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Encontro Vocacional em Cachoeiro
   Realizou-se nos dias 01 e 02 de agosto na 
Comunidade de Cachoeiro de Itapemirim/
ES, o encontro vocacional onde participaram 
cinco jovens: Jéssica /RJ, Thatiane/ Belford 
Roxo, Ana Aparecida/ Rio das Ostras, Fabi-
ane e Virginia/ Campos dos Goytacazes.  Na 
noite de 31/07 para 01/08 o grupo dormiu na 
Comunidade do Laura Vicunha, onde foram 
muito bem acolhidas e já puderam sentir 
o clima de família que nossas casas pos-
suem.  Em Cachoeiro o encontro aconte-
ceu no espaço do Projeto Vill’agindo para 
ser feliz, durante todo o dia. As jovens tiveram 
momentos orantes onde puderam rezar sua 
história de vida, aprofundar as diversas 
vocações e rezar de forma intensa aquela 
que mais a questiona com a assessoria de 
Ir. Gerline e Ir. Rita Cristina. Todas tiveram 
oportunidade de dialogarem com Ir. Ana Te-
resa que participou de todo o processo. Após 
o almoço Ir. Jaqueline animou o momento 
recreativo e em seguida a Comunidade

Religiosa partilhou com as jovens um pou-
co da vivência na inserção no meio do povo 
sendo presença de assessoria junto à Igreja 
diocesana, paroquial e nas Comunidades 
Eclesiais de Base; no acompanhamento 
aos Conselhos Municipais de Assistência 
Social e do Direito da Criança e Adoles-
cente; na Pastoral do Menor e na direção 
e coordenação do Projeto Vill’agindo para 
ser feliz. Antes da fala das Irmãs, a jovem 
Maria Cristiana partilhou com as demais a 
experiência comunitária que está fazendo 
junto à Comunidade Maria Imaculada 
desde o mês de março. De forma vibrante, 
alegre, agradecida, responsável e muito 
espiritual mostrou às jovens como se sente 
bem em ter dado o sim para essa convivên-
cia. Agradece a Deus por tê-la encaminha-
do e pela Comunidade que faz o processo 
com ela. Ainda mencionou que as oficinas 
que coordena no Projeto a favorecem no 
crescimento. Louvado Seja Deus!

CENSA em Atualização Tecnológica
      A equipe de Educação Tecnológi-
ca do CENSA, Teresa Cristina Rodri-
gues,  Luiz Carlos Soares,  Angela 
Berto,  Tali ta Feitosa,  Paula Gama 
e Raquel Barbosa,  participaram 
no últ imo sábado, 22 de agosto, 
da atualização de professores do 
Programa Lego ZOOM Educação 
Tecnológica.
       O encontro aconteceu no 
Hotel  Comfort ,  em Campos dos 
Goytacazes,  e teve como foco 
o software de programação EV-
3,direcionado ao 6º ano do Ensi-
no Fundamental .  De forma lúdica 
e criativa,  o projeto desenvolve 
conceitos matemáticos e de física ex-
plorando programação e montagens 
com o material  Lego. Na ocasião 
foram, ainda, apresentadas novas 
atividades com os materiais do 
Ensino Fundamental  I  e os aspec-
tos estruturantes da metodologia 
do”aprender fazendo”que pauta o 
trabalho desenvolvido em parceria 
com a Lego Zoom.

     No dia 29 de agosto no CCEEF / Re-
sende foi comemorado o dia dos Pais com 
apresentações de música, coral, teatro, 
mensagens e muitas brincadeiras que ani-
maram os pais.
       Neste dia tivemos a presença de pais, 
mães e avós que curtiram passar uma tar-
de de animação com os filhos.
    Todos aproveitaram muito, foi uma 
festa linda!

Dia dos Pais em Resende
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Comunidades Celebram Aniversário da Fundação do Instituto

        5 de Agosto: dia de festa! Há 143 anos, 
no dia 5 de agosto de 1872, a jovem Maria 
Domingas Mazzarello, com algumas com-
panheiras, faziam a sua primeira profissão, 
na presença de D. Bosco e do Bispo de Acqui, 
D. José Sciandra. Nascia o Instituto das Filhas de 
Maria Auxiliadora, o monumento da gratidão 
de D. Bosco a Maria por tantas maravilhas 
que ela realizou, com a sua presença mater-
na, na sua vida e obra.
     Os alunos do INSG/Rio das Ostras par-
ticiparam do momento de celebração, represen-
taram por meio do globo terrestre a presença das 
Irmãs Salesianas nos continentes e homenagearam 
Dom Bosco e Madre Mazzarello.
      A comunidade das Irmãs abrilhantou a festa 
cantando o hino da congregação. Parabéns, FMA!

Rio das Ostras

      Na quarta-feira, 5 de agosto, a 
Família Salesiana celebrou o 143º 
aniversário do Instituto das Filhas de 
Maria Auxiliadora (FMA). Foi dia de 
festa! A Pastoral do INSA e os alunos se 
reuniram na Sala Madre Mazzarello e pre-
pararam uma linda homenagem. Todos 
ouviram a história do Instituto, as irmãs 
presentes cantaram o hino do Instituto “Oh 
qual sorte” e as alunas do Ensino Médio, 
Rafaella Lourenço e Juliana Pinheiro, 
lançaram a campanha de arrecadação de 
agasalhos.

