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“Neste Natal-
 alarguemos nosso olhar para 
enxergar com misericórdia o 
mundo fora de nós e então 
diante do presépio podere-
mos adorar o Deus-Menino. 
Sejamos sinais luminosos 
de uma esperança e de uma 
alegria próprias de quem 
sabe depositar a confiança 
num Deus forte e Senhor da 
vida. Que as pessoas que 
estão ao nosso redor se-
jam contaminadas por estas 
certezas: somos pessoas 
de esperança, acreditamos 
num mundo possível onde 
o amor, a justiça, a fraterni-
dade e a paz permeiem todo 
e qualquer espaço onde haja 
a Vida”.Feliz Natal! 

( Ir. Ana Teresa Pinto - Inspetora)

     A Clínica Nômade Voz de Rua, 
que tem à frente acadêmicos e pro-
fessores do curso de Psicologia do 
Isecensa, comemorou seu terceiro 
aniversário no dia 4 de dezembro, 
junto ao seu público alvo, na Praça 
São Salvador. Alicerçada no tripé 
pesquisa, formação de recursos hu-
manos e intervenção no território, 
a Clínica Nômade tem como princi-
pal objetivo a escuta qualificada de 
pessoas em situação de rua, princi-
palmente aos usuários de drogas, e 
é mais um projeto inovador desen-
volvido no Isecensa. Nesses três anos 

de atuação, o Voz de Rua, além de se 
tornar um importante canal de iden-
tificação e encaminhamento de pes-
soas à assistência social, colabora 
na elaboração de políticas públicas 
fornecendo subsídios através de suas 
pesquisas de campo que traçam o per-
fil da população de rua do município.
    - Consideramos que a nossa 
maior comemoração acontecerá 
quando tivermos garantido os ple-
nos direitos a esse grupo. Estamos 
caminhando nessa direção - afirma 
a Profª Patrícia Constantino, co-
ordenadora do Projeto.

Clínica Nômade do ISECENSA
Comemora 3º Aniversário

Educadores se Confraternizam no “LAURA”
     Concluindo as atividades do ano 
letivo, todos os educadores do Insti-
tuto Profissional Laura Vicunha se 
reuniram no dia 18 de dezembro 
para celebrar: primeiro celebrar a 
fé, colocando sobre o altar toda a 
caminhada realizada ao longo do 
ano. Num segundo momento cele-
brar a fraternidade, partilhando um 
saboroso lanche e principalmente a 
alegria de ser educadores salesianos!

Encerramento 
do EFI no INSA
    Alunos do Ensino Fundamental I 
participaram no dia  03 de dezembro 
do encerramento do ano letivo.
    A festividade, que marcou o fim 
das atividades de 2015, foi também 
um momento de confraternização en-
tre os presentes.
  Harmonia e paz! Essas foram as 
emoções que invadiram a quadra do 
INSA, acompanhadas de muita música, 
percussão e encenação do presépio.
     O momento foi emocionante. Familiares 
ficaram encantados com a integração.
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      As comemorações do Natal do Cen-
tro Comunitário Educativo Esperança do 
Futuro-CCEEF- iniciaram-se no dia 05 de 
dezembro com a visita do grupo de ciclis-
tas “Caminhos e Aventuras” que trouxe 
para brincar com as crianças em quadra 
um Papai Noel com muitas bolas de fute-
bol e saquinhos surpresas.  Foi uma tarde 
de muitas alegrias!
     Como todo ano o encerramento das 
atividades deu destaque à festa de Natal, 
com apresentações das crianças e adoles-
centes.
    Dando as boas vindas a Ir. Maria Cali-
man acolheu a todos os visitantes, pais, 
educadores, crianças e adolescentes pre-
sentes. A primeira apresentação foi da 
turma das Sementinhas do Amor com o 
teatro “O Verdadeiro Sentido do Natal”, 

