissional por meio 
de palestras e debates. Na programação, que 
seguiu até esta sexta-feira, 8, houve também 
oficinas voltadas para o gerenciamento de 
crise, montagem de planos de comunicação, 
uso das redes sociais e preparação dos asses-
sorados para entrevistas (media training).
A abertura contou com uma Celebração Eu-
carística presidida pelo arcebispo de Campo 
Grande, dom Dimas Lara Barbosa e con-
celebrada pelo reitor da UCDB, , padre José 
Marinoni, e pelo presidente da Câmara de 
Mantenedoras da Anec, padre Roberto Duarte 
Rosalino. Logo após, o Grupo de Cordas da 
UCDB se apresentou. Na abertura oficial, o 

reitor deu as boas vindas a todos e comentou sobre 
a importância do evento. “É uma grande honra a 
UCDB receber representantes de diversos lugares 
do Brasil, mas acima de tudo é uma honra maior 
sermos uma educação católica. A nossa identidade 
é clara: somos instituições católicas e temos que 
mostrar nossa cara; temos em nossas mãos a ma-
téria-prima, que é a qualidade de ensino. Que seja-
mos comunicadores de qualidade e que saibamos 
lutar por essa identidade”, disse.
    “O II fórum é resultado de um grande trabalho. 
Espero que juntos possamos não sermos apenas 
ouvintes da palavra, mas sim transmitirmos es-
sas palavras. Desde o início, o Brasil tem a marca 
da educação católica e, compartilhando as ex-
periências, a Anec vai formando um corpo muito 
grande”, comentou padre

Roberto Duarte Rosalino. Em seguida teve 
a início a palestra “A Importância da co-
municação interna”, ministrada pela pro-
fessora doutora Marlene Marchiori. A 
palestrante falou sobre a comunicação 
promovendo interação dentro ou fora do 
âmbito institucional.
   Na manhã de quinta , 7, as atividades tiveram 
continuidade com duas palestras –  A 
primeira foi ministrada pela professora Ligia 
Rizzo, sobre “A importância do Branding”. 
Em seguida, o tema foi “O papel do gestor 
de comunicação”, ministrada pelo professor 
Tadeu Brettas.
    Durante a tarde quatro oficinas foram realiza-
das simultaneamente, com início às 14h, sendo 
elas “Como gerenciar uma crise”, “Como 
montar um plano de comunicação”, “como tra-
balhar suas marcas nas redes sociais” e “Como 
fazer um media training”. Por fim, às 18h os 
participantes realizaram uma visita cultural, no 
Museu das Culturas Dom Bosco.
     Na sexta-feira, 8, a partir das 8h, ocorreu 
a palestra “Comunicação para as Gerações X, 
Y e Z”, que foi ministrada pelo presidente da 
Missão Salesiana de Mato Grosso e Chanceler 
da UCDB, padre Dr. Gildásio Mendes dos 
Santos, encerrando com oficinas.

DIA DE MADRE MAZZARELLO 
NO CASTELO/MACAÉ
      O dia 13 de maio foi comemorado 
de maneira muito especial no Institu-
to Nossa Senhora da Glória – Macaé. 
Nesse dia, a Família Salesiana celebra 
Santa Maria Domingas Mazzarello, co-
fundadora das Irmãs Salesianas.
     Em uma acolhida especial, os alu-
nos ouviram uma breve história sobre a 
vida da santa e receberam um pappertoy 
com a imagem de Madre Mazzarello, 
que foi montado em sala de aula.
      A data também foi lembrada com 
a Santa Missa, presidida pelo Pe. 
Anselmo da Silva Nascimento SDB, 
da Comunidade de Campos. Estiveram 
presentes alunos, professores, fun-
cionários, pais e irmãs, entre elas Ir. 
Ana Teresa Pinto, atual Provincial da 
Inspetoria N. Senhora da Penha que 
está visitando a Comunidade do Insti-
tuto N.S. da Glória e FSMA.

Missa de MM em Resende
      No dia 14 de Maio o Centro Comunitário 
Educativo Esperança do Futuro- Resende/RJ, 
celebrou com muita alegria o dia dedicado a 
Madre  Mazzarelo com uma missa na quadra 
do projeto, presidida pelos padres: Paulo Sér-
gio (Paróquia Sagrada Família), Vicente (Sale-
siano) e Francisco (Salesiano), com a partici-
pação expressiva da comunidade e da equipe 
de educadores.
     Um momento importante para todos, em que 
fica ainda mais forte o desejo de seguir os ensina-
mentos e exemplos de vida de Madre Mazzarelo.