INSA

      Bom dia !!!
     Neste dia tão especial quero agradecer 
e parabenizar a vocês Irmãs ...
      Agradecer pelo sim que vocês dão 
todos os dias e parabenizar por continuar 
fazendo aquilo que Dom Bosco sonhou 
para nós .. 
       Parabéns por fazer parte desta linda 
Família Salesiana... 
       Saibam que o orgulho por vocês é 
imenso .. orgulho por saber que cada uma 
com seu jeitinho vai transmitindo o amor 
de Dom Bosco para conosco jovens... 
       É uma grande honra poder estar no 
meio desta Família...
       A vocês, irmãs que moram agora 
no Laura Vicunha, gostaria de agrade-
cer ainda mais pelo carinho e dedicação 
... Em pouco tempo pude perceber o 
enorme carinho de vocês comigo: basta 
eu chegar que o sorriso estampa no rosto 
e isso me faz muito bem porque o Laura 
foi e sempre será a minha segunda casa 
... Muito obrigada de coração por fazerem 
da minha história uma linda história só 
pelo simples fato de fazer parte desta 
Família !!!
        Que Deus abençoe e conserve vocês 
todos os dias ...
        Que vocês possam ser sempre es-
sas maravilhosas Filhas de Maria Auxili-
adora .. 
Parabéns por mais um ano de diferença 
no mundo!!
         Amo vocês! (Fabiane)

Mensagem de Uma Jovem 
Para nós FMA da Inspetoria 
Nossa Senhora da Penha 
no dia 05 de agosto:

   Que belo dia! Que sorte a nossa também, de 
termos o amor das Salesianas de Dom Bosco, 
Filhas de Maria Auxiliadora!
       Deus se faz presente em cada uma de 
vocês a cada instante. Vocês são prova do 
carinho e cuidado de Deus para conosco, 
então só temos a agradecer. Agradecer pelo 
sim das senhoras, agradecer pela entrega, 
agradecer pelo amor. E pedimos, pela in-
tercessão dos nossos patronos, que Deus 
as abençoe e dê perseverança nesse tão belo 
trabalho de fazer pelos jovens o mesmo que 
Dom Bosco e Madre Mazzarello fizeram. O 
sonho de Dom Bosco se concretiza há tan-
tos anos, e por isso, ainda hoje não só sabe-
mos que somos amados, mas sentimos de 
perto esse amor. Dia de comemorar! Dia de 
agradecer! Dia de louvar a esse Deus que 
faz por nós maravilhas! Obrigada por tudo, 
Irmãs! Estaremos unidas, de coração e em 
oração, hoje e sempre!
        Abraços, Virgínia Caeli

Mais Uma Linda Mensagem de Uma 
Jovem Para as FMA da Inspetoria NSP

      Dia 5 de agosto, dia de festa no CEN-
SA! Irmãs, professores, funcionários, 
alunos, ex-alunos e pais se reuniram para 
comemorar os 143 anos do Instituto das 
Filhas de Maria Auxiliadora.  A data foi 
celebrada com uma Missa em Ação de 
Graças, presidida por Pe. Murialdo Gas-
paret, na Capela do colégio. Dom Bosco 
e Madre Mazzarello foram homenagea-
dos com profunda admiração pela con-
cretização de um sonho, transformando-o 
em um sistema educativo e evangeliza-
dor que hoje se espalha pelos 5 conti-
nentes. As Irmãs Suraya Chaloub, Luzia 
Carvalho, Maria Aparecida Ferreira, Car-
melita Agrizzi, Emília Arruda e Giuliana 
Arcebis, comunidade religiosa do Auxili-
adora/Campos, receberam o carinho dos 
vários segmentos da escola e encerraram 
a celebração religiosa convidando a to-
dos para entoar “Oh, qual sorte!”, hino 
da Congregação. Parabéns ao Instituto e 
a todas as Irmãs, Filhas de Maria Auxili-
adora, que doaram suas vidas aos jovens 
e seguiram, com entusiasmo, alegria 
e coragem, os caminhos indicados por 
Dom Bosco e Madre Mazzarello.

CENSA

        No dia 11/08 o Centro Comunitário Educa-
tivo Esperança do Futuro - Resende/RJ comemorou 
o Dia dos Estudante iniciando com as palavras da 
Coordenadora Ir. Maria Caliman, que incentivou as 
crianças e adolescentes nesta caminhada de estudos, 
após as educadores apresentaram uma mensagem 
que falou da beleza de sonhar e estudar para realizá-
los. Ao final das atividades do dia foram presentea-
dos com um lápis decorado por uma educadora.

