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SOLIDARIEDADE: 
A MARCA DA JUVENTUDE SALESIANA
   Todo o Censa, Isecensa e Censanet se 
mobilizaram em torno da campanha de ar-
recadação de água mineral para as vítimas do 
rompimento da barragem em Minas Gerais. 
A adesão foi total e foram arrecadadas mais 
de 10 mil litros de água. O material seguiu 
para Colatina e Governador Valadares na 
noite de 19 de novembro. A união faz a força!

    Fim de ano é tempo de novos planos, 
novos caminhos... Mas também é tempo de 
agradecer. E foi assim que o Ensino Mé-
dio do Censa começou o dia de 16 de no-
vembro. Reunindo-se no teatro, os alunos 
fizeram uma retrospectiva de 2015 e não 
faltaram agradecimentos diante de tantos 
momentos desfrutados juntos. Festa de

Maria, Jogos Mazzarello, Festivais de Poe-
sia, campeonatos, festas, amizades, grupos 
de estudo, grupos de oração... Um ano rico 
em conteúdo e vivências que ficarão para 
sempre em nossos corações. E que venha 
2016, com seus desafios e surpresas! Com 
certeza, nos encontrará dispostos e pre-
parados! Feliz Natal e um ano de paz!

Adeus ANO VELHO, Feliz ANO NOVO!

        A Inspetoria Nossa Senhora da Penha 
realizou sua Assembleia Formativa nos 
dias 31 de outubro, 01 e 02 de novembro. 
No primeiro dia, após a saudação da ins-
petora – Ir. Ana Teresa Pinto – a teóloga 
leiga Teresa Cavalcanti orientou uma 
tarde de Lectio Divina a partir do texto 
de Lc24, 13-35 (Emaús). No segundo 
dia a assessoria ficou por conta do Padre 
Valdecir Ferreira (sacerdote diocesano, 
reitor do Seminário de Apucarana/PR, 

que até 2014 assessorou a dimensão 
vocacional na CNBB). Padre Valdecir 
desenvolveu o tema “Cultura Juvenil” 
em continuidade ao tema “Cultura Vo-
cacional” abordado por ele mesmo na 
assembléia do primeiro semestre, cha-
mando sempre a atenção para a peda-
gogia preventiva de ambos os temas. 
A noite foi animada com um descon-
traído recreio! Já na manhã do últi-
mo dia uma significativa celebração

reuniu o grupo em torno das Constituições: 
“Constituições, sinal da aliança esponsal 
de Cristo, um projeto de vida que orienta 
e sustenta o caminho de fidelidade – Pro-
jeto de Santidade!” A assembleia contou 
com a participação de quase 100% das 
Irmãs da Inspetoria. Presença de espe-
cial e densa significatividade foi Ir. Sílvia 
Boullosa – Conselheira Geral que nos visita 
e que marca a cada uma com seu jeito 
fraterno de ser.
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    No Instituto Nossa Senhora da Glória 
– INSG/Macaé, fotografias da infância dos 
alunos deixaram as aulas de Espanhol mais 
divertidas. Elas serviram como ferramentas 
nas turmas dos 6º e 7º anos do Ensino Fun-
damental para exercitar o vocabulário sobre 
as características físicas dos alunos.
     Orientados pela Professora Andrea 
Miranda, os alunos selecionarem duas fo-
tografias de seus álbuns de família: uma 
antiga, de quando eram muito novos, e 
uma recente, com sua aparência atual. 

A partir daí, os alunos se descreveram usando 
o vocabulário em Espanhol referente às 
descrições físicas. A atividade foi chamada 
de “Cómo yo era y como soy” e agradou a 
turma.
    Para a aluna Giovanna Ramos, do 7º ano B, 
além exercitar e fixar o vocabulário referente 
à identificação física, a tarefa proporcionou 
momentos de descontração entre os colegas.
    - Além de relembrar e fixar o vocabulário, 
pudemos ver como todos eram no passado. 
Foi muito divertido - disse a estudante.