Falando de MM em R. Ostras
      No dia 13 de maio o Colégio Castelo IV  
celebrou com os alunos e Comunidade Educa-
tiva  a solenidade de  Madre Mazzarello.  Mulher 
de coragem, muito trabalhadeira , bondosa e 
amante da juventude. Desde jovem dedicou sua 
vida em favor das meninas de sua cidade. Foi 
a primeira Irmã Salesiana.  Tinha um coração 
alegre, porque amava muito a Deus. Ela sempre 
perguntava às Irmãs e às Meninas  com quem 
convivia: “Vocês são sempre alegres?”

   O mês de maio termina deixando um rastro 
de luz no “Mazzarello”. Luzes coloridas com 
as cores da alegria vivenciada pelas crianças, 
adolescentes e educadores e familiares, com 
as cores do espírito de cooperação para que as 
festas acontecessem com capricho e bom gosto. 
E o brilho começou forte unindo duas festas: 
Mães e M.Mazzarello. Foi no dia 16 de maio. 
O céu se abriu e Maria Mazzarello veio para a 
festa acompanhada de anjinhos; falou de sua

vida, assistiu crianças encenando fatos de 
sua vida e deixou mensagem para todos. 
As mães receberam homenagens em forma 
de teatro,  cantos, coreografias,etc.. 
Não teve quem não se emocionasse 
com o desfile dos valores da família. 
E teve mais: Madre Mazzarello ganhou 
uma animada semana esportiva....
     Como nos tempos de Mornese 
chegou a semana de outra Maria, a 

Auxiliadora. A conta go-
tas, em cada acolhida do 
dia, a pessoa da Mãe de Je-
sus e nossa foi sendo apresen-
tada com os textos bíblicos. E 
no dia 23 de maio, junto à CEB 
N.S. Auxiliadora, um grupo 
de crianças e adolescentes 
coroou e expressou a fé 
e devoção à Maria que 
acompanha a caminhada 
da Igreja, a caminhada de 
todos nós.

MÊS DE MAIO NO MAZZARELLO
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   Toda a Comunidade Educativa do 
Instituto Profissional Laura Vicunha 
viveu – no dia 12 de maio – um mo-
mento muito especial de festa e de fé: 
a visita da imagem peregrina de Nos-
sa Senhora Aparecida! Trazida pelas 
mãos do monsenhor Dilson de Souza 
Gama - Vigário Geral da Diocese de 
Campos dos Goutacazes, a Senhora 
de Aparecida foi acolhida pela Co-
munidade das Irmãs e acompanhada 
pelo cortejo dos 9º anos até o altar 
preparado na quadra – onde todos os 
alunos e educadores esperavam por 
ela, e a acolheram com balões azuis 
e brancos, numa explosão de cantos e 
alegria! Após as palavras emocionadas 
da direção e a benção do monsenhor 
Gilson, seguiram-se momentos es-
pecíficos de participação: professores 
e funcionários, irmãs, povo, alunos, 
grupos jovens dos alunos e dos ex-
alunos... Após as primeiras homena-
gens, a imagem foi transferida para a 
Capela  a fim de favorecer o recolhi-
mento e a oração. A imagem da Mãe de 
Jesus permaneceu no Laura por quatro 
horas. Quatro horas de louvor, agra-
decimento e súplicas! Educadores, 
famílias, alunos, irmãs, todos unidos 
ao redor da Mãe! Coube ao Funda-
mental I a “despedida” à Nossa Sen-
hora que foi realizada de forma muito 
linda, trazendo bem perto de todos os 
presentes a pureza e a transparência 
do coração da criança! A Comunidade 
das Irmãs retornou com a Imagem à 
Catedral, onde de lá continuará sua 
peregrinação pela Diocese de Cam-
pos, em preparação ao Tricentenário 
de sua aparição (1717-2017).