onde as crianças retrataram a história des-
de a anunciação do anjo à Maria até o nas-
cimento do Menino Jesus,e duas crianças 
passaram a mensagem que o verdadeiro 
presente é Jesus. Após a apresentação as 
Sementinhas do Amor sentaram e aten-
tamente ouviram uma homenagem que 
a educadora Helen fez á eles. A segunda 
apresentação foi dos Semeadores da Paz 
que apresentaram uma Cantata de Natal 
chamada “Um milagre de Natal”, que ini-
ciou com três adolescentes bailarinas e de-
pois um coral lindo de adolescentes vesti-
do com blusas vermelhas e chapéus verdes 
cantaram aproximadamente dez músicas 
com destaques em algumas meninas, en-
cerrando com a presença dos personagens: 
Maria, José, Jesus, o anjo e os pastores. 
Após a apresentação os Semeadores da 

Paz sentaram para ouvir a homenagem que as 
educadoras Odete e Janaína preparação para eles.
   Dando continuidade, alguns adolescentes 
que fazem aula de violão no projeto apre-
sentaram uma música (com pouco mais 
de mês de aula fizeram uma linda apresen-
tação). Em seguida a professora de dança 
apresentou com cada grupo uma música que 
foi trabalhada durante o ano, e para a sur-
presa de todos após a programação a profes-
sora colocou todos os pais para dançarem, 
foi muito divertido.
    O encerramento aconteceu com a tradi-
cional “Sala do Menino Jesus”, onde as cri-
anças entraram e escolheram o seu presente, 
sendo que a ordem de entrar na sala foi de 
acordo com a participação e comportamen-
to durante o ano. Este foi o momento mais 
esperado por todos...

Encerramento do Ano em RESENDE

     No dia 11/12 aconteceu a Ce-
rimônia de Conclusão do Ensino Mé-
dio no Castelo/Rio das Ostras.
      Um misto de beleza, gratidão e 
alegria encantou a todos os presentes!
      A Celebração de Ação de 
Graças presidida pela Diretora Ir. 
Teresinha Ambrosin, fez o grupo 
presente refletir sobre a caminhada

enquanto educadores, pais e for-
mandos. Momento ímpar de muita 
emoção e gratidão a Deus!
    Os formandos realmente se pre-
pararam com profundidade para esse 
momento. Extremamente elegantes, 
unidos e felizes, não deixaram dis-
tinguir quem era da turma 3001 ou 
quem era da turma 3002. Entraram

“misturados” e assim permaneceram até o 
final, unidos em um só grupo; uma forma 
singela de apresentar à comunidade Edu-
cativa os formandos de 2015.
    Convidados, pais, familiares e 
educadores foram presenteados 
com lindas homenagens, que só só 
poderiam vir de “bons cristãos e 
honestos cidadãos”.

Colação de Grau no CASTELO/ RIO DAS OSTRAS
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     No dia 15 de dezembro o PCJ re-
alizou a confraternização de fim de 
ano com as crianças e adolescentes 
que fizeram parte do corpo de alu-
nos em 2015. A confraternização que 
iniciou com uma Celebração animada 
pela Irmã Rita Cristina que fez um 
Histórico geral de tudo que aconteceu 
no ano de 2015, e rezou junto com as 
crianças que tiveram a oportunidade 
de lembrar e de renovar seu agradeci-
mento nesse tempo que é tão especial 
e que nos faz lembrar a bondade de 
Deus por cada um. Logo em seguida 
as crianças puderam apresentar mo-
mentos que foram construídos dentro 
de suas oficinas. As apresentações 
aconteceram na seguinte ordem:
   Primeiro a turma de Interpretação de 
texto II da irmã Elizabeth, fez a leitura 
de uma mensagem de Natal. Logo em 
seguida a turma da educadora Terezinha 
Neves da oficina de Interpretação de 
texto I, apresentou os símbolos de Na-
tal, esses momentos foram fundamen-
tais para que a criançada entendesse o 
verdadeiro sentido desse tempo de Na-
tal e que pudessem valorar a reflexão 
que deve ser feita nesse momento em 
que o Nascimento de Jesus se torna 
mais forte ainda em nosso dia a dia.
    Em seguida todos assistiram a uma 
Peça que foi ensaiada pela educadora 
Ana Maria, a mesma fez uma home-
nagem a equipe de educadores de 2015, 
foram os educadores mirins do PCJ, 