Dia  do  Estudante  em  Resende

II ENCOPAS
     Coordenadores de Pastoral e pedagógicos 
das mais de 100 unidades da Rede Salesiana de 
Escolas no Brasil reuniram-se nos dias 20 a 23 
de agosto, em Aparecida-SP, para o II Encon-
tro de Pastoral da RSE (II ENCOPAS). Com o 
tema “Escola Salesiana em Pastoral: excelên-
cia acadêmica e evangelizadora” e o lema “Eis 
que eu faço novas todas as coisas” (Ap 21,5), 
o evento teve a participação também dos 
delegados e coordenadoras de pastoral das in-
spetorias salesianas, além da diretoria, asses-
sores, gestores e animadores dos seis polos da 
Rede. No total, cerca de 270 educadores par-
ticiparam do evento, unidos para aprofundar a 
reflexão sobre a Pastoral como parte indisso-
ciável da proposta educativa salesiana.
      Um ponto ressaltado pelos participantes foi a 
qualidade do evento, que contou com professores 
universitários e especialistas de renome para con-
duzir as palestras e os grupos de trabalho. Foi im-
portante a troca de experiências entre educadores 
leigos e religiosos e, ainda, entre os educadores 
e os jovens. Ao iniciar sua fala na mesa-redonda 
que encerrou o II ENCOPAS, o coordenador do 
Conselho Nacional da Articulação da Juventude 
Salesiana, Renan Luís Demeterko Silva, desta-
cou justamente esse aspecto. Após dizer-se hon-
rado em participar do encontro e de uma mesa 
pela qual passaram doutores e especialistas, afir-
mou: “Reconhecer a AJS dentro desse processo 
é um avanço enorme”.
        Renan relembrou seu ingresso no Instituto 
Maria Auxiliadora (IMA) de Rio do Sul-SC, 
e considerou que a acolhida que recebeu do 
colégio desde sua primeira visita foi determi-
nante para seu futuro. “Foi a proposta salesi-
ana que me acolheu. Por que eu estou aqui? 
Porque houve uma casa que me acolheu e me 
deu ferramentas para que eu crescesse como 
pessoa, naquilo que queria para minha vida, e 
para que crescesse também na fé”, finalizou.
       O II ENCOPAS teve início na tarde de 20 
de agosto,  com a mesa de abertura composta 
pelos diretores executivos da RSE, Pe. Nival-
do Luiz Pessinatti e Ir. Adair Sberga; por Ir. 
Ana Teresa Pinto, inspetora da Inspetoria Nos-
sa Senhora da Penha (Rio de Janeiro e Espírito 
Santo) e representante da Rede Salesiana Bra-
sil; e pela irmã RunitaGalve Borja, conselheira 
do Instituto das FMA para a Pastoral Juvenil.
       Em seguida, os presentes tiveram duas palestras. 
A Profa. Dra. Silvia Regina Alves Fernandes, da 
UFRJ, falou sobre os “Cenários da realidade na 
atualidade: desafios para a educação” e o Prof. Dr. 
Pe. Márcio Fabri dos Anjos, CSSR, sobre os “Fun-
damentos teológicos para a Pastoral Escolar: educar 
e evangelizar”.
        No dia 21 foram realizadas duas palestras no 
período da manhã. “Fundamentos cristológicos 
para a Pastoral Escolar: seguir o Mestre Jesus Cris-
to” foi o tema abordado pelo Prof. Dr. Fernando 
Altemeyer Junior, da PUC-SP. Em seguida, o Prof. 
Dr. Pe. Marcos Sandrini, SDB e diretor da Facul-
dade Dom Bosco de Porto Alegre, falou sobre “Fun-
damentos eclesiológicos da escola católica: identidade 
e missão”.
      No período da tarde, os participantes foram 
divididos em grupos temáticos. Por meio de dis-
cussões e dinâmicas – sempre muito alegres e 
criativas –, foi possível aprofundar as reflexões 
em diversos temas como “Educação e Itinerários 
à Fé para educandos e educadores, com Ir. Tereza 
Cristina PisaniDomiciano (Ir. Teca, FMA); “Tec-
nologia, Juventude e Pastoral”, com Edevaldo 
Gaudêncio, da Edebê; “Sistema Preventivo na 
Perspectiva Feminina”, com Ir. Adair Sberga; 
“Mística e Competências no Projeto Educativo 
Pastoral Salesiano”, com Ir. Ivone Yared, FMA; 
“Ensino Religioso e Confessionalidade”, com a 
Profa. Sonia de Itoz. Foram discutidos também 
“A Pastoral Escolar e Gestão de Grupo: medi-
ação curricular e evangelizadora”, com Pe. Os-
valdo Bisewski, SDB; “Educação e Evangelização 

a perspectiva do Papa Francisco”, com o Prof. 
Amarildo Vieira de Souza, da UNISAL; “Carisma 
e Inculturação na Educação: perspectivas para as 
relações Étnico Raciais”, com Pe. Geraldo Adair 
da Silva, SDB e “A Era da Interatividade: Relações 
nos processos educativos”, com Renan Luís Demeterko 
Silva e Cristina Matiele Alves Rego, da AJS.
         O dia se encerrou com a partilha de experiên-
cias em plenário. Foram ao todo seis relatos (um 
proveniente de cada polo da RSE) sobre boas práti-
cas da escola salesiana em pastoral.
         Após a conclusão dos trabalhos foi oferecida a 
possibilidade de uma visita noturna orientada à Ba-
sílica. Um momento ímpar de aprofundamento na fé.
         No sábado, dia 22, o Prof. Dr. Maurício Perondi, da 
Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, ministrou palestra 
sobre “Pastoral e juventudes: ir aos pátios existenciais”. A 
última palestra foi de Ir. Maria del Carmen Canalles, do 
Instituto das FMA, sobre “Projeto educativo pastoral: 
uma educação integral que evangeliza”.
        À tarde, os participantes foram novamente 
divididos em Grupos Temáticos para discutir sobre 
diversos temas relacionados à juventude: Educação 
e Itinerários à Fé para educandos e educadores, Tec-
nologia, Juventude e Pastoral, Sistema Preventivo 
na Perspectiva Feminina, Mística e Competências 
no Projeto Educativo Pastoral Salesiano, Ensino 
Religioso e Confessionalidade, Pastoral Escolar e 
Gestão de Grupo: mediação curricular e evange-
lizadora, Educação e Evangelização na perspec-
tiva do Papa Francisco, Carisma e Inculturação 