Aula de Espanhol Utiliza 
Fotografias para Expandir Vocabulário

   Cada um de nós pode fazer um “exer-
cício de leitura” do pôster da Estreia para 
2016: “Com Jesus, percorramos juntos a 
aventura do Espírito”. Não precisamos ser 
semiólogos para interpretar os sinais de 
um desenho, porque este fala por si mes-
mo; trata-se de deixar que diga o que a ima-
gem evoca em nós. Tento por isso tracejar 
alguma sugestão a partir dos símbolos que 
aparecem no pôster, afirma o vigário do 
reitor-mor, padre Francesco Cereda.
   A ‘Basílica de Dom Bosco’, em Castel-
nuovo, que está ao fundo, recorda-nos que 
apenas saímos do bicentenário do nascimen-
to do nosso amado Pai e Fundador. A grata 
memória desse evento, longamente pre-
parado, e vivido com profundidade em todos 
os lugares, mas especialmente nos Lugares 
Salesianos, é uma riqueza de que se devem 
colher abundantes frutos carismáticos. Por-
tanto não pode ser imediatamente esquecida: 
antes, deve ser reavivada nos seus aspectos 
essenciais.
    A ‘caminhada’ de um povo se desenrola a 
partir das nossas humildes origens nos Bec-
chi. É uma multidão. Somos numerosos: 
Família Salesiana, jovens, leigos. Caminha-
mos ‘juntos’ e felizes de o fazer. O símbolo 
da caminhada chama as palavras da estreia: 
“percorramos juntos”. Do Bicentenário saí-
mos com a identidade carismática reforça-
da e, portanto com um sentido de pertença 
mais acentuado. 
    A caminhada é festiva e favorece o en-
contro. E o encontro sustenta o caminhar: 
sem encontro, não há caminhada.   
   Nós caminhamos ‘com’ Jesus. Ele é 
a direção do caminhar. A Ele todos nós 
confluímos. Jesus também vai à frente da 
caminhada. Indica-nos a estrada, porque 
Ele é o caminho.
    De fato diz-nos: “Eu sou o Caminho”. 
E o caminho é a mesma via percorrida por 
Jesus. Mas Ele é, sobretudo companhia. 
Como com os Discípulos de Emaús, se faz 
amigo e companheiro de viagem.

S o b r e t u d o 
dos jovens. 
Com uma 
das mãos, 
Jesus convi-
da o jovem 
a caminhar 
com Ele 
e a segui-
Lo. Com a 

out ra  lhe  oferece  apoio  e  proximi-
dade .  Expr ime amorevoleza .  E le  é 
a  ‘ imagem da  miser icórd ia” .
Caminhar com Jesus é uma aventura; uma 
‘aventura do Espírito’. Por isso Jesus di-
rige o convite ao jovem: “Eia! Sus! Vem 
e segue-Me!”. Podemos responder ‘sim’ 
ou ‘não’. Não sabemos onde nos levará a 
caminhada da sequela de Jesus. O Espírito, 
que é o Mestre interior, nos sugere e con-
vence a acolher o convite de Jesus e a ser 
Seus discípulos. O Espírito é uma presença 
discreta, silenciosa. Ele desaparece e não se 
nota, para dar espaço ao Senhor Jesus. “Tu 
não sabes de onde vens e para onde vais, 
porque Ele sopra para onde quer”. Seu so-
pro é imperceptível. Mas anima. Dá vida. 
Não se vê: mas está presente.
    A caminhada com Jesus, uma aventura do 
Espírito,  provoca o ‘encontro’. No primeiro 
plano do pôster há o encontro disponível 
do jovem com Jesus. O jovem leva n’alma 
o espírito de Dom Bosco. Se na preparação 
ao bicentenário fomos convidados a repartir 
de Dom Bosco, agora o nosso empenho é 
“repartir de Jesus” com nosso modo especí-
fico salesiano. O centro e o primado deve 
ser dado ao Senhor Jesus: há que pôr-se no 
seguimento de Cristo por sobre as passadas 
de Dom Bosco.
   O pôster, obra do artista espanhol Da-
vid González Arjona, de ‘Artia Comuni-
cación’, está disponível em sete idiomas 
e pode ser baixado no site sdb.org. Pode 
também ser pedido por e-mail no en-
dereço ans@sdb.org.

ESTRÉIA 2016
Explicação da Imagem

     O INSA realizou, dia 04/11, a V Vernissage 
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. 
     Foram várias telas, com diferentes técni-
cas, produzidas pelos alunos sob a orientação 
da professora de artes Cláudia Paes.
      O objetivo do evento é despertar o 
interesse pela arte e proporcionar novos 
conhecimentos do mundo às crianças. 
    Toda vernissage envolve pesquisa. Os alunos 
criam e experimentam a materialização de sua 
criatividade a partir de um tema, experimen-
tando técnicas artísticas variadas.
     Nossos alunos se inspiraram em Vik Muniz, 
Milton da Costa, Nequitz Miguel, Lygia Clark, 
Leda Catunda e no movimento cubismo.

V Vernissage no INSA

Semana da Beleza em RESENDE
     Dia 20 de novembro é dedicado a Consciên-
cia Negra e o CCEEF/Resende realizou uma 
semana diferente do dia 16 a 19 de novembro: 
foram dias dedicados à beleza!
      Beleza é algo que cada pessoa traz consigo, 
e que é própria, seja ela exterior ou interior, cada 
um tem uma que quando descoberta surpreende.
      As atividades com as crianças e adolescentes 
tiveram como objetivo despertar a beleza que 
há em cada um e principalmente no negro, que 
traz consigo uma história linda de lutas e con-
quistas. Foi realizada confecção de cartazes 
com figuras de pessoas negras que expressavam 
cultura e valores; assistiram ao filme “a princesa 
e o sapo”, a partir do qual foi refletido sobre 
uma princesa negra e de classe baixa que ven-
ceu as dificuldades da vida na busca de realizar 
seu sonho, e a atenção à beleza daquela menina 
negra que se tornou princesa; ouviram a história 
da “menina bonita do laço de fita” que sua cor 
negra encantava a todos. Para finalizar a semana, 
no dia 18 foi realizado o dia do cuidado com as 
unhas, as educadoras limparam e pintaram as 
unhas de todos. No dia 19 foi o dia de cuidar-
mos dos cabelos e maquiagem, e  ao final do dia 
foi realizado um desfile na quadra do projeto. As 
educadoras com dedicação e carinho arrumaram 
todas as crianças e adolescentes, contaram com 
a ajuda de uma voluntária que cortou o cabelo de 
alguns menino, e das próprias adolescentes que 
arrumaram as colegas. O desfile foi um sucesso!  
“Beira Rio Fashion – cada um com sua beleza”. 
O sorriso e a felicidade das crianças trouxeram  
para o projeto a alegria salesiana tão fundamen-
tal em todo o trabalho!  Ao final também as edu-
cadoras desfilaram.
     Ficou a certeza que todos são lindos e pre-
cisam cuidar da beleza que há em cada um!



BC - Encarte Especial Irmã Sílvia

página 1

número 140
notícias de
novembro 2015

           Dia 05 de outubro a Inspetoria Nossa 
Senhora da Penha acolheu com imensa 
alegria Ir. Sílvia Boullosa(Conselheira 
Geral Visitadora) que conosco ficou 
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 educadores e um grupo de cri-
anças que compõem o coral do INSA 
deram as boas-vindas à Ir. Sílvia sau-
dando 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.
    E m  s e g u i d a  j á  s e  i n i c i -
a r a m  as visitas às Comunidades.
Sinta-se muito bem entre nós, Ir. Sílvia!
Estamos muito felizes por sua 
presença irmã no nosso meio!

Irmã Sílvia Entre Nós!
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A Comunidade de NITERÓI Escreve:
       O privilégio foi nosso, por ser a primeira 
Comunidade visitada por Ir. Silvia Boullosa. 
Nós estávamos aguardando sua chegada, 
como costumamos dizer: “Se você chegar às 
19 horas, já estaremos te aguardando desde 
as 18h”. Preparamos os nossos corações,com 
orações,alegrias e uma recepção muito calo-
rosa, com a presença da nossa Comunidade- 
FMA,com jovens e a Associação de Maria 
Auxiliadora - ADMA.
     Foi uma linda recepção, com cantos, 
abraços, homenagens,lembranças e fotos. 
Parecíamos estar abraçando todo o Instituto 
através da querida Ir.Silvia, que veio em 
nome de nossa Madre Geral - Ir. Ivonne. 
   Ir. Silvia chegou à nossa comuni-
dade trazendo fortes atitudes Marianas: 
solidariedade,simplicidade, humildade e 
alegria  daquela que foi ao encontro de sua 
parenta mais idosa –ISABEL.
        Sentimos essa presença carinho-
sa, alegre, materna, serena, simples e 
cheia de misericórdia. 
     Foram dias de muita alegria e paz. 
      Foi uma presença inédita, transbordante 
do Espírito Santo. Só nos resta agradecer a 
Deus por este grande presente de AMOR.  

     De 07 a 10 de novembro foi a vez do Lau-
ra acolher Ir. Sílvia! Com seu jeito simples 
e fraterno, logo, logo já estava “em casa”. 
Num primeiro momento participou com 
toda a Comunidade Educativa do Passeio 
Ciclístico ao redor da escola. À tarde reu-
niu a Família Salesiana presente na Inspeto-
ria para um agradável encontro de família: 
Irmãs, salesianos cooperadores, voluntárias 
de Dom Bosco, ex-alunas, ex-alunos... Na 
Eucaristia, os Salesianos Cooperadores ren-
ovaram suas promessas.
      Irmãs, professores, funcionários, alunos 
(pequenos e grandes), a todos Ir. Sílvia acol-
heu, animou e deixou uma palavra de fé!
       Como foi bom tê-la entre nós!

No LAURA VICUNHA

Irmã SÍLVIA Visita o CENSA e o ISECENSA
    Com muita alegria, o Auxiliadora 
recebeu Ir. Silvia Bullousa, em visita 
canônica,  entre os dias 18 a 29 de ou-
tubro. Como visitadora responsável pela 
Inspetoria Nossa Senhora da Penha RJ/
ES, Ir. Silvia veio conhecer nossa infra 
estrutura, nosso trabalho e projetos de-
senvolvidos. Foram dias de intensa ativi-
dade e Ir. Silvia foi recepcionada por uma 
escola entusiasmada e encantada com o 
carisma da visitante. Durante o período 
em que esteve aqui, ela participou da 
Missa dominical, cantando e abençoando 
a comunidade, se encontrou com coorde-
nadores, professores, funcionários e alu-
nos do Censa, Isecensa, Censanet, UESC 
e, ainda, foi à Comunidade Tamarindo, 
conhecer de perto o Projeto Universidade 
Bairro desenvolvido pelo Isecensa. O 
Projeto Estrela do Amanhã apresentou-
se com a graça e harmonia de sempre, 

encantando com suas acrobacias e dan-
ças, e os alunos do Ensino Médio do 
Censa e os acadêmicos do Isecensa 
mostraram toda sua sensibilidade no 
Festival de Poesia e no Arte Ise, even-
tos culturais que aconteceram durante 
sua estada na escola. O grande ponto da 
visita foi a interação de Ir. Silvia com 
os estudantes. Seus encontros com os 
alunos, desde a Escola Infantil até os 
acadêmicos, foram marcados por uma 
alegria e entrosamento só possíveis 
àqueles que conhecem a fundo os jovens 
e se dedicam à missão educadora dos 
mesmos. Seguindo seu roteiro de visi-
tas, Ir. Silvia embarcou na noite de 29 
de outubro, deixando em nossa comu-
nidade um profundo carinho e já uma 
ponta de saudade.
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INSG E FSMA Recebem Irmã Sílvia
      Do dia 21ao dia 25 de outubro o Institu-
to Nossa Senhora da Glória – INSG/Macaé 
e a Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora 
(FSMA) receberam a visita da Ir. Sílvia 
Boullosa(Conselheira Geral Visitadora).
     Nesse período, Ir. Sílvia participou de 
atividades com coordenadores, professores, 
diretores, alunos e funcionários, além de par-
ticipar da Santa Missada Primeira Eucaristia 
dos alunos do INSG/Macaé, celebrada no dia 
24, na Paróquia Stº. Antônio.
       Sua visita foi alegre e estimulante para 
toda a comunidade educativa.
    - Foi gratificante termos em nossa com-
panhia a Ir. Silvia. Com ela passamos mo-
mentos de alegria e harmonia. Fiquei feliz 
pelo reconhecimento do nosso trabalho, 
por nos dar apoio e nos fortalecer com pa-
lavras otimistas. Ela realmente sabe como 
tocar os corações das pessoas. Pedimos que 
Deus continue mantendo toda essa força – 
afirmou a funcionária Natália Proença.

      Para o aluno Gabriel P. de Abreu Hen-
riques, do 3º ano do Ensino Médio, o en-
contro com a religiosa foi descontraído e 
de grande estímulo para os estudantes.
- Ela fez dinâmicas com os alunos, para 
nos mostrar que por mais que as coisas 
pareçam difíceis, não é impossível al-
cançarmos nossos objetivos. Com isso, 
ela estimulou a mim e aos colegas a pen-
sarmos positivamente.
    A presença da religiosa na Missa da 
Primeira Eucaristia dos alunos do Castelo 
também foi marcante e emocionou os pre-
sentes.
  - Na celebração, a Ir. Sílvia fez um lindo 
louvor à Nossa Senhora e dirigiu uma men-
sagem de fé e perseverança às crianças em 
sua Primeira Comunhão. Ela também nos 
falou sobre a importância de ouvir o outro, 
de lidar com o outro. Foram gratificantes 
os momentos com ela – afirmou a Profes-
sora Joselma Sousa, do INSG/Macaé.

     O CCEEF- Resende/RJ recebeu a 
visita da Ir. Silvia Boullosa no dia 14 
de outubro.  Ela está entre nós em nome 
da Madre Geral do Instituto das Filhas 
de Maria Auxiliadora, com o objetivo 
de conhecer e estar próxima das obras.
Trouxe com ela muita alegria e dinamis-
mo em suas conversas, o que por sinal, 
encantou as crianças e adolescentes.
     Conversou com educadores e cri-
anças/adolescentes, e levou consigo 
orações que as crianças fizeram, para 
que possa em Roma lembrar de cada um 
que aqui ficou.

Em Resende

     Ir. Silvia Boullosa chegou. Ela 
veio nos visitar...
      Ir. Silvia é Conselheira Geral Visi-
tadora das FMA. Ela chegou no INSA 
no dia 13/11/2015, à noite, e no dia 
14/11/2015, recebeu uma linda homenagem 
preparada pelos alunos na abertura da 
Feira Cultural. Sua agenda ficou repleta 
de compromissos. Ela falou com toda 
Comunidade Educativa do INSA du-
rante todo o dia 16/11.
      Sua simpatia cativou a todos os 
presentes que ficaram atentos às suas 
palavras. Irmã Silvia falou sobre a im-
portância de descobrirmos nossos talen-
tos, nossa luz e, ao final, nos concedeu 
uma bênção especial.
      Obrigado, Ir. Silvia. Sua presença 
trouxe alegria para nossa casa!

No INSA

CASTELO/RIO das OSTRAS Acolhe IR. Sílvia
      O Instituto Nossa Senhora da Glória – 
Rio das Ostras, recebeu entre os dia 19 e 21 
de outubro Ir. Sílvia Boullosa, Conselheira 
Geral Visitadora.
     Ir. Silvia participou de encontro com alu-
nos, conversou com o corpo docente e com a 
Comunidade Religiosa. Na ocasião, Ir. Sílvia 
partilhou vida, fez dinâmicas com os jovens, 
cantou, tocou violão e deixou uma men-
sagem muito significativa para todos. 
      Ir. Sílvia Boullosa, de nacionalidade uru-
guaia, recebeu uma série de homenagens 

feitas pelos alunos do Ensino Médio e Fun-
damental. Momento de grande interação e 
partilha. Houve ainda a fala do aluno Julian 
Barthel do 3° ano do Ensino Médio, tam-
bém uruguaio, que a saudou em espanhol. 
Ir. Silvia não poupou palavras para elogiar o 
clima salesiano que percebeu entre os jovens 
“Eu sinto o espírito salesiano de alegria aqui 
nessa casa”, disse a todos. Sua mensagem 
de alegria e valorização da vida foi de fato 
sentida por todos que tiveram o privilégio de 
estar ao seu lado. Obrigada, Ir. Sílvia!
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    Dia 21 de no-
vembro a Inspetoria 
Nossa Senhora da 
Penha se reuniu no 
Centro Inspetorial 
para o encerramento 
da visita canônica de 
Ir. Sílvia Boullosa. 
Num clima forte-
mente celebrativo foi vivenciado todo 
o dia: inicialmente um momento peni-
tencial, de purificação, onde por Co-
munidade foram lavadas as mãos umas 
das outras; em seguida um tempo para 
entrar na Casa Trinitária arrumando a 
mesa e acolhendo Maria e nossos San-
tos Fundadores. Com a mesa posta, a 
hora é de escutar... Sim escutar o teste-
munho  de leigos das Comunidades 
Educativas  sobre a significatividade 
a presença salesiana em suas vidas...

Foi lindo! A seguir, 
o grupo se dedicou 
a fazer  pão, passo 
a passo... Momento 
para ajudar a crescer 
na consciência do pro-
cesso de construção 
de vida na Inspetoria!
   Na segunda parte 

da manhã, à luz da passagem bíblica de 
Emaús (Lc24,13-35) aconteceu a leitura do 
relatório da visita (interrompida várias vezes 
por aplausos!). E depois, a ressonância .
    Após tudo isso, a celebração da Eu-
caristia, presidida pelo Padre Gustavo 
Cola – SDB. Ápice da nossa ação de 
graças inspetorial pela presença da Ir. 
Sílvia entre nós! Cada Comunidade tam-
bém pôde externar sua gratidão.
   Finalizando, a Comunidade Inspetorial 
carinhosamente abençoou e enviou Ir. Sílvia!

ENCERRAMENTO

      Embora tenham sido breves os dias que 
tivemos a Ir. Sílvia entre nós, experimentamos 
a intensidade de uma presença que deixou mar-
cas profundas em todos, desde nós, Irmãs, até 
às crianças, jovens, educadores e colaboradores. 
       Na comunidade, não foi difícil, em 
vez de quatro Irmãs, sermos cinco; ao con-
trário, foi muito bom vivenciar uma frater-
nidade alegre, simples, carinhosa, sempre 
estimulando o melhor. Os momentos de 
oração e encontro comunitário foram pre-
ciosos pela profundidade, pela leitura de fé 
de nosso cotidiano, traduzindo as propos-
tas do nosso Instituto para uma resposta de 
FMA feliz, comprometida. 

    Bonito foi ver a espontaneidade das crianças 
que capricharam para acolher Ir. Sílvia: cantos, 
coreografias, bilhetinhos e desenhos que não 
paravam de chegar. Não foi diferente com os 
adolescentes e jovens que, vencendo a timidez, 
interagiam com as dinâmicas e jogos muito en-
volventes. Em todos, o sentimento saia cantado: 
“ Seja bem vinda, quem te acolhe é o coração”.
     Os educadores tiveram a possibilidade de um en-
contro prolongado com a Ir. Sílvia que proporcionou 
uma rica participação. Cada um foi expressando e 
acolhendo dos outros a própria vivência no Mazza-
rello que representa experiência de alegria, aprendizagem 
e preocupação. Também com eles, Ir. Sílvia trabalhou 
sobre o Protocolo para Proteção de Crianças e Ado-
lescentes. Não podíamos privar os colaboradores 
externos de terem um contato com nossa visitadora. 

Eles puderam se expressar, resgatando sua par-
ticipação na história da nossa missão em Linhares, 
demonstrando a alegria de colaborar com o trabalho 
educativo voltado para os mais pobres.
     A fraternidade se estendeu na despedida da 
Ir. Silvia. Logo cedo, pegamos a BR 101 com 
destino ao Convento da Penha, mas em Ibiraçu 
nos esperava Dom Décio Sossai Zandonade 
com o café da manhã. Encontro breve, de irmão 
salesiano que sempre se alegra pela presença de 
“minhas queridas Irmãs Salesianas”. Dom Dé-
cio fez questão de nos levar ao Santuário Nossa 
de Nossa Senhora da Saúde, do qual ele é agora 
Reitor. E no Convento, aos pés da Virgem da 
Penha, com nossas Irmãs do Laura, pedimos 
sua intercessão pelo nosso Instituto, pela nossa 
Inspetoria, pela Ir. Sílvia neste ministério de 
serviço-doação-escuta-bênção.

A Comunidade de LINHARES Escreve:

Em BELFORD ROXO
      Nos dias 14,15 e 16 de outubro o Projeto Crescendo 
Juntos recebeu a visita da Irmã Sílvia que trouxe 
toda uma energia que contagiou Educandos e 
Educadores! A força do diálogo esteve presente 
em todo momento que Irmã Sílvia falava. Nossa 
casa esteve em festa. Irmã Sílvia trouxe luzes de 
caminhada para todos. Fez brincadeiras e bateu 
um papo com a criançada. Todos gostaram muito. 
Com a equipe de educadores Irmã Sílvia também 
dialogou e trouxe uma forte partilha de COMO 
podemos atuar com coerência em nossa rotina. 
      Irmã Sílvia foi com certeza uma enviada de 
Deus em nossa casa para fortalecer as raízes que já 
fazem parte de nossa caminhada educativa e que 
devem ser fortalecidas sempre.  
    Sua visita deixou frutos em cada pessoa que teve 
oportunidade de conversar com ela. Mais que uma 
visitadora ela foi uma injeção de animo para todos e 
para cada um! Muito obrigada, Ir. Sílvia!

No VILLAGINDO
      Nos dias 12 e 13 de novembro o Projeto 
“Villagindo pra ser Feliz” recebeu a visita de 
Irmã Silvia (Conselho Geral) com acolhimento 
caloroso. As crianças e adolescentes prepararam 
a casa com cartazes, bolas, apresentações de 
boas vindas e de carinho recíproco com a Irmã 
que passou muito amor a tudo e a todos!
      Os educadores também tiveram um momento en-
riquecedor com os conhecimentos da Irmã, contribuindo 
de forma significativa todo o trabalho executado no projeto.
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Menção Honrosa para o VILLAGINDO
    “O Villagindo para ser feliz” foi 
reconhecido e homenageado no au-
ditório da Multivix, pelas atividades 
desenvolvidas diariamente em favor 
da criança e do adolescente focadas na 
preventividade, através do Deputado 
estadual, Rodrigo Coelho (Assembléia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo) 
com a Menção Honrosa de Dom João 
Albuquerque em comemoração ao Dia 
Internacional dos Direitos Humanos.
      O evento contou com o brilho 
de nossas crianças apresentando um 
número de dança.

Grupo de Crianças do 
“MAZZARELLO” Visita Jornal
      No dia 11 de novembro de 2015, doze 
alunos do turno vespertino do “Mazzarello”, 
participantes da Oficina de Comunicação 
juntamente com a Educadora Erlaine Souza 
Santos, visitaram o “Jornal Correio do Es-
tado”. Foram muito bem recebidos por Ta-
tiane Serafim, Juliana Engelhardt e Vanessa 
Bergamaschi, dentre outros funcionários.
    Os alunos conheceram a parte de comer-
cialização, de jornalística, de diagramação e de 
impressão do jornal, tudo de forma concreta. 
         As crianças ficaram encantadas com o 
processo da fabricação do jornal!
      Em especial, a aluna Esther Batista Perei-
ra teve a iniciativa de fazer uma entrevista 
com perguntas bem elaboradas para Tatiane 
e a Juliana. Foi um sucesso!

INSA na Novena de 
N. Srª das Graças
      No dia 24 de novembro a Co-
munidade Educativa do INSA par-
ticipou da novena de Nossa Senhora 
das Graças, no Santuário da Medalha 
Milagrosa que está comemorando 
seu jubileu de diamante (1955-
2015). A Igreja estava lotada... muita 
fé e devoção! 
    O tema da novena: “A medalha da 
Imaculada: uma luz para o mundo!”

No INSG/MACAÉ Mostra de 
Oficinas Revela Novos Talentos
    O Instituto Nossa Senhora da 
Glória – Macaé realizou no dia 10 
de novembro, a Mostra das Ofici-
nas de Xadrez, Robótica e do Pro-
jeto Ciências. A apresentação dos 
trabalhos realizados pelos alunos 
dessas oficinas do Ensino Funda-
mental II reuniu pais, alunos e edu-
cadores no Laboratório de Ciên-
cias e no Espaço de Vivências.
       Para a Coordenadora do Pro-
jeto Ciências, Márcia Alfradique, 
o evento foi uma oportunidade de 
aproximar escola e família e de 
mostrar aos pais um pouco das ativi-
dades que seus filhos desenvolvem no laboratório.
      - Alguns trabalhos foram inéditos e outros 
foram reprodução das atividades que eles 
vivenciaram ao longo do ano. A Mostra tem 
como objetivo fazer com que os outros seg-
mentos da escola e também as famílias pu-
dessem presenciar as habilidades que seus 
filhos adquiriram nesse período de aulas no 
laboratório – afirmou.
     Entre os trabalhos apresentados estava o 
aplicativo Wiki Farm, desenvolvido pelos 
alunos Ígor de Castro, Yuri Borba e Gabriel 
Brandão, do 6º ano C.

  - Esse aplicativo é feito 
incentivar e ensinar as 
pessoas a fazerem hortas 
caseiras, como alface, ce-
bolinha. Com ele, é pos-
sível ter informações como 
a temperatura ideal para o 
plantio, o PH do solo e o 
prazo para fazer a primeira 
colheita. Seguindo as di-
cas do aplicativo, você não 
precisa usar nenhum tipo 
de agrotóxico – explica o 
aluno Yuri Borba.
 Outro proje-

to que chamou a atenção do públi-
co foi a “Quase lâmpada de lava”, 
sobre a densidade da água”, apresentado por 
Pedro Americano e Iago Reis, do 6º ano A.
     Colocamos óleo e água com corante. 
Depois colocamos uma pastilha de Son-
risal, que não dissolve no óleo, mas dis-
solve na água, liberando CO2. Quando 
as bolhas estouram, levam a água junto, 
dando um efeito decorativo – explicou o 
estudante Iago.
   O evento recebeu um público animado, 
que visitou os espaços de todas as oficinas.

    Mostrando que também têm talento, 
os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fun-
damental realizaram o Festival de Poesia 
Mirim, nas tardes de 11 e 12 de novem-
bro.  Comemorando os 90 anos do Censa, 
o evento relembrou os antigos festivais, 
trazendo ao palco Maria Clara Machado, 
Vinícius de Moraes e Verde que te quero 
verde, entre tantas outras encenações ante-
riores. Mesclado à tudo isso, os 89 peque-
nos poetas declamaram suas obras nos 
dois dias de apresentação, mostrando que 
aqui, no Censa, sensibilidade e talento são 
incentivados desde cedo. Um espetáculo!

Festival de Poesia Mirim no CENSA
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INSG/MACAÉ: Alunos Produzem Vídeos e Blogs Sobre Cultura Africana
    Neste mês de novembro em que comemo-
ramos o Dia Nacional da Consciência Negra 
(dia 20), o INSG/Macaé apresenta os trabalhos 
produzidos no projeto “A África muito além 
da imaginação...”, desenvolvido nas turmas 
do Ensino Médio. A inciativa, orientada pelo 
Professor Jorge Miranda Leite, consiste na 
produção de blogs ou vídeos que valorizem 
a cultura africana por meio de sua História.
    - O objetivo do projeto é desconstruir es-
tereótipos sobre o continente africano e ideias 
preconceituosas que definem a África como 
um continente sem História, com povos 
primitivos, savanas e desertos que cobrem 
todo o território, ocupado por animais selva-
gens, fornecedora de escr avos, epidemias, 
fome, miséria, guerra civil, entre outros 
equívocos – explica o Professor.
     Ainda segundo ele, a ideia surgiu ao longo 
do ano letivo, em uma observação impor-
tante durante as aulas.
   - Ao estudarmos a História da África na 
chamada Antiguidade e Idade Média, fui 
percebendo que, por vezes, alguns alunos 
encaravam esse tema como menos impor-
tante. Então pensei em criar um projeto no 
qual o aluno assumisse a responsabilidade de 
compilar ou produzir um material que com-
batesse os estereótipos sobre a África – com-
pleta o professor.

   Na prática, os alunos das turmas de 1º ano 
se organizaram em grupos e fizeram pesqui-
sas no material didático da Rede Salesiana de 
Escolas e na internet. A partir daí, construíram 
estratégias de abordagem para quebrar essas 
visões pré-concebidas. Aproximadamente 90 
alunos participaram da atividade, dividindo-
se em pequenos grupos.
   - Foram construídos vários blogs nos quais al-
guns desenvolveram textos ou vídeos próprios e 
outros se utilizaram de textos de terceiros, além 
de vídeos para compilar um produto final com a 
lógica desejada. O melhor resultado foi perceber o 
engajamento dos alunos em criar um material com 
qualidade e profundidade, que expressou uma 
reflexão sobre o tema da alteridade cultural ex-
perimentada inicialmente por eles mesmos. Outro 
ponto significativo dessa proposta foi fazer com 
que eles entendessem seu potencial de protago-
nistas na internet, contribuindo como cidadão para 
combater estigmas e preconceitos tão perversa-
mente enraizados – conclui o professor.
    Alguns dos trabalhos podem ser vistos nos 
seguintes links:

africacastelo.simplesite.com  
olharesdaafrica.blogspot.com.br  

africaecia.blogspot.com.br
desmitificandoafrica.blogspot.com.br  

africaalemdaimaginacao.blogspot.com.br
omelhordaafrica.blogspot.com   

africaporlucasbealaricana.blogspot.com.br 
https://www.youtube.com/watch…

ISECENSA Assina Acordo de Intercâmbio com a Universidade de WINNIPEG/CANADÁ
    O ISECENSA, por meio dos Cursos de En-
genharia de Produção, Engenharia Mecânica, 
Arquitetura e Urbanismo e Administração, 
assinou, no dia 12 de novembro, um Memo-
rando de Entendimento com a Universidade de 
Winnipeg (UW), do Canadá, para envio e rece-
bimento de estudantes para atividades de inter-
câmbio internacional.
    Na ocasião, o representante da UW, Prof. 
Bruno Silvestre, brasileiro radicado no Canadá, 
esteve com os acadêmicos do Isecensa e 
apresentou a universidade canadense e as al-
ternativas de intercâmbio. De acordo com 
negociações já acertadas, será oferecida a disci-
plina “Gestão de Projetos” de forma presencial 

e concentrada no mês de agosto/2016, na cidade 
de Winnipeg, e a mesma será aproveitada no 
ISECENSA, caso o aluno seja aprovado, quan-
do regressar ao Brasil.
    Para os alunos que desejarem reforçar o idioma in-
glês antes de iniciarem a disciplina a ser oferecida no 
próximo ano, a UW oferecerá um curso intensivo 
da língua inglesa, em julho, na própria universidade. 
Além disso, será também oferecida a oportunidade 
de um programa de estágio de 7 semanas em em-
presas canadenses.
     A Universidade de Winnipeg oferecerá des-
contos nas taxas de matrícula e na estadia dos 
estudantes brasileiros em seu campus e em sua 
residência universitária.

   A Feira Científica e Cultural movimentou o 
INSA na manhã do dia 14/11. 
    Esse ano, Ir. Silvia Boullosa, Conselheira Visi-
tadora das FMA, esteve presente. Ela recebeu 
de toda comunidade educativa uma linda hom-
enagem na abertura de feira e deu a todos uma 
bênção especial.
     Para deixar tudo pronto, alunos e professores se 
dedicaram para o sucesso do evento. As exposições, 
espalhadas por toda a escola, abordaram o tema 
“LUZ”, anunciado pela pela UNESCO, com o ob-
jetivo de mostrar ao mundo a importância da luz na 
criação de um futuro mais sustentável e pacífico.

Feira Científica e Cultural no INSA

   No dia 21 de novembro o Projeto “Villagindo” 
participou da Missa Afro, em comemoração ao 
dia da  Consciência Negra, na Comunidade Nos-
sa Senhora de Fátima (bairro N. S. de Fátima) 
levando apresentação de dança “Magalenha”.

VILLAGINDO Apresenta Dança Afro

    O coral infantil do Instituto Nossa Senhora da 
Glória – INSG/Castelo, Coral Clave de Sol, se 
apresentou no Shopping Plaza Macaé, no dia 15 
de novembro, abrindo a temporada de Natal. No 
repertório, “Alegria do Natal”, “Glória”, “Noite 
Feliz”, “Vem, está chegando o Natal” e “Bom 
Natal” (jingle).
      Criado em 1999, o Coral Clave de Sol tem como 
objetivos introduzir o canto no cotidiano escolar e 
contribuir para o desenvolvimento da criatividade 
dos estudantes. Atualmente o coral é composto de 34 
integrantes, com regência de Ana Lúcia Santos.
    - É uma grande alegria fazer esse trabalho, no 
qual fica visível o desenvolvimento musical do 
grupo a cada dia. Foi uma linda apresentação – 
afirmou a regente.

Coral do INSG/MACAÉ Abre Temporada de Natal