Visita da Imagem Peregrina de 
N. Srª. Aparecida no Laura Vicunha CENSA REINAUGURA TEATRO

    Em mais uma comemoração pelos seus 
90 anos, o Auxiliadora reinaugurou seu tea-
tro na noite de 8 de maio. O evento contou 
com a presença de alunos, ex-alunos, profes-
sores, funcionários, irmãs e pais que lotaram 
a plateia e se encantaram não só com a pro-
gramação como também pelas melhorias do 
lugar. O teatro recebeu iluminação cênica com 
lâmpadas e refletores de led, som digital, con-
fortáveis poltronas estofadas, revestimento nas 
paredes de material acústico e não inflamável, 
piso com espuma amortecedora no palco, apro-
priado para a dança e toda uma engrenagem 
que permite a troca simultânea de até três 
cenários, portas antipânico que favorecem as  
saídas de emergência e reforma da coxia.
    A noite começou com o descerra-
mento da placa comemorativa e corte 
da fita de inauguração, no foyer. Já no 
interior do teatro, Ir. Suraya Chaloub, 
diretora do Censa, tomou a palavra,

entregando mais um espaço de incentivo 
e produção de cultura. A seguir, falaram 
Simone Aquino, ex-aluna e atual coorde-
nadora do Ensino Fundamental II, Maria 
Fernanda Chicre, aluna do Ensino Médio, 
e Beth Landim, vice-diretora do Isecensa. 
Todas unânimes no sentimento de orgulho 
de fazer parte dessa comunidade Salesiana.
Estreando o novo palco, a festa seguiu com 
vários números de dança (street dance, balé 
clásssico e jazz), poesia com a formanda 
2012, Luiza Barros,  e música, com os ex-
alunos Marina e Hugo Henriques no violi-
no e piano dando um show de boa música.
    - Hoje,  entregamos aos nossos alunos este 
espaço cultural com melhorias que traduzem 
amor, cuidado, atualização e qualidade. Que 
ele seja chão de muitos acontecimentos cul-
turais e experiências de aprendizagens 
de vida, de afirmação pessoal e social. 
- diz Ir. Suraya.

     Os alunos do INSA, Camila Luna (2º 
ano do EF1) e Thomaz Barros (6º ano), 
participaram da sessão de autógrafos e 
lançamento do livro Cantos do Rio. O 
evento aconteceu no dia 9 de maio no 
Instituto Cervantes do Rio Janeiro e foi 
orientado pelo nosso ex-aluno Rodrigo 
Tiradentes.
Os educandos participam da Oficina 
Literária San Juan de La Cruz - da Ba-
sílica de Santa Teresinha - que, desde 
2010, dedica-se a emancipar saberes 
junto a crianças e adolescentes, propor-
cionando um ambiente agradável de 
troca contínua de ideias e experiências 
para a construção e fortalecimento do 
pensamento crítico.

ALUNOS DO INSA EM 
SESSÃO DE AUTÓGRAFOS

    Os alunos do 9° ano do Instituto Laura 
Vicunha, com a orientação da Prof. Ana 
Paula Silva Andrade comprovaram a 
existência de elétrons, capazes de esta-
belecer uma corrente que é convertida em 
energia para acender a lâmpada de LED.
Com este experimento é possível consta-
tar a eletricidade presente no dia a dia. 
Batata, limão e vinagre podem funcio-
nar como elementos condutores desta 
energia. De forma lúdica e prazerosa eles 
descobrem a física.

9º ANO DO LAURA CONSTRUINDO 
CORRENTES ELÉTRICAS

PARÓDIA MATEMÁTICA NO LAURA 
PARA APRENDER POTÊNCIA

    Com base nos estudos da Potenciação, 
capítulo 4 do livro do Sétimo Ano, a 
professora Marcela A. Santos do Insti-
tuto Profissional Laura Vicunha, resolveu 
inovar. O objetivo principal era tornar 
mais fácil e prazeroso, o entendimento 
e a memorização das “famosas” regras 
da potenciação.
     A perspectiva da problematização e do 
desafio proposto aos alunos, deveria ser 
algo em que eles gostassem e se identi-
ficassem. Ao mesmo tempo não poderia 
fugir das atividades e contextos presentes 
no livro, assim como a apropriação, da lin-
guagem matemática, já que esta é essen-
cial para que os alunos progridam em seu 
conhecimento escolar e, ao mesmo tempo, 
instrumento necessário para compreender 
e atuar no mundo em que vivem.
      Para que tudo isso acontecesse foi pen-
sada e criada uma paródia matemática: 
“Hoje sabe potência porque te ensinei 
certinho”.
   A novidade foi recebida pelos alunos 
com alegria e carinho, uma vez que o 
resultado foi quase que imediato; na se-
gunda aula após a apresentação a surpresa 
foi grande, eles já sabiam cantar e todas as 
regras já estavam memorizadas.
    É importante lembrar que não se trata 
de deixar de experimentar, explorar in-
tuitivamente, visualizar e contextualizar 
conceitos,e sim procurar contemplar 
diferentes enfoques para o desenvolvi-
mento do aluno.
   É muito gratificante e emocionante ver 
mais uma etapa concretizada e absorvida 
com tanto carinho, pelos alunos. Isso é o que 
me dá certeza de que estamos no caminho 
certo. Assim como Dom Bosco: “Formar 
bons cristãos e honestos cidadãos.”