cada criança apareceu com traje ofi-
cial de educadores da casa, foi diver-
tido e muito emocionante ver a forma 
que as crianças nos enxergam.
    A segunda apresentação desse mo-
mento ficou por conta da Educadora 
Tamiris e seus alunos que apresenta-
ram a Peça: “Luzes e Trevas”, onde 
os alunos encenaram a luta do bem 
contra o mal. Haviam jovens droga-
dos e sem rumo com a roupa toda 
preta e uma música fúnebre de fun-
do, os jovens se contorciam de dor e 
gritavam muito até que Deus entrou 
em cena e através de seus Anjos con-
seguiu resgatar os jovens das trevas e 
eles alcançaram um novo olhar para 
a vida, foram resgatados para um 
caminho de luzes, caminho do bem e 
de amor ao próximo.
    Depois os alunos de Coreografia e Balé 
da educadora Aloá fizeram uma apre-
sentação mostrando todo o seu potencial 
físico e enchendo a todos que assistiam de 
orgulho por sua desenvoltura.
      A seguir o mestre Gigante fez 
uma roda de Capoeira com todos 
que estavam presentes, e foi assim 
com muita música e ginga  que foi 
concluída a celebração.
  E para concluir esse momento 
de tanta festa as crianças puderam 
aproveitar um delicioso lanche, com 
um saboroso picolé. Assim os alunos 
do PCJ entraram em férias e retor-
narão no dia 29 de fevereiro de 2016.

Confraternização com os Alunos do PCJ “MAZZARELLO” Comemora Consciência Negra
     Com o objetivo de despertar nas crianças 
e adolescentes o respeito a todas as pessoas, 
independente da cor, enfatizando o amor 
ao próximo e o respeito, o “Mazzarello” 
comemorou no dia 25 de novembro a 
Consciência Negra.
       Houve diversas apresentações de danças, 
canto, teatros e o “Desfile das Garotas e Ga-
rotos Mazzarello”, (não foi de competição, 
pois o objetivo era homenagear todas as 
belezas que temos em nossa instituição).
     As crianças, adolescentes, inclusive os 
menores aprendizes do Cesam participaram 
em grande estilo, foi muito lindo de se ver, 
todos muito atentos e participativos! 

Jantar de Gala no 
PROJETO CRESCENDO JUNTOS
     No dia 18 de dezembro o Projeto Crescen-
do Juntos realizou com as Turmas de Ginás-
tica para adultos Dom Bosco e Mazzarello 
o seu I Jantar de gala. Todos os alunos es-
tavam muito bem em seus trajes de gala e 
cada um contribuiu com um prato. O jantar 
foi repleto de alegria e confraternização. 
Para fechar os alunos trocaram presentes 
em um alegre amigo oculto.

     A Escola de Dança do Auxiliadora 
apresentou seu espetáculo de fim da ano 
nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, no tea-
tro da CENSA.  “Dança em Censa” foi 
um apanhado de personagens de filmes 
infantis e levou ao palco mais de 120 
bailarinas que, com a graça e harmonia 
de sempre, encantaram a plateia com os 
mais variados ritmos: balé clássico, jazz, 
sapateado e street dance. Um show para 
fechar 2015 com chave de ouro!

Dança em CENSA

     O Humanise fez a festa na tarde de 21 de dezem-
bro, na Beneficência Portuguesa! Os acadêmicos do 
curso de Enfermagem comemoraram o Natal junto 
às crianças internadas no hospital e promoveram 
uma festa repleta de fraternidade, amor e muita 
alegria. Até o Papai Noel apareceu para animar a 
garotada! As crianças receberam presentes e 
participaram de um delicioso lanche junto a 
seus familiares.
      O projeto Humanise foi idealizado pela vice-diretora 
do ISECENSA - Elisabeth Landim, em 2009, e desde 
então, conta com a adesão de alunos e professores nas 
ações que realiza com o objetivo de humanizar o atendