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MINECRAFT Auxilia Aulas Sobre Setores Econômicos 
      Os games estão cada vez mais tomando 
o seu espaço dentro dos sistemas de ensi-
no. No Instituto Nossa Senhora da Glória 
– Macaé, as turmas dos 6º e 7º anos do 
Ensino Fundamental estão usando um dos 
games mais populares dos últimos anos, o 
Minecraft, para fixar os conteúdos de Geo-
grafia apresentados em sala de aula.
    A ideia partiu da Professora Cristiane 
Dames, que percebeu o interesse dos alu-
nos pelo jogo e, a partir daí, criou o pro-
jeto “Aprendendo setores econômicos no 
Minecraft”, que sugere atividades criativas 
utilizando essa ferramenta.
     - As turmas do 6º ano fizeram trabalhos so-
bre os terrores econômicos e as de 7º ano sobre 
a urbanização do Brasil. Eles fizeram lindas 
criações e conseguimos alcançar o objetivo de 
unir diversão e estudo – afirmou a Professora.

    No dia 04 outubro em Rio das Ostras 
– RJ, aconteceu o encontro de espirituali-
dade juvenil salesiana, com o tema “Santi-
dade é alegria” marcando o encerramento 
das festividades do bicentenário do nasci-
mento de Dom Bosco na Inspetoria Nossa 
Senhora da Penha. O encontro reuniu cerca 
de 280 jovens das diversas Casas da Ins-
petoria (Campos – Laura e CENSA, Bel-
ford Roxo, Macaé, Rio das Ostras, INSA, 
Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Re-
sende), de Venda Nova do Imigrante/ES e 
dos SDB de Niterói e de Campos. 
   O evento teve início com um animado 
momento de interação onde os jovens 
cantaram e dançaram ao som de músicas 
católicas animadas. 
    Em seguida Ir. Ana Teresa fez a abertura 
diante do mundo qual é a nossa fé. 
    Logo após aconteceram as oficinas onde 
cada grupo tinha suas tarefas para serem 
apresentadas na gincana final.

        Doze foram as oficinas temáticas, e 
foram subdivididas em dois blocos: Sonho 
dos 09 anos, sonho do caramanchão 
de rosas, sonho das 2 colunas, sonho 
da visão da basílica de Maria Aux-
iliadora, sonho de Brasília; Encon-
tro com Bartolomeu Garelli, encontro 
com Miguel Magoni, encontro com 
Mazzarello, encontro com Domingos 
Sávio, encontro com Miguel Rua; So-
ciedade da Alegria. As oficinas foram 
assessoradas por jovens das Comu-
nidades lá presentes, e constituíram 
um momento muito forte do dia! 
     Já no início da tarde todos saborearam 
um delicioso almoço, para em seguida 
darem continuidade à gincana final que 
foi animadíssima com direito a caça ao 
tesouro e várias outras dinâmicas. O mo-
mento final ficou por conta da celebração 
da Missa presidida por Padre Rafael – 
sacerdote diocesano.

Jornada de Espiritualidade Juvenil Salesiana Jornalista e  Professor Gerson 
Dudus Lança Livro na FSMA
   “Uma Poética da Comunicação: Novos 
Movimentos Sociais e a Internet” é o nome 
do livro do jornalista Gerson Dudus, Profes-
sor da Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora 
(FSMA), que foi lançado durante o VII Fórum 
Artístico, Científico e Cultural realizado na insti-
tuição. A obra é sua dissertação de mestrado 
em Comunicação e Cultura pela UFRJ, con-
cluído em 2004.
   -Resolvi publicar tanto tempo depois porque 
ela se revelou pertinente com as manifes-
tações e movimentos em 2011 no mundo e em 
2013/14 no Brasil. Foi a primeira vez no Brasil 
que se usou a teoria da comunicação proposta 
por Michel Serres, filósofo francês, mais conhe-
cido no meio acadêmico por seu trabalho com 
a filosofia da ciência – explica o autor.
    O livro trabalha com o conceito de poética, uma 
maneira de trabalhar teoria e prática integradamente, 
como o autor entende o modo de pensamento 
complexo de Serres. E aproxima o modo de 
pensar do filósofo francês dos movimentos sociais 
que se apropriaram da internet em seu ativismo 
por mais cidadania - mais direitos, mais de-
mocracia, mais igualdade.
    Na ocasião também foi lançada a obra 
“Caminho”, um plaquette com poemas-releitura 
em homenagem ao poeta Carlos Drummond de 
Andrade e seu poema “No meio do caminho”, 
que está fazendo 90 anos. A iniciativa foi em 
comemoração ao Dia do Poeta, 20 de outubro.
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     Dia 05 de outubro a 
Inspetoria Nossa Senhora 
da Penha acolheu com 
imensa alegria Ir. Sílvia 
Boullosa (Conselheira 
Geral Visitadora) que 
conosco ficará até o dia 
22 de novembro.
    Já no aeroporto Santos 
Dumont, Ir. Ana Teresa 
(inspetora), Ir. Natali-
na, Ir. Inarlete, Ir. Rosa, 
Ir. Djanyra, alguns edu-
cadores e um grupo de 
crianças que compõem 
o coral do INSA deram 
as boas-vindas à Ir. Sílvia saudando-
a ao som de “Cidade Maravilhosa” 
com um abraço calorosamente cari-
oca e salesiano, e acompanhando-a 
à Casa Inspetorial. 
    Lá chegando Ir. Ana Maria Paes, 
Ir. Maria Rita e Ir. Rita Cristina 
continuaram os gestos de acolhida 
realizando juntas na capela  um 
rápido e belo momento de ação de 
graças, seguido de um saboroso 
lanche partilhado.

   Nos dias 06, 07 e 08 aconteceu o primeiro 
grande bloco de reuniões de Ir. Sílvia com 
grupos representativos da Inspetoria: Conselho, 
Diretoras, Animadoras dos âmbitos, Irmãs até 
30 anos de profissão religiosa, e por fim, 
reunião com o setor jurídico/contábil/
administrativo.
    Em seguida já se iniciaram as visitas às 
Comunidades.
     Sinta-se muito bem entre nós, Ir. Sílvia!
Estamos muito felizes por sua presença 
irmã no nosso meio!

Ir. Sívia Boullosa Entre Nós!ISECENSA Participa 
do III EBRUC
    No ano em que comemora seu Jubileu de 
Prata, a Diocese de Colatina sediou o III En-
contro Brasileiro de Universitários Cristãos 
(EBRUC). O evento, que aconteceu entre os 
dias 10 e 13 de outubro, foi promovido pelo 
Setor Universidades da CNBB e reuniu uni-
versitários cristãos de todo o Brasil, além de 
representantes dos países da América Latina.
   Tendo como público-alvo professores, 
agentes e coordenadores de pastoral uni-
versitária, estudantes, movimentos ou co-
munidades que atuam no meio acadêmico, 
paróquias universitárias e demais interessa-
dos, a Diocese de Campos dos Goytacazes/
RJ e o ISECENSA foram representados por 
Ir. Carmelita L. Agrizzi, Hans Muylaert, 
Maria de Fátima Fernandes Coelho e Paula 
Seabra.
     O III EBRUC e o III Fórum Brasileiro de 
Cultura discutiram o tema “Universidade e 
Sociedade”, com o objetivo de promover o 
diálogo e o intercâmbio de experiências. 
   - Este é mais um passo no trabalho da 
ação evangelizadora da Igreja no Brasil 
junto às universidades. Trata-se de um en-
contro brasileiro de universitários cristãos 
para partilhar experiências dos projetos em 
desenvolvimento no ambiente universitário 
em vista da evangelização - afirmou o bispo 
auxiliar de Belo Horizonte (MG), Dom João 
Justino de Medeiros Silva, presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura 
e Educação. - O EBRUC busca, entre as 
diferentes pastorais universitárias, refletir 
sua missão na sociedade e o Fórum visa 
articular a parceria entre os diversos atores 
sociais com as políticas públicas e a Igreja. 
O Fórum Brasileiro de Cultura também tem 
o objetivo de criar um ambiente permanente 
de diálogo voltado para pessoas, grupos e insti-
tuições envolvidas na área cultural.
   A programação do EBRUC contou com 
uma mesa de diálogo, com o tema “Igreja e 
Sociedade: (des) encontros de horizontes”, 
com o painel temático “A presença da Pasto-
ral Universitária na sociedade: caminhos para 
iluminar a nossa ação”, e oficinas, nas quais 
foi possível fazer troca de experiências com 
as diversas Pastorais Universitárias do país.

Contra o Tráfico de Pessoas
    Na semana de 28 de setembro a 02 
de outubro, as acolhidas (momento de 
reflexão e oração) no Villagindo foram 
feitas abordando o tema da campanha 
contra o tráfico de pessoas humanas 
e no dia 01 de outubro foi realizada a 
caminhada de combate a esse tipo de 
crime que dizima famílias e faz com 
que milhares de pessoas, entre elas cri-
anças, desapareçam todos os dias.
   As acolhidas abordaram o tema do 
ponto de vista preventivo e informativo. 

   Durante o dia – manhã e tarde - per-
corremos algumas ruas do bairro e de 
bairros vizinhos, com aproximadamente 
70 crianças e adolescentes, matriculadas 
no Villagindo, conscientizando a popu-
lação sobre o tráfico de pessoas, que 
passa quase que despercebido, através 
de panfletagem, apitos e gritos de alerta.
   “Eu vou, eu vou/eu vou denunciar!/
Disque 100 ou 180/para vidas salvar!”
    “Gente, gente, gente! Dignidade não 
se vende!”

Direitos do Cidadão é Assunto 
no Projeto Crescendo Juntos
    No dia 09 de outubro no Projeto 
Crescendo Juntos, aconteceu um en-
contro com os familiares dos educan-
dos do projeto.
   O encontro durou cerca de uma hora 
e meia e foram abordados os seguintes 
assuntos: Organização para passeio em 
comemoração ao dia das crianças que 
será realizado no próximo dia 23 de outu-
bro e acontecerá na Cidade das Crianças, 
Comemoração do dia do Educador que 
será realizado dia 30 de outubro,Visita 
da Irmã Silvia Boullosa e também foram 
esclarecidas dúvidas sobre Assistência 
Social e Direitos do Cidadão e qual é 
o dever do Estado. Este último assunto 
foi abordado pela Subsecretaria Munici-
pal de Assistência Social e Direitos Hu-
manos, senhora Sheila.

Torneio Interestadual 
de Judô em Resende
   No dia 04 de outubro foi realizado na 
quadra do Colégio Municipal Abrahão 
Hermano Ribenboim em Resende/RJ um 
Torneiro Interestadual da Liga de Judô 
onde 15 crianças do C. C. E.Esperança 
do Futuro/Resende participaram com a 
orientação do professor de Judô Benedito 
Oliveira, o qual com toda dedicação os 
preparou com muito empenho, resultando 
em medalhas de ouro, prata e bronze. En-
tre as sete academias que participaram fi-
camos em quinto lugar.
     Mais uma experiência com ótimo 
resultado e como Dom Bosco con-
tinuamos incentivando as crianças e 
jovens a praticar esportes.

    Um grupo de aproximadamente trinta 
funcionários do Instituto Profissional Lau-
ra Vicunha se reuniu no dia 10 de outubro 
para partilhar o estudo da estréia 2015 
com Ir. Cláudia. Neste ano do bicentenário 
do nascimento de Dom Bosco, este foi 
um momento especial de maior conheci-
mento da vida e missão deste Santo, de

revisão da prática cotidiana e de reno-
vação do compromisso de educador 
salesiano. Somos parte de uma grande 
Família! É preciso estreitar os laços, 
afinar convicções, partilhar, abraçar 
efetivamente o mesmo carisma... Assim 
experimentamos a força e a alegria de 
sermos Família!

Aprofundando a Estréia

No dia 14 de outubro o Posto de Saúde da 
Família localizado em Vila Pauline/Bel-
ford Roxo realizou no Projeto Crescendo 
Juntos uma Ação Social com verificação 
de pressão, medição de glicose e apli-
cação de flúor. A equipe - muito solícita 
- atendeu a todos os educandos do PCJ 
e também a algumas pessoas da comuni-
dade. As agentes fizeram duas palestras: 

uma sobre a importância do cuidado do 
corpo e de ter bons hábitos de higiene, 
e na outra uma dentista tirou dúvidas 
sobre: escovação, tempo de uso de es-
cova de dente, qualidade da escova, esco-
vação específica da língua entre outras 
questões levantadas pelas crianças. 
   Afinal, aprender a cuidar-se é 
fundamental!

Ação Social do Posto de Saúde da 
Familia no Projeto Crescendo Juntos

     Comemorando antecipadamente o Dia 
das Crianças, o curso de Administração 
do Isecensa e a Midas Consultoria Júnior 
fizeram a festa no Orfanato Aconchego, 
em Campos dos Goytacazes.
    Todo o dia 10 de outubro foi destinado 
a brincadeiras com a garotada que se di-
vertiu a valer com as atrações promovidas 
pelos acadêmicos. Palhaços, pula-pula, 
jogos e espetáculo de balé alegraram a 
criançada que ainda ganhou guloseimas e 
um gostoso lanche arrecadado pelos alu-
nos do Isecensa.
   -Ações sociais humanizam e enriquecem 
o futuro profissional. Por isso, incentivamos 
e promovemos constantemente iniciativas 
como essa – diz Túlio Baita, coordenador 
do curso de Administração do Isecensa, or-
gulhoso do desempenho de seus alunos.

Administração do ISECENSA 
Comemora o Dia das Crianças
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      Enfatizando o ano Bicentenário, 
Dom Bosco foi lembrado com afeto es-
pecial! Na cerimônia de abertura, alu-
nos do Ensino Fundamental I e II co-
ordenados pela professora Marcela  

de Azevedo Santos realizaram duas  
significativas apresentações: o sam-
ba  Samba Enredo de 2015 da Escola 
de Samba Dom Bosco de Itaquera/SP: 
“200 Anos de Amor ao próximo...  

Um Presente para o mundo”; e o 
hino “Bienvenido Don Bosco” numa 
belíssima homenagem ao Santo dos 
Jovens! Também o Projeto “Estrela 
do Amanhã” (CENSA) contribuiu 
para a alegria e a festa apresentando 
um espetáculo circense destacando 
Dom Bosco como o saltimbanco 
de Deus, o artista, o educador.
Com números de trapézio e malaba-
rismos variados crianças e jovens 
entusiasmaram todos os presentes!
   Transcor r idas  as  formal idades 
do  momento ,  como juramento , 
en t rada  das  bande i r a s ,  h ino  na -
c iona l ,  acendimento  da  p i ra 
o l ímpica  e  pa lavra  da  d i reção , 
in ic ia ram-se  os  jogos .  Dias  de 
mui ta ,  mui ta  an imação  em que 
os  a t le tas  deram o  melhor  de  s i 
–  pessoa l  e  co le t ivamente  –nas 
vár ias  modal idades :  handbol , 
vo ley,  fu t sa l ,  que imado;  bem 
como nos  jogos  de  mesa :  to tó , 
ping-pong,  dama e  xadrez .
     Viva Dom Bosco e a alegria 
salesiana estampada no rosto de 
educandos e educadores neste 
tempo privilegiado de convivência 
esportiva!

XVI Jogos Internos do LAURA

       No dia 17 de outubro 
aconteceu a Feira Científica 
do Castelo/Rio das Ostras. 
Alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental ao 2º ano do En-
sino Médio trabalharam com 
muito empenho e dedicação, 
demonstrando conhecimento 
em muitas áreas científicas. 
A feira apresentou temas bem 
diversificados e os visitantes 
tiveram a oportunidade de se 
encantar com a demonstração 
de diversos experimentos, e 
principalmente com a desen-
voltura com que os alunos ex-
plicaram seus trabalhos.

Feira Científica no CASTELO/RIO das OSTRAS

Tablet Interativo no MAZZARELLO
    Com objetivo de estimular a leitura e a es-
crita de forma lúdica e criativa a Educadora 
da Oficina de Comunicação Erlaine Souza 
Santos idealizou no Centro Juvenil Salesiano 
Santa Maria Mazzarello um jornal mural, ou 
melhor, um Tablet interativo. 
   De imediato a proposta foi apresentada aos 
adolescentes do turno vespertino. A educa-
dora trabalhou com eles o que é um jornal 
mural, quais as partes de um jornal impres-
so. Sempre instigando-os a responderem de 
acordo com o seu conhecimento de mundo e 
valorizando-os.
   Após essa conversa, eles sugeriram os tópi-
cos do tablet, pois um dos objetivos é criar 
o jornal de acordo com as sugestões deles.  
Desta forma, o tablet interativo é composto 
de adivinhas, filmes em cartaz no cinema, 
aniversariantes do mês, lembretes, dicas de 
alimentação saudável, curiosidades e notí-
cias importantes sobre a cidade.

   A ideia principal foi tornar esse trabalho 
interdisciplinar, para isso à educadora 
contou com o auxilio integral da profes-
sora de artesanato Danuza Motta Bissoli, 
que prontamente abraçou a causa, sugeriu 
que fosse feito o jornal em forma de tablet 
(orientou os alunos na parte artesanal, 
desde os emoctions), também contamos 
com a professora de Educação Física 
Ana Célia Pavesi, que arquitetou a es-
trutura física do tablet e o instrutor de 
informática Roberto Rangel que cedeu 
alguns espaços em suas aulas para os alu-
nos fazerem as pesquisas citadas anteri-
ormente, sob mediação e coordenação da 
Educadora Erlaine que acompanha os 
educandos nas pesquisas e orienta-os 
na formatação dos textos.
  Todos tem acesso a esse tablet interativo 
e móvel, tanto os atendidos quantos os 
visitantes na instituição.

    Em comemoração ao dia das crianças 
o Instituto Profissional Laura Vicunha fez 
um passeio no dia 02/10/2015, na quadra 
Espaço Mundo Mágico.
    Foi uma tarde feliz para a criançada que 
aproveitou do espaço e se divertiu a valer 
com: oficina lúdico pedagógica, cidade do 
trânsito com passeio de carticiclos de pedal; 
parque inflável com diversas opções de 
brinquedos; oficina de mochilas ecológi-
cas e piquenique.

LAURA VICUNHA Passeia no Mundo Mágico

INSA Visita Museu da LIGHT
     Os alunos do EFI do INSA, no início 
do mês de outubro, visitaram o Museu 
Light da Energia com o objetivo de apri-
morar os conhecimentos para apresentar 
na Feira Cultural 2015. 
    No museu, os educandos aprenderam, de 
uma forma lúdica e interativa, a utilizar de 
forma eficiente e segura a energia elétrica.
    Os experimentos foram variados: jogos 
eletrônicos, painéis multimídia e artefatos 
históricos, distribuídos em uma praça e 
uma área coberta que somam 3000 m². 

    Temas como sustentabilidade, fontes al-
ternativas de geração de energia elétrica, 
mudanças de hábitos de consumo e equipa-
mentos eficientes apareceram de forma natu-
ral ao longo da exposição e das atividades 
educativas que enriqueceram a visita. 
“O Programa Educativo do Museu estimula 
mudanças de atitude no consumidor de ener-
gia elétrica para que ele possa entender a 
necessidade de se combater os desperdí-
cios e o furto de energia, que tanto prejudi-
cam nossa sociedade e o meio ambiente.”

      Dia 15/10 o Projeto Social de Resende 
comemorou o Dia das Crianças com um 
passeio no Sitio das Palmeiras. Todos 
curtiram muito a piscina e os brinquedos, 
admiraram animais e aves, em um lugar 
tranquilo e harmonioso, e retornaram fe-
lizes e agradecidos por mais um ano. O 
passeio superou as expectativas.
     Prosseguindo com as comemorações, 
de 19 a 22 de outubro, na quadra do 
CCEEF- Resende, foi realizada uma ani-
mada gincana comemorativa.
      As crianças e adolescentes foram di-
vididos em quatro equipes, separadas por 
cores, e para todas eram apresentadas brin-
cadeiras (provas) que deveriam ser cumpri-
das para acumular pontos para a equipe.
     No dia 23/10 foi encerrada a gincana 
com animação e em um forte espirito de 
companheirismo, sem competição, e sim 
amizade. Cada criança recebeu um brinque-
do como lembrança deste momento alegre.

Dia da Criança 
em Resende
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Expovocacional na Festa do REI JESUS
     A Inspetoria Nossa Senhora da Penha par-
ticipou da Expovocacional na Grande festa 
do Rei Jesus, onde foi possível divulgar o 
carisma salesiano através de um estande vo-
cacional. O evento aconteceu no dia 26 de 
setembro, no Parque de Exposição Carlos 
Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, em 
Cachoeiro de Itapemirim. Os portões foram 
abertos a partir das 17h com a última apre-
sentação terminando às 7h de domingo (27).  
Este é um dos maiores eventos católicos de 
evangelização da Juventude no Brasil, com 
aproximadamente 10.000 participantes.

Alunos de Escola Estadual 
Visitam o Projeto em Resende
     Alunos de uma turma de terceiro ano do 
Ensino Médio do Colégio Estadual Pedro 
Braile Neto foram no CCEEF/Resende apli-
car com as crianças/adolescentes um projeto 
da disciplina de Inglês.
      Os alunos dividiram as crianças em ofici-
nas onde ouviram histórias, cantaram músi-
cas, dançaram, participaram de brincadeiras 
variadas, pintaram o rosto e muito mais.
    Ao final todos ficaram satisfeitos: as cri-
anças/adolescentes do Projeto e os alunos. 

      A Faculdade Salesiana Maria Auxili-
adora (FSMA) participou do II Fórum 
de Saúde Mental de Macaé,realizado 
nos dias 6 e 7, terça e quarta-feira, no 
auditório da Fundação Educacional de 
Macaé (Funemac).O evento, que tem 
como objetivo produzir discussões in-
tersetoriais que estejam em consonân-
cia com a política nacional de saúde 
mental, contou com a participação 
de alunos do Curso de Psicologia da 
FSMA, que atuaram como monitores, 
auxiliando na infraestrutura.
    A programação abordou os seguintes 
temas: Redes Integradas: Perspectivas 
na Saúde Mental (Rosemeire de Almei-
da - socióloga - Projeto Tear/SP); Saúde 

Mental: Ética e Justiça (Leila Bergold - Pro-
fessora da UFRJ - Procuradoria Geral do 
Município de Macaé e Dra. Larissa Ben-
vindo - Equipe Técnica Multidisciplinar 
Cível de Macaé - Poder Judiciário) e Arte e 
Loucura (Lula Wanderley - Artista plástico 
e psiquiatra do Espaço Aberto ao Tempo-
EAT/RJ). O encerramento teve apresen-
tação da Orquestra Popular de Macaé.
    - A atuação dos alunos como monitores 
no Fórum foi uma oportunidade para par-
ticiparem das discussões teóricas em torno 
da Saúde Mental e para conhecerem os 
profissionais atuantes na área, itens que são 
importantes, a meu ver, em sua formação – 
afirmou o Coordenador do Curso de Psico-
logia da FSMA, Dr. Marcello Santos.

FSMA no II Fórum de 
Saúde Mental em MACAÉ

      Pela 7ª vez, o ISECENSA abre suas 
portas para os alunos do Ensino médio 
interessados em cursar uma graduação. 
O ISE POR UM DIA aconteceu em 1º 
de outubro e bateu recorde de público, 
com 1.347 participantes, de 37 escolas 
estaduais e particulares. Alunos de São 
João da Barra, São Fidélis, Cardoso 
Moreira, Italva e Campos  tiveram a 
oportunidade de esclarecer dúvidas, 
conhecer as profissões  participando 
de workshop, visitar as instalações da 
instituição, conhecendo os laboratóri-
os direcionados a cada área e, ainda, 

interagir com os coordenadores e acadêmi-
cos dos cursos oferecidas pelo Isecensa. 
    Com uma extensa programação, os 
destaques foram a palestra “O desafio 
da escolha profissional”, ministrada 
pelo professor do curso de Psicologia, 
especialista em Orientação Vocacional, 
Hans Muylaert, e para a simulação de 
Primeiros Socorros, realizada pelo cur-
so de Enfermagem.
    O sorteio de bolsas de estudo para 
o 1º semestre de 2016, para os cursos 
de graduação e técnico, fez a alegria de 
muitos alunos.

ISE Por Um Dia

Pipas & Matemática
     Foi na construção do processo de inves-
tigação geométrica que os alunos do sétimo 
ano do Instituto Profissional Laura Vicunha, 
orientados pela professora Marcela Santos, 
aprenderam e diversificaram seus conceitos 
matemáticos. Os alunos baseados no capí-
tulo 8 do livro da Edebe sobre Perímetro, 
área e simetria, construíram várias pipas, 
com medidas simétricas, localização de bis-
setrizes e mediatrizes. No âmbito da ludi-
cidade eles brincaram com suas próprias 
construções e colocaram em prática seus 
novos conceitos geométricos.

     O Auxiliadora participou do Desafio 
Nacional Acadêmico – DNA, considerado 
o maior desafio de conhecimento pela in-
ternet. Fundamentado na filosofia pedagógi-
ca WebQuest, o torneio foi uma fantástica 
oportunidade para os participantes ampli-
arem seus conhecimentos e desenvolverem 
a criatividade, a noção de liderança, o tra-
balho em equipe, a tomada de decisão e o 
espírito empreendedor. 
     Foram seis dias de intensa participação, 
competindo com escolas de todo o país e 
respondendo a mais de 110 questões de 
raciocínio lógico, história, esportes e os 
mais variados temas. Representando o 
CENSA, 15 alunos do 8º e 9º ano do En-
sino Fundamental e 9 professores colocaram 
em prática, de forma contextualizada e 
dinâmica, os conhecimentos construídos na 
vida acadêmica. Uma experiência rica e única!

CENSA Participa do DNAJogos Internos no CASTELO/MACAÉ de 1° ao 5° Anos
     Foram realizados, de 5 a 7 de outubro, 
os Jogos Internos do Castelo/Macaé para os 
alunos do Ensino Fundamenta I (1º ao 5º 
ano), reunindo modalidades cooperativas 
e jogos pré-desportivos: futsal, handebol, 
tribol e queimado quadrado.
     A abertura contou com a presença de 
pais e responsáveis, apresentação do Hino 
Nacional Brasileiro e juramento dos peque-
nos atletas.       

       As equipes foram selecionadas previa-
mente durante as aulas para que todos os 
alunos fossem contemplados; e cada uma 
foi identificada com uma cor (vermelho, 
verde, azul, amarelo e laranja).
     De acordo com a Professora Joselma Sousa, 
a competição ocorreu através de eliminatória 
simples. A turma vencedora da partida per-
manecia em quadra e disputava com a turma 
que, através de sorteio, esperava a rodada.

      A Pastoral Escolar do Instituto Nos-
sa Senhora da Glória – INSG/Castelo 
iniciou a série de retiros de formação 
para os alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental ao Ensino Médio.
    Os encontros são realizados no Sí-
tio das Bromélias, em Cantagalo, na 
área rural de Rio das Ostras; e este 
ano têm como tema “Cidadãos do Fu-
turo”, abordando também os valores 
implicados a esses cidadãos. A parte 
da manhã é destinada aos encontros 
formativos e a parte da tarde para 
atividades de lazer e integração entre 
os participantes.

Colégio CASTELO/MACAÉ Realiza
Encontros de Formação para Jovens

Semana da Criança no VILLAGINDO
      No mês de outubro, o Projeto Villagindo 
pra ser Feliz / Cachoeiro de Itapemirim re-
alizou a Semana da Criança de 07 a 14. 
     Nos dias 07 e 08 aconteceu a Discoteca 
para a meninada. Momento de muita des-
contração e rítmo musical para a galerinha 
que ama dançar e se divertir!
   No dia 09, aconteceu uma manhã de 
lazer com muito picolé, algodão doce, 
pipoca, bolo, sacolinha surpresa e pula-
pula para a criançada fazer o que mais 
gosta! Em parceria com a ASCOSUL (As-
sociação dos Contadores do Sul do Estado)

foi possível promover brincadeiras, 
pintura facial e diversão para todos que 
participaram do evento.
    Os educadores participaram neste dia 09, no 
auditório da Faculdade São Camilo, do Fórum 
de Erradicação do Trabalho Infantil, como 
capacitação e aprimoramento do trabalho que 
realizam cotidianamente no Projeto.
    Para encerrar a semana da criança, nada 
melhor do que um passeio com direito a 
piscina! Dia 14 foi este dia tão esperado 
pela criançada! O passeio foi na Gruta - 
piscina Águas Claras.
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Pequenos Padeiros
     Na aula de Ciências do dia 07/10/2015 as 
professoras Fernanda Azevedo e Rosane Rodri-
gues resolveram fazer uma aula mais dinâmica 
e prática. Elas levaram os alunos do 2º ano do 
Ensino Fundamental I do Instituto Profissional 
Laura Vicunha para acompanharem de perto 
como os padeiros da Padaria Laura Vicunha 
preparam a massa para biscoitos e pães, e as-
sim, perceberem se de fato, os fungos funcionam 
mesmo para fazer a massa crescer

    Foi uma experiência enriquecedora!     
    Foi possível contemplar a curiosidade 
nos olhos deles. Os padeiros receberam 
as turmas com muito carinho e dispostos 
a contribuírem na experiência. Logo na 
chegada as crianças receberam a toquinha 
descartável e fizeram higienização nas 
mãos para que tivessem acesso ao local. 
Em seguida colocaram a mão na massa. 
Foi uma experiência muito legal.

     Foi aberta no dia 11/09, por Ir. Regina Ma-
ria Meireles – diretora -, a Olimpíada do INSA 
2015. O primeiro segmento a participar foi a 
educação infantil, que competiu com muita 
animação e com o apoio e torcida dos pais.
     Toda a escola participou do evento, que acon-
teceu durante a semana, e finalizou no mês de 
outubro com o Ensino Médio.
     Os alunos competiram nas modalidades 
de vôlei, futsal, totó, corrida com obstáculos, 
corrida com bambolê, jogo de damas, circuito, 
ping-pong, e cabo-de-guerra.

Olimpíadas no INSA

     Outubro no Villagindo é mês de trabalhar 
com destaque a Solidariedade! Caminhando 
junto com a programação de outubro, a Soli-
dariedade foi trabalhada especificamente desde 
setembro, onde as crianças e adolescentes es-
tiveram envolvidas com a venda de rifas como 
forma de ajudar outras instituições. No dia 22, 
foram sorteados os prêmios da RIFA DA SOLI-
DARIEDADE: uma boneca Judy-frases e um 
Carro construtor encheram de brilho os olhos dos 
participantes desse projeto que visa a gratidão e 
a ajuda ao próximo. As crianças e adolescentes 
ficaram felizes com o resultado. Quem vendeu 
mais números recebeu o título de Rei e Rainha 
da Solidariedade na reunião de pais.

VILLAGINDO Solidário

     A Escola Infantil e o Ensino Fundamental 
I do CENSA promoveram uma semana de 
muita festa para homenagear as crianças no 
seu dia. Teve de tudo: brinquedos infláveis, Dia 
do Trânsito seguro e divertido, Dia do Brin-
quedo, CensaCine, Show de Talentos,Dia do 
Esporte, Gincana Cultural Maluca, Touro 
Mecânico, Dia da Boneca, CensaChef, Dia 
da Pipoca, DiscoCensa, Oficina de Música, 
Contação de História, Dia da Beleza , Tor-
neio de Futebol e Momento da pintura. 
   A galera do 1º ao 5º ano do Funda-
mental ainda curtiu um dia na Fazenda 
Barra do Sul, onde vivenciaram um dia 
no campo com passeio no carro de boi, 
conheceram a ordenha manual e mecâni-
ca, a pisicultura, colheram ovos, viram 
criação de porcos e ovelhas, enfim, todas 
as atividades típicas de uma fazenda.

Dia da Criança no CENSA

VII Fórum Artístico, Científico e Cultural da FSMA
      Foi realizado, de 20 a 22 de outubro, o VII 
Fórum Artístico, Científico e Cultural da Facul-
dade Salesiana Maria Auxiliadora (FSMA), 
um espaço para a troca de ideias, experiências 
e aquisição de conhecimento, destinado a es-
tudantes, professores e comunidade.
    Foram realizados, gratuitamente, sarau, oficinas,

palestras e mesas-redondas, com temas rela-
cionados aos cursos oferecidos pela instituição: 
Administração, Jornalismo, Publicidade e Propa-
ganda, Psicologia, Engenharia da Computação, 
Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia 
Química e Engenharia de Produção com ênfase 
em Engenharia de Instalações no Mar.

Alunos do INSG/MACAÉ Participam do NR
      Mais de 50 alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental do Instituto Nossa Senhora da 
Glória – Macaé participaram do NR (“Nosso 
Recanto”), uma das muitas atividades que o 
colégio possibilita para a participação dos alu-
nos. O NR é acampamento educacional e de 
lazer, com práticas esportivas, recreativas, cul-
turais e atividades dirigidas variadas.
     O acampamento aconteceu de 11 a 14 de ou-

tubro, na Serra da Mantiqueira em Sapucaí 
Mirim, Sul de Minas Gerais e os alunos foram 
acompanhados pelos professores Ledyane 
(Matemática), Leyon e José Henrique (Geo-
grafia) e pela Psicopedagoga Fabiana Aguiar.
    Nesse período participaram de atividades 
esportivas e pedagógicas, recreação, festas 
temáticas, trilhas, além de banhos de cachoeira 
e piscina.