na Educação: perspectivas étnico raciais, A 
Era da Interatividade: Relações nos proces-
sos educativos, Luzes do processo celebrativo 
do bicentenário de Dom Bosco, Juventudes e 
Espiritualidade, Juventudes e Protagonismo, 
Juventudes e Projeto de Vida, Juventudes e 
Carisma Salesiano, Juventudes e Oratório, Ju-
ventudes e Redes Sociais, Juventudes e Volun-
tariado, Juventudes e Família, Juventudes e 
Sexualidade.
       Em seguida, uma mesa-redonda sobre “O 
futuro da escola salesiana: desafios e caminhos 
na atualidade”, foi coordenada pelo Pe. Nivaldo 
Pessinatti, SDB, e teve como debatedores: Dom 
Tarcísio Scaramussa, SDB; Ir. Runita Galve Bor-
ja, FMA; Renan Luis Demeterko Silva, coorde-
nador da AJS, e Cristina Matiele Alves Rego, 
vice-coordenadora da AJS.
       O II ENCOPAS encerrou-se no domingo, dia 
22, com missa na Basílica de Nossa Senhora Apare-
cida, presidida por dom Raimundo Damasceno e 
concelebrada por dom Tarcísio Scaramussa e pelos 
padres presentes.
       Após a missa, foi realizada uma reunião da 
Diretoria Executiva da RSE com os delegados e 
coordenadores de Pastoral das Inspetorias FMA e 
SDB, animadores e gestoras dos polos. A reunião 
foi coordenada pelo Prof. Antonio Boeing, assessor 
de Pastoral da RSE.
          Da nossa Inspetoria – além de Ir. Ana Teresa 
– participou um grupo de 11 pessoas.
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Voluntários Italianos no Villagindo
       De 10 a 15 de agosto, o Vill’Agindo 
recebeu o grupo de voluntários italianos 
“Trenarcobaleno” com o objetivo de de-
senvolver atividades esportivas em caráter 
de olimpíadas com as crianças e adoles-
centes matriculadas no projeto. A semana 
foi agitada, dançante e muito divertida 
com os 7 (sete) integrantes do grupo.
  Na sexta-feira, 15 de agosto, 
foi o encerramento das atividades 

com premiações e festa para as cri-
anças/adolescentes participantes das 
olimpíadas. Os campeões receberam 
medalhas, sacolinha surpresa e nariz 
de palhaço como premiação. depois foi 
a hora do lanche super caprichado re-
gado a cachorro quente e refrigerante.
A despedida rendeu lágrimas das crianças 
e adolescentes que receberam com muito 
carinho os integrantes do Trenarcobaleno.

     Em sintonia com as determinações 
das normas brasileiras NBR 9050 de 
2004, o Escritório Modelo do curso de 
Arquitetura e Urbanismo esta desen-
volvendo o Plano de Acessibilidade 
do campus do ISECENSA, sob a ori-
entação do Prof. Ronaldo de Sousa 
Araújo e participação das estagiárias 
Carolina Dutra e Karla Araújo. O piso 
tátil direcional e de alerta permite melhores 
condições de acessibilidade para pes-
soas com deficiência visual. 

Piso Tátil no Campus do ISECENSA

     O CCEEF - Resende/RJ iniciou no 
dia 14/08 um Curso de Costura, aberto às 
mães e à toda Comunidade (maiores de 
18 anos). Será realizado toda sexta feira 
nos dois turnos (manhã e tarde).
     A primeira aula foi muito produtiva 
e animada, deixando todos com muita 
vontade de voltar na próxima semana.

Curso de Costura em Resende

Professores da FSMA Participam do 
III Fórum em Humanidades NUPEM
    O curso de Comunicação Social - 
Jonalismo e Publicidade – da Faculdade 
Salesiana Maria Auxiliadora (FSMA) 
esteve presente no III Fórum de Hu-
manidades NUPEM, promovido pela 
UFRJ - Macaé, que aconteceu entre 
os dias 17 e 20 de agosto.
     O Professor Gerson Dudus fez uma 
apresentação sobre as interfaces entre co-
municação, arte e literatura. Já a Professora 
Christiane Milagres, juntamente com as bolsis-
tas da Iniciação Científica Nataly Caputo e 
Vanessa Figueiredo, apresentou os resulta-
dos da pesquisa sobre a adaptação da imprensa 
macaense às novas tecnologias.      

     O Fórum em Humanidades é um espaço 
aberto à promoção de estudos no campo 
das Humanidades e sua interconexão com 
variadas áreas do conhecimento. 
    -Nossa instituição tem investido for-
temente em programas de pesquisa e ex-
tensão, com o objetivo de integrar cada 
vez mais a faculdade à comunidade, con-
tribuindo assim para o desenvolvimento 
regional. O conhecimento só faz sentido 
quando repartido. Esse é o princípio da 
Comunicação e, é claro, a razão maior 
dos cursos que ofertamos” - afirma An-
dreia Gorito, Coordenadora dos Cursos 
de Comunicação Social da FSMA.

    Aconteceu no Colégio Castelo/Rio 
das Ostras, no dia 11 de agosto uma re-
união com pais, educadores, coordenação 
/ direção e representantes da MindLab, 
com o objetivo de apresentar o Programa 
Menteinovadora.
      Essa metodologia educacional será 
incluída ao currículo escolar para alunos 
da Ed. Infantil ao 9º ano do EF, com aulas 
de Raciocínio Lógico com duração de 50 
minutos uma vez por semana. O Progra-
ma será aplicado pelos nossos professores 
que estão recebendo formação.

Reunião do Programa 
Manteinovadora em R.Ostras

Domingo em Família no CENSA
    Esporte e integração eram os obje-
tivos e foram atingidos com sucesso! 
Em mais uma versão do Domingo em 
Família, alunos e pais se reuniram na 
manhã de 23 de agosto para um dia 
cheio de brincadeiras, no complexo 
esportivo do Auxiliadora. Promovido 
pela APPCENSA - Associação de 
Pais e Professores do CENSA, o 
evento contou com a valiosa colabo-
ração dos acadêmicos do ISECENSA.    
     A equipe do curso de Enfermagem 
atuou na aferição de pressão, orien-
tações de saúde e curativos. Já os 
alunos do curso de Educação Física 

organizaram uma série de jogos e gin-
cana que animaram o dia. Sob a em-
polgada torcida dos filhos, pais e mães 
disputaram corrida do saco, cabo de 
guerra, natação, vôlei, futsal e, ainda, 
uma animada aula de zumba e salsa. As 
crianças curtiram todo o espaço da es-
cola com suas bicicletas, skates, bolas 
e ainda se divertiram nos brinquedos 
infláveis. Foi sorteada uma bicicleta . 
     Depois de todo esse movimento, 
um  gostoso churrasco foi servido, fi-
nalizando um dia de muita alegria e 
diversão unido pais, filhos e escola. 
Que venham outros!

    Dia 29 de agosto, foi o grande dia 
para os 85 alunos do Auxiliadora que 
receberam o sacramento da Eucaris-
tia. Com a igreja repleta de amigos e 
familiares, os jovens, após intensa pre-
paração, puderam, finalmente, receber o 
“corpo e o sangue de Cristo”, em per-
feita comunhão com sua Palavra. Um 
momento de grande emoção para todos.

Primeira Comunhão no CENSA

Faculdade Salesiana Forma novos Profissionais
     A Faculdade Salesiana Maria 
Auxiliadora (FSMA) realizou no dia 
22 de agosto, sábado, a cerimônia de 
colação de grau de novos profissionais 
dos cursos de Engenharia de Produção, 
Engenharia Química, Administração, 
Psicologia e Comunicação Social.

     A cerimônia foi realizada na quadra po-
liesportiva da instituição, com a presença 
de professores, diretora, coordenadores, 
familiares e amigos dos formandos.
    Desejamos que vocês, alunos, em-
penhados no cuidado com a própria vida, 
realizem seus sonhos e sejam elemento 

de transformação da sociedade. Tenho 
certeza de que nesse tempo em que estiveram 
aqui na FSMA, adquiriram uma formação 
voltada para a melhoria da qualidade de vida 
e do crescimento da pessoa, dos grupos, das 
organizações e das comunidades – afirmou a 
Diretora-Geral da FSMA, Irmã Rosa Idália.

     No dia 5 de agosto a Família Salesiana 
comemorou a fundação do Instituto Filhas 
de Maria Auxiliadora. Neste ano, são 143 
anos de dedicação aos jovens. Conheça a 
história das salesiana:
      O Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora 
(FMA) foi fundado no dia 5 de agosto de 
1872, em Mornese, na Itália. Dom Bosco 
ansiava pela criação de um instituto 
feminino que pudesse realizar o trabalho 
educativo e evangelizador que já era pro-
movido entre para meninos. Ao conhecer 
Maria Domingas Mazzarello e o trabalho 
que ela realizava, enxergou a possi-
bilidade de tornar seu sonho realidade. 
Madre Mazzarello foi a co-fundadora e 
primeira diretora do Instituto.
      O Instituto das FMA conta atualmente com 
mais de 13.500 irmãs distribuídas em 1.436

comunidades, em 94 nações, nos cinco 
continentes. Elas atuam em escolas, cen-
tros de formação profissional, casas-lares, 
obras para meninas de rua, associações 
para o tempo livre, voluntariado, cate-
quese, obras de primeira evangelização, 
trabalho com indígenas, obras de pro-
moção da mulher, atividades de micro-
crédito e microeconomia, entre outras.
      No Brasil, as Filhas de Maria Auxiliadora 
fundaram sua primeira casa, o Colégio 
Nossa Senhora do Carmo, 1892, na ci-
dade de Guaratinguetá, SP. Atualmente, 
existem nove inspetorias FMA compos-
tas por paróquias, oratórios, obras soci-
ais e escolas.
      A Inspetoria Nossa Senhora da Penha é 
composta por onze Comunidades e abrange os 
Estados do Rio de janeiro e do Espírito Santo.

5 de Agosto: 143 Anos de Fundação do FMA

Centro de Talentos do 
ISECENSA Faz Parcerias
    O ISECENSA fez parceria, através 
do Centro de Talentos, com o CIEE do 
Espírito Santo, uma instituição que tra-
balha como agente de transformação 
social há 19 anos, proporcionando a 
inclusão de jovens e adolescentes nos 
mais diferentes segmentos econômicos. 
Dentre as ações realizadas pelos CIEE-
ES nesse período, pode-se destacar a 
promoção do estágio para 100 mil es-
tudantes e o pagamento aproximado de 
600 mil bolsas auxílio, a contratação 
de 10 mil adolescentes aprendizes, em 
conformidade com a Lei 10.097/2000, 
conhecida como Lei da Aprendizagem, 
e a capacitação anual de 2.000 jovens e 
adolescentes, desde 2007, em temáticas 
atitudinais e comportamentais, por meio 
de palestras e oficinas desenvolvidas 
dentro das escolas da rede pública, na 
entidade e na comunidade.
       Ao assinar o Termo de Convênio de 
Estágio com o CIEE do Espírito Santo o 
ISECENSA cria uma grande possibili-
dade de estágio para os alunos da gradu-
ação e dos cursos técnicos em todos os 
municípios do referido estado.
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    Praticar o idioma e ao mesmo tempo 
praticar uma ação solidária. Este foi o ob-
jetivo do “Garage Sale” realizado no  dia 
28, pela International School, responsável 
pelo Ensino Bilíngüe no Instituto Nossa 
Senhora da Glória - INSG/MACAÉ - In-
fantil e Fundamental II.
     Na ocasião, os alunos levaram al-
guns pertences que estavam fora de uso 
- porém em bom estado, para participar 
de um bazar no qual os itens foram ven-
didos por preços atraentes.
       Todo o dinheiro arrecadado no bazar 
será destinado para aquisição de cestas 
básicas que serão doadas ao Centro de 
Apoio Flor do Amanhã.

   No Ensino Bilíngüe do INSG/
MACAÉ, que é oferecido pela Interna-
tional School, os projetos vão além da 
sala de aula, proporcionando aos alunos 
uma imersão total, através de oficinas 
temáticas, eventos multiculturais e proje-
tos interdisciplinares.
     -Nosso compromisso é oferecer para 
os alunos um consistente programa de 
ensino da língua inglesa, que propicia 
um rico e variado ambiente de aprendi-
zagem, permitindo, assim, que eles de-
senvolvam competências e habilidades 
em todo o seu potencial – afirma Marcela 
Saavedra, Coordenadora Pedagógica da 
International School.

Garage   Sale 
      Dando continuidade às atividades 
referentes ao Projeto “Escola para Pais”, 
nos dias 18 e 19 de agosto, a Assistente 
Social do Instituto Profissional Laura Vi-
cunha, Fernanda Messias DegliEsposti, 
realizou o 3º encontro anual. Com o obje-
tivo de alertar e prevenir, o tema abordado 
foi, “Drogas: A família como forma de 
prevenção”. Os encontros contaram com 
a participação dos responsáveis pelos alu-
nos tanto do Ensino Fundamental I (1º ao 
5º ano), como dos alunos do Ensino Fun-
damental II (6º ao 9º ano). A participação 
dos pais/responsáveis foi mais uma vez 
valorosa, tornando o terceiro encontro um 
precioso momento de partilha e conheci-
mento. Ao compartilharem suas vivências 
pessoais os participantes tornaram este 
momento ainda mais marcante.

Escola para Pais no Laura Vicunha

        A Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora 
(FSMA) realizou a II Semana de Psicologia, 
nos dias 26 e 27 de agosto.
    O primeiro dia teve como tema “Ética pra 
quê?”, com a presença da Professora Camila 
Amorim (Professora de Ética Profissional do 
Curso de Psicologia da FSMA); do Profes-
sor Marcelo de Sousa Inácio (Filósofo) e do 
Professor Rildo Loureiro (Professor do Curso 
de Psicologia e Supervisor do Estágio Básico; 
psicólogo clínico).
    - A mesa-redonda foi em torno da crise 
ética que nos assola. As falas dos profes-
sores vieram bem ao encontro da desnatu-
ralização de certas crenças e práticas da vida 
diária e acadêmicas, como o plágio de tra-
balhos, ocorrência infelizmente muito co-
mum em muitas faculdades. Aspectos dos 
mais variados foram apresentados, de questões 
inerentes à postura do aluno e do profissional, 
entre elas a questão do sigilo profissional,

da alteridade, dos preconceitos, dos 
atravessamentos fundamentalistas, da 
escola deficiente e da educação – enu-
merou o Prof. Dr. Marcello Santos, Co-
ordenador do Curso de Psicologia.
No segundo dia, foi realizada a II Jor-
nada da Clínica Escola Santa Teresa,que 
apresentou as produções e atividades do 
Serviço de Psicologia Aplicada (SPA).
    - Na jornada, foi apresentado um 
pouco sobre os serviços prestados à 
comunidade macaense através do SPA. 
Algumas alunas falaram sobre os casos 
clínicos atendidos em cada abordagem – 
cognitivo-comportamental, psicanalítica 
e existencial humanista. Também houve 
apresentação da turma de Orientação 
Profissional sobre o atendimento de OP 
realizado na Clínica – relatou a Profes-
sora MSC. Cintia Craveiro, Coordena-
dora da Clínica Escola Santa Teresa.