   Foi realizada, nos dias 04 e 05 de maio, 
a I Jornada das Engenharias, da Faculdade 
Salesiana Maria Auxiliadora (FSMA). A 
iniciativa envolveu os cursos de Engenharia 
de Produção, Engenharia da Computação, 
Engenharia Química e Engenharia Ambien-
tal, promovendo palestras com profissionais 
de renome no mercado profissional.
     As palestras oferecidas no primeiro dia 
de evento foram: “O futuro do Engenheiro 
no mercado de petróleo de Macaé” (Cyro 
Barreto - Consultor – Petrobras); “O Planeta, 
a geologia e o pré-sal” (Lincoln Antunes 
Weinhardt - Gerente – Petrobras); “Logís-
tica aplicada a atividade offshore” (Alexan-
dre Barros - Professor - Universidade Está-
cio de Sá); “Desenvolvimento de software 
orientado a serviço (SOA)” - Giovanni 
Colonese - Professor – FSMA); “Lean 
Seis Sigma” (Laio Alvarenga - Coorde-
nador Institucional – Voito ) e “Produção 
de combustíveis alternativos sob a óti-
ca das mudanças climáticas” (Carlos 
Eduardo Terra - Professor – FSMA).
    Já no segundo dia do evento, os temas 
abordados foram: “Tratamento de eflu-
entes industriais por processos aeróbios

e anaeróbios” (Alessandro Oliveira - Su-
pervisor de Utilidades - Corbion Purac); 
“Indústria do petróleo: passado, presente 
e futuro” - Ricardo Marinho - Professor - 
Universidade Estácio de Sá); “Cidades do 
petróleo: pensar global, agir local” - Júlio 
Boldrini - Professor – FSMA); “Sistema de 
circulação de fluidos de perfuração e con-
trole de sólidos” (Rogério Soares - Quími-
co Industrial); “Programação Web com 
HTML” (Anderson Poltronieri - Coordena-
dor do curso de Engenharia de Computação 
– FSMA); “Competências essenciais para 
inteligência de mercado” (Leandro Ramos - 
Instrutor - Master Mind); “Inteligência com-
putacional aplicada a processo de separação 
e tratamento de óleo em uma plataforma 
simulada” - Vinícius Weiner - Professor – 
FSMA); “Administração do tempo” - Ana 
Cristina Zenha Lousada - Vice-Diretora 
Acadêmica – FSMA); “A tecnologia e o hu-
mano” - Marcello Santos - Coordenador do 
curso de Psicologia – FSMA) e “Importância 
das instituições de ensino superior nos con-
selhos de unidades de conservação: o caso 
COMPARNA e o conselho da EEEG” (Mar-
garete Ramos - Professora – FSMA).

PRIMEIRA JORNADA DAS ENGENHARIAS NA FSMA

Primeiro Ano do Laura Aprendendo
Sobre a Coleta Seletiva de Lixo
Aprender brincando é o lema da galerinha 
do 1º ano do Instituto Profissional Laura 
Vicunha. Dessa vez fizemos uma pes-
quisa de campo pelo pátio da escola em 
que coletamos os lixos após o recreio e 
fizemos uma coleta seletiva. Aprendemos 
que cada lixeira recebe um lixo específico. 
Azul - Papel/Papelão, Amarelo - Metal, 
Verde - Vidro e  Vermelho -  Plást ico. 
Com certeza essa garotada não i rá 
esquecer  sobre a  importância  da 
coleta  selet iva.

7º Ano do Laura Aprendendo
a Classificar os Seres Vivos
   Os alunos do 7° ano juntamente com 
a Prof. Ana Paula Silva Andrade colo-
caram a mão na massa, coletaram folhas 
de árvores e plantas para aprenderem as 
noções de classificação dos seres vivos. 
Os discentes agruparam as folhas con-
formes suas características comuns, uti-
lizando a lupa para observação, criaram 
diferentes grupos, como: textura, tamanho, 
cor, formato e etc... Assim puderam con-
cluir que é desta forma que os cientistas 
fazem o agrupamento dos seres vivos 
em diferentes reinos, classes, ordem, 
filo, família, gênero e espécie.
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COMEMORAÇÃO DO DIA DO 
TRABALHADOR EM RESENDE
    No Projeto de Resende – Centro Co-
munitário Educativo Esperança do Fu-
turo (CCEEF) - foi realizada a Semana 
das Profissões do dia 27 a 30 de abril, em 
comemoração ao Dia do Trabalhador. 
    Nesta semana os grupos trabalharam a 
importância das profissões, conheceram 
algumas profissões através de pesquisas e 
expressaram as profissões dos seus sonhos 
através de desenhos e redações. 
    As crianças/adolescentes conheceram as 
profissões de Serviço Social e Engenharia 
Civil, onde as profissionais Sonia e Priscila 
conversaram com eles após a acolhida.
   Para finalizar a semana o grupo  “Se-
mentinhas do Amor” (6 a 8 anos) realizou 
um Workshop (oficinas) das profissões, onde 
as crianças colocaram em prática através de 
brinquedos o que aqueles profissionais re-
alizam. Elas foram divididas em grupos de 
cozinheiros, médicos, manicures, adminis-
tradores e engenheiros. E no grupo “Seme-
adores da Paz” (9 a 15 anos) cada um criou 
uma redação sobre o tema “quando crescer 
quero ser...”.  Foi muito bom!
     Com esses trabalhos se percebe o quanto as 
crianças/adolescentes precisam de alguém que 
os ajudem a sonhar, os incentivem, e permitam 
que eles expressem suas habilidades.

Comunidade de Resende Acolhe Irª. Ana Teresa
    Nos dias 15, 16 e 17 de abril o Centro Comuni-
tário Educativo Esperança do Futuro teve a alegria 
de receber a visita da  Ir. Ana Teresa , partilhando 
um pouco de experiências e acrescentando conheci-
mento ao  projeto. Foi realizado um encontro com 
os educadores e voluntários para conhecerem 
um pouco mais sobre o “Sistema Preventivo de 
Dom Bosco”, que foi muito gratificante. A Irmã 
Ana Teresa ficou um dia todo acompanhando 
as atividades das crianças. No momento após a 
acolhida as crianças apresentaram uma música 
de Boas vindas para ela. As músicas dos grupos 
Sementinhas do Amor (6 a 8 anos) foi composta 
pela educadora e dos grupos Semeadores da Paz 
(9 a 15 anos) foi composta por eles, onde a educa-
dora realizou um concurso de música e a música 
ganhadora foi apresentada para a Irmã. Ao final 
das apresentações foi entregue como lembrança a 
ela um cartão feito pelo “Sementinhas do Amor” e 
um pote feito pelos “Semeadores da Paz”.
    Todos ficaram agradecidos da presença da 
Irmã e esperam o seu retorno.

XIV JOGOS DE OUTONO DO CENSA
    Pelo 14º ano consecutivo o Censa promove 
os Jogos de Outono. Ansiosamente esperado 
pelos alunos do II segmento do Ensino Fun-
damental, as disputas tiveram início na manhã 
de 4 de maio, com os times disputando as 
modalidades de handebol, basquete e vôlei 
incentivados por animadas torcidas. Embora 
o principal objetivo seja apresentar o esporte 
para aqueles que ainda não o praticam, a 
competição tem um caráter lúdico e promove 
uma grande integração entre os colegas.

Comemoração da Turma de
Hidroginástica do CENSA
     A turma de Hidroginástica da Escolinha 
de Esportes do Censa comemorou os 90 anos 
do Auxiliadora com uma manhã especial. O 
evento aconteceu no dia 8 de maio, no com-
plexo esportivo do Censa. Abrindo a manhã, as 
alunas receberam a fisioterapeuta Patrícia Ba-
racat para a palestra “Seu corpo, sua história... 
Desvendando a coluna vertebral”.  O aulão de 
hidroginástica, que estava na programação, in-
felizmente foi cancelado devido ao mau tempo. Mas 
isso não impediu que a festa fosse um sucesso. Após 
a palestra, as alunas se reuniram no ginásio onde 
um gostoso lanche de confraternização as esperava.

FESTIVAL DE NATAÇÃO DO CENSA
     A turma de Hidroginástica da Escolinha 
de Esportes do Censa comemorou os 90 
anos do Auxiliadora com uma manhã espe-
cial. O evento aconteceu no dia 8 de maio, 
no complexo esportivo do Censa. Abrindo a 
manhã, as alunas receberam a fisioterapeuta 
Patrícia Baracat para a palestra “Seu corpo, 
sua história... Desvendando a coluna verte-
bral”.  O aulão de hidroginástica, que estava 
na programação, infelizmente foi cance-
lado devido ao mau tempo. Mas isso não 
impediu que a festa fosse um sucesso. Após 
a palestra, as alunas se reuniram no ginásio 
onde um gostoso lanche de confraternização 
as esperava. enquanto os futuros enfermei-
ros ficaram disponíveis, dando suporte para 
qualquer eventualidade.
      - O Festival é válido em todos os sen-
tidos: estimula o atleta, integra pais, alunos 
e escola, promove uma competição lúdica 
e sadia e, ainda, significa uma verdadeira 
aula prática para os acadêmicos do Isecensa 
- afirma Beth Landim, coordenadora de es-
portes do Censa.

Projeto de Resende Participa 
de Torneio Interestadual de Judô
    O Centro Comunitários Educativo Esperança 
do Futuro - Resende/RJ no dia 17/05 participou 
de um Torneiro Interestadual da Liga de 
Judô, no bairro Cidade Alegria - Resende, 
três crianças (Pedro 6 anos, Mateus 8 anos 
e Camilly 10 anos) competiram, e para a 
alegria do projeto tiveram um desempenho ex-
celente, com as classificações: dois ficaram com 
o primeiro lugar e uma com o segundo lugar.
      Ao final da competição o projeto ficou em 
oitavo lugar da classificação, levando um 
troféu para ser símbolo da dedicação de to-
dos e do professor Benedito que acredita nas 
crianças/adolescentes e sempre os incentiva. 
Nossas crianças/adolescentes estão se pre-
parando para os próximos campeonatos, e 
quem sabe levar o primeiro lugar.

Semana da Alimentação 
Saudável em Resende
    Aconteceu de 18 a 21 de maio a Semana da 
Alimentação Saudável no CCEEF - Resende 
- RJ. Foi trabalhado com as crianças e adoles-
centes a importância dos alimentos, as classifi-
cações, os pratos preferidos, receitas de sucos e 
vitaminas e ao final fizeram uma salada de fru-
tas para ser partilhada em um piquenique. 
     Este momento foi especial, porque brincando 
aprendemos muito e dividimos conhecimentos.

FORMAÇÃO DE EDUCADORES
    Nos dias 15 e 16 de maio, o Centro Co-
munitário Educativo Esperança do Futuro 
- Resende /RJ acolheu com muita alegria 
alguns educadores e Irmãs Salesianas do 
Projeto Crescendo Juntos - Belford Roxo/
RJ, e juntos participaram de uma formação 
sobre o Sistema de Dom Bosco a fim de 
favorecer a qualidade da presença junto 
às crianças, adolescentes e suas famílias 
e contribuir para que as pessoas possam 
descobrir o real significado de suas vidas. 

     Foram dias de muito crescimento, troca de ex-
periências e uma imensa vontade de seguir cada 
vez mais os passos de Jesus Cristo, que Dom 
Bosco seguiu como “Bom Pastor”.
    Este presente também Ir. Ana Teresa Pinto - ins-
petora, e Ir. Regina Maria Meireles que assessorou 
o grupo com o tema “Assertividade”: “capacidade 
de defender os próprios diretos e de expressar pen-
samentos, sentimentos e crenças de forma honesta, 
direta e apropriada, sem violar os direitos da outra 
pessoa”. (Lange e Jakubowski(1976)

AULA DE MATEMÁTICA COM PRODUÇÃO DE VÍDEO E
INTERPRETAÇÃO DE MÚSICA NO INSG/MACAÉ
    Produzir um vídeo com fatos que marcaram 
suas vidas e interpretar uma música através 
de dublagem e mímica. Essas atividades po-
dem parecer que não têm nada a ver com a 
Matemática, mas fazem parte das aulas dessa 
disciplina nas turmas do 7º ano do Ensino 
Fundamental do Instituto Nossa Senhora da 
Glória – INSG/Macaé.
       Para ensinar os números inteiros, a reta 
numérica (números positivos e negativos) e 
a linha cronológica, a Professora Edylamar 
Pereira criou o Projeto “Minha Vida”, no qual 
cada aluno produziu um vídeo com fatos ocor-
ridos antes e depois de seu nascimento, constru-
indo, assim, sua linha do tempo.
- O material foi apresentado, um a um, em sala

de aula. Dessa maneira, eles conseguem en-
tender melhor os conceitos e fixar o conheci-
mento – explica Edylamar.
       A professora também lançou uma atividade com 
a música “Lava as mãos”, de Arnaldo Antunes, com 
o objetivo de ensinar o tema “Potenciação”. A tarefa é 
proposta pelo livro didático de Matemática.
    - Foi uma atividade interdisciplinar, unindo 
conteúdo de Ciências e Matemática. Fazendo 
dublagem e mímica dessa canção, os alunos 
aprenderam que as mãos são as principais vias 
de contaminação. Além disso, aproveitamos para 
falar da bactéria Escherichia coli, que é um exem-
plo de reprodução através de divisão binária, ou 
seja, ela se reproduz em base 2,  que é um con-
teúdo da Matemática - explica Edylamar.

  O Instituto Nossa Senhora da 
Glória -Macaé continua realizan-
do a campanha de recolhimento 
de garrafas PET para reutilização. 
A iniciativa é uma parceria com a 
Oficina Itinerante de Beleza, lo-
calizada em Macaé, cujo trabalho 
consiste em fazer móveis e uten-
sílios reutilizando esse material 
plástico. Entre os artigos produzi-
dos estão: luminárias, bancos, ca-
mas, mesas e poltronas.
   - Essa organização visa oferecer 
melhores condições de vida, digni-
dade e cidadania aos menos favore-
cidos. Dentro da nossa missão sale-
siana, existe um forte apelo para a 
solidariedade e essa é uma forma 
de concretizá-la durante todo o ano. 
Além do mais é uma forma de reu-
tilizarmos o plástico, não poluindo 
a natureza e deixando o meio am-
biente mais limpo e habitável – ex-
plica a Diretora Geral do INSG/
Macaé, Irmã Rosa Idália.
    Os materiais podem ser en-
tregues no posto de coleta locali-
zado no INSG/Macaé, na portaria 
da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I.
    Parceria com o Projeto “Gente que 
lê” – Alguns móveis construídos na 
Oficina Itinerante de Beleza estão 
em exposição no pátio do Ensino 
Fundamental I, juntamente com os 
livros que integram o Projeto “Gen-
te que lê”, que tem como objetivos: 
ampliar o repertório literário; des-
pertar a leitura como fonte de con-
hecimento do mundo; tornar a sala 
de aula um espaço criativo e en-
cantador; despertar a ideia de leitor 
crítico e consciente; facilitar o ato 
da leitura e da escrita pelo prazer 
e desenvolver atividades sedutoras 
para o ato de ler e escrever.
Trata-se de uma ação em parceria 
entre esses dois projetos e também 
em sintonia com o Projeto Saber 
Cuidar, que ensina os alunos a 
cuidarem de si, do seu semelhante 
e da natureza, não poluindo, reutili-
zando materiais, entre outras ações 
de respeito e preservação.

Campanha de Recolhimento de Garrafas PET
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FSMA: EVENTO LEMBRA O DIA DA LUTA ANTOMANICOMIAL
   A Faculdade Salesiana Maria Auxili-
adora (FSMA) participou ativamente dos 
eventos que marcaram o Dia da Luta 
Antimanicomial, 18 de maio.
     Nesse dia, o Curso de Psicologia da FSMA 
promoveu uma mesa-redonda com o tema “A 
História da Loucura: Reverberações na Luta 
Antimanicomial”, tomando como base a obra 
de Michel Foucault, “A História da Loucura”. 
O evento teve como debatedores: Diego Flores 
(Professor do curso de Psicologia da FSMA); 
Gerson Dudus (Jornalista, professor do Curso 
de Comunicação Social da FSMA; e Julio Ce-
sar Silveira (Psiquiatra, psicanalista ex-coorde-
nador da Saúde Mental em Macaé).
    - O evento foi mais uma comprovação 
de que é fundamental a interlocução da 
academia com o “trabalho vivo”, fora dos 
livros, ou das abstrações de sala de aula. 
Os palestrantes foram muito felizes ao des-
pertar inquietações, problematizar cren-
ças cristalizadas a respeito do sofrimento 

   - Tivemos um público de alunos muito moti-
vados e a participação dos professores da casa, 
incentivando o engajamento nessa luta antimani-
comial, que é de todos nós. Foi uma oportuni-
dade de abordarmos temas importantes como 
o conservadorismo cego e desinformado que 
invade nosso senso comum, podendo culminar 

com um retorno às instituições asi-
lares e todas suas práticas desuma-
nas, o que seria um retrocesso para 
a humanidade – completou o Co-
ordenador.
    A FSMA está participando tam-
bém do evento “Arte e Loucura – 
Semana da Luta Antimanicomial” 
promovido pelo Núcleo de Saúde 
Mental de Macaé. A instituição 
arrecadou 300 livros para colabo-
rar com a Feira de Troca Moda e 
Literatura, que tem como objetivo 
promover a troca de roupas usa-
das e brinquedos por livros.

psíquico e inclusive ensaiar reflexões em 
torno dos paradigmas da Saúde Mental – 
afirmou o Coordenador do Curso de Psico-
logia, Dr. Marcello Santos.
    O encontro teve a presença de aproximada-
mente 200 alunos dos cursos de Psicologia e 
de Comunicação Social.