II Semana de Psicologia da FSMA

      A movimentação foi grande mas che-
gamos a um nome! O mascote dos Jogos 
Mazzarello 2015 foi batizado pelos alu-
nos do Auxiliadora de Scooby Dom!
        A votação aconteceu no dia 2 de 
setembro, quarta-feira, com a presença 
do mascote incentivando a garotada. Da 
Escola Infantil ao Ensino Médio, todos os 
alunos fizeram questão de participar es-
colhendo entre as três opções existentes. 
Scooby Dom foi o vencedor e, ao ser 
anunciado o resultado, é claro que foi 
outra festa! 
       Assim, nesse clima de alegria e 
animação, o Auxiliadora Campos dos 
Goytacazes dá a largada para os Jogos 
Mazzarello, prometendo dias de muito 
esporte e integração.

Mascote dos Jogos 
Mazzarello 2015: Scooby Dom

        No intuito de advertir os alunos do 7º ano 
do Instituto Profissional Laura Vicunha sobre 
os riscos de aderir um vício em internet.  A 
professora, Renata Veiga, orientou os mes-
mos a fazerem um teste para checar se eles 
são ou não dependentes de internet.
     O teste se dá através de um site mantido 
pelo hospital das Clínicas de São Paulo e pelo 
Instituto de Psiquiatria da Universidade de São 
Paulo, (www.dependeciadeinternet.com.br)
    Para ser diagnosticado como viciado 
o usuário precisa preencher pelo menos 
5 de 10 critérios de avaliação, entre 
eles:•Preocupação excessiva com internet; 
•Necessidade de aumentar o tempo conecta-
do (online) para ter a mesma satisfação; •Exi-
bir esforços repetidos para diminuir o tempo 
de uso da internet; •Apresentar irritabilidade 
e/ou depressão; •Apresentar instabilidade 
emocional quando o uso da internet é restringi-
do; •Permanecer mais conectado (online) do 
que o programado; •Ter o trabalho/ estudo e 
as relações familiares e sociais em risco pelo 
uso excessivo; •Mentir aos outros a respeito 
da quantidade de horas conectadas.
“Ao abordar o livro paradidático: O Mundo 
Real Chamando, percebi que havia nele uma 
possibilidade de chamar a atenção dos meus 
alunos sobre os riscos das novas tecnologias, 

pois o livro se desenvolve a partir das ideias 
do personagem Paulo Henrique, o PH, que 
considera normal passar 8 horas por dia 
conectado em seus games. Para ele, ficar em 
frente ao computador o dia todo faz parte de 
sua rotina. Já a sua mãe compara a atitude 
do filho a um vício, defendendo a importân-
cia da convivência social, enfatiza a Profes-
sora Renata Veiga.
     A autora consegue abordar no decorrer 
da obra episódios simples do cotidiano dos 
jovens, como a dependência da internet, 
a importância de os pais não proibirem o 
acesso radicalmente e sim garantirem um 
equilíbrio e limites, o uso excessivo da 
linguagem conhecida como “internetês”, 
na qual as palavras são abreviadas e sem 
acentos. Ela também ressalta alguns peri-
gos proporcionados pela rede, como pes-
soas que criam perfis falsos para enganarem 
aqueles que estão “do outro lado”.
      É indiscutível a necessidade deles 
estarem inseridos neste mundo virtual, 
entretanto é importante mostrá-los que a 
internet, o computador, o videogame ou 
o celular não causam doença nenhuma. O 
que gera um desequilíbrio é a má utili-
zação dessa tecnologia,  o uso exa-
gerado e descuidado”.

O Cibervício

   Na tarde do dia 30 de agosto Ir. Sirlene 
esteve presente no Terceiro Encontrão  do 
Grupo “Jovens de Colisão “ na Paróquia  
Sagrado Coração de Jesus. 

   O Encontro teve como tema geral “Você 
nasceu para dar certo”. Um casal de con-
sagrados da Canção Nova e Ir. Sirlene 
conversaram com o grupo sobe Vocação.

Ir. Sirlene Conversa com Jovens Sobre Vocação
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     O Projeto Crescendo Juntos recebeu - 
de 17 a 22 de agosto - um grupo de jovens 
Italianos que fez a alegria da criançada com 
várias atividades e muita música.
   O grupo TrenArcobaleno é composto 
por 07 jovens Italianos que voluntariamente 
aproveitam suas férias para fazer a alegria 
e mostrar o mundo das fantasias com seu ar 
gracioso e encantador. O ProjetoTrenArco-
baleno:  é um projeto que começou em 2010 e é 
composto por pessoas com diferentes experiên-
cias em serviço comunitário e trabalho 
com crianças, unidas pelo desejo de levar 
sorrisos, alegria e vontade de criar juntos, 
desafiando preconceitos sociais que geral-
mente penalizam as comunidades economi-
camente menos favorecidas, onde pequenas 
coisas podem mudar... 
    Por que TRENARCOBALENO?
   TREM, como símbolo da viagem, que 
não é apenas “um deslocar-se de um lugar 
para outro”, mas é um sentimento, uma ex-
periência diferente, com o objetivo de en-
curtar a distância com um sorriso (“nossas 
viagens de exploração nunca acabam”),
     ARCO-ÍRIS, como um símbolo da uni-
dade da diversidade de uma única pessoa 
com todas as suas nuances, porque todo 
mundo pode dizer “Eu sou o que sou por 
causa de quem todos nós somos”.
     Frase Norteadora:(O TrenArcobaleno 
está em constante movimento, se você quiser 
participar, ajude-nos, não colocamos qualquer 
limite para os carros coloridos).
    O grupo interagiu muito bem com as cri-
anças permitindo que elas ficassem muito à 
vontade e se aproximassem, facilitando as-
sim o desenvolvimento e contribuindo para 
uma semana diferenciada.   
     O ambiente ficou muito animado com 
brincadeiras e jogos como: dinâmicas de 
entrosamento, circuito de agilidade diver-
sificado, corrida de saco, muitas coreografias, 
queimada, futebol cooperativo, mágicas...
     No último dia os Italianos junto com 
a coordenação prepararam uma festa que 
proporcionou às crianças e adolescentes um 
sábado diferente, com muitas brincadeiras, 
término da gincana com a premiação das 
equipes, cachorro quente, refrigerante, uma 
sacola com doces diversificados e frutas.
     As crianças em nome de todo Projeto 
prestaram uma homenagem de agradeci-
mento aos voluntários italianos através de 
um coral oferecendo aos mesmos um kit de 
pulseiras e chaveiros confeccionados pelos 
educandos da oficina Artmãos.