Padre Fistarol Reúne Representantes da Família Salesiana no Laura
   No dia 06 de maio – Festa de São 
Domingos Sávio – o Instituto Profis-
sional Laura Vicunha teve a alegria 
de receber a visita do padre Orestes 
Carlinhos Fistarol (Inspetor da Inspe-
toria São João Bosco), que após pre-
sidir uma fervorosa celebração euca-
rística juntamente com padre Antônio 
Cipriano (capelão nesta casa e dire-
tor do Colégio Salesiano de Campos 
), reuniu um grupo de 17 pessoas da 
Família Salesiana. Este grupo foi 
composto por FMA, SDB, Coopera-
dores Salesianos, Voluntárias de Dom 
Bosco, Canção Nova. Na ocasião Pa-
dre Fistarol destacou a importância

de sermos e nos reconhecermos como 
Família dizendo: “Vivamos a dimensão 
da comunhão! Este é o testemunho mais 
bonito que podemos dar como Igreja!” 
Enfatizou ainda a preocupação e o com-
promisso com a animação vocacional 
(geral e específica), desafiando os pre-
sentes a assumir alguns projetos comuns, 
a exemplo das Redes articuladas em nível 
nacional (Rede Salesiana de Escolas, de 
Ação Social e de Comunicação). Con-
cluiu com um “boa-noite” agradecido e 
sublinhando a necessidade de firmarmos 
– na alegria – a identidade carismática 
que une a todos. Um saboroso e fraterno 
lanche finalizou o encontro.

    O Santuário de São José de Anchieta, no 
Espírito Santo, passa a ser, ao lado de Apare-
cida, o segundo Santuário Nacional do país 
regido por um patrono da Igreja brasileira. 
O reconhecimento da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) veio um ano 
após o Papa ter canonizado o santo jesuíta. O 
pedido foi feito pelo vice-postulador da causa 
de canonização do “Apóstolo do Brasil”, Pa-
dre Cesar Augusto dos Santos, atualmente 
reitor do Santuário Nacional de São José de 
Anchieta.
O reitor afirmou ainda que a CNBB também 
conferiu ao santo o título de Padroeiro do 
Brasil ao lado de Nossa Senhora Aparecida. 
“O Brasil vai olhar para nosso Santuário com 
outros olhos porque ele é uma referência na-

O Santuário Nacional celebrou o primeiro 
ano da canonização de São José de Anchieta 
com uma missa especial no dia 03 de maio.

ainda mais o título que 
Anchieta tem de Apóstolo 
do Brasil”, declarou Pa-
dre Cesar à rádio CBN de 
Vitória (ES).
    O reitor declarou que, 
com os reconhecimen-
tos, a devoção ao santo 
poderá alcançar propor-
ções internacionais. “O 
Santuário de Aparecida é 
conhecido internacional-
mente e, agora, Anchi-
eta se destaca como referência e ícone 
da evangelização, principalmente para a 
América Latina”, disse.

BRASIL TEM NOVO SANTUÁRIO NACIONAL

      O ISECENSA recebeu, na manhã 
de 28 de maio, a visita do designer 
Hans Donner. Considerado “o mago da 
computação gráfica”, Hanns tem um 
extenso e rico currículo onde se desta-
cam a criação da identidade visual da 
Rede Globo assim como as vinhetas e 
aberturas de novelas e séries da emis-
sora. Austríaco naturalizado brasileiro, 
o renomado designer conheceu as de-
pendências do ISECENSA com aten-
ção especial aos laboratórios do curso 
de Arquitetura e Urbanismo, seu es-
critório-modelo e Espaço Burle Marx. 
Muito atencioso, Hans Donner se colo-
cou à disposição para uma nova visita

que possibilitasse trans-
mitir um pouco da sua 
experiência profis-
sional aos acadêmicos. 
Ir. Suraya Chaloub e 
Beth Landim, diretora 
e vice-diretora do ISE-
CENSA, prontamente 
o convidaram para uma 
palestra e exposição no 
V CICC - Congresso In-
ternacional do Conheci-
mento Científico - que 
acontecerá entre os dias 
9 e 11 de setembro.

ISECENSA RECEBE HANS DONNER