Semana com os Amigos 
Italianos em Belford Roxo
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Professor do Laura Participa do PYEONGCHANG SPECIAL MUSIC Festival 2015
    O professor de educação física Tiago Siqueira 
do Instituto Profissional Laura Vicunha, re-
cebeu um convite junto ao seu atleta de fute-
bol John Lucas Barbosa, que tem o diagnóstico 
de dislexia e transtorno desafiador opositor, 
para representar o país e a América Latina 
no evento Pyeongchang Special Music festi-
val 2015, que aconteceu entre dias 6 e 13 de 
agosto em comemoração aos Jogos Olímpi-
cos de Inverno de 2018, que será na cidade 
de Pyeongchang na Coréia do Sul. John Lu-
cas que também é baterista, recebeu o certifi-
cado de melhor músico convidado do evento, 
já garantindo a presença no próximo ano.
   A Pyeongchang Special Music festival 
2015, é um festival, que promove a partici-
pação de pessoas com deficiência intelec-
tual no meio da música. Promove a troca 
e crescimento em habilidades artistas de 
música com deficiência em todo o mundo.
    Neste evento, foram representantes dos 
países, Alemanha, Polônia, EUA, Malásia, 
Itália, Índia, Suécia, Thailândia, Hungria 
e não poderia faltar os anfitriões coreanos. 
    O evento tem como objetivo promover o 
intercâmbio e crescimento das habilidades 
para músicas em artistas com deficiência em 
todo mundo; contribuir para um maior en-
tendimento e tolerância em relação às pes-
soas com deficiência no espírito do Spe-
cial Olympics; manutenção e proliferação 
do espirito do Special Olympics através do 
apoio aos artistas com deficiência intelectual 
e autistas em países em desenvolvimento.
    Foi uma experiência maravilhosa, poder 
representar o meu país nesse evento mara-
vilhoso. Poder ver a alegria do John e com-
partilhar nossa cultura e aprender um pouco 
mais sobre a cultura Coreana, disse o professor 
Tiago Siqueira.

Projetos de Propaganda Auxiliam Ensino de Matemática no Castelo/Macaé
     As turmas do 7º ano do Ensino Fun-
damental do Instituto Nossa Senhora da 
Glória – INSG/Castelo estão aprendendo 
Matemática de um modo bem diferente.
    Cada grupo de cinco alunos criou 
uma empresa, um produto alimentício, 
uma embalagem e uma logomarca, todos 
fictícios, para desenvolverem o “Projeto 
Propaganda” , idealizado pela Profes-
sora Edylamar Amaral.
     O trabalhado é realizado de modo 
interdisciplinar. A Matemática é utili-
zada no cálculo de frações e proporções 
das receitas dos produtos criados;  na 
elaboração da embalagem, quando os 
alunos devem construir a planificação 
e o sólido correspondente ao produto; e 
também na hora de realizar o câmbio do 
valor do produto entre as moedas Real, 
Dólar e Euro.
     Outras disciplinas também foram tra-
balhadas no desenvolvimento do projeto, 
como os textos utilizados em português, 
inglês e espanhol;  e o reconhecimento 
dos nutrientes que compõem os produtos.
     A iniciativa foi desenvolvida ao longo do 
trimestre de forma muito criativa e dinâmi-
ca, de acordo com a professora Edylamar.
    -Inicialmente, eles pesquisaram se o 
produto já existia no mercado e se apro-
fundaram no que gostariam de criar. De-
pois, se organizaram de modo que cada 
um tivesse um cargo dentro da empresa. 

     Criaram os nomes, a logomarca, as em-
balagens e todo o material de propaganda 
visual. Finalmente, fizeram a apresentação 
da empresa e do produto simulando a veicu-
lação na mídia.
    Os alunos aprovaram a ideia. Para Kauã, 
do 7º ano A, a atividade serviu para di-
namizar a aula.
   - Gostei muito da experiência de criar 
a empresa, uma logomarca e produzir um 
vídeo. O projeto me deixou mais ativo – 

contou o estudante.
      A atividade também foi aprovada pela 
aluna Bianca, do 7º ano B, que achou diver-
tido o trabalho em equipe.
       -O Projeto Propaganda ampliou nos-
sos conhecimentos e foi uma forma in-
terativa e diferente de aprender. Por ser 
uma tarefa interdisciplinar, recebemos 
apoio também de outros professores, 
além dos colegas de sala de aula. Gos-
tei muito! – afirmou.
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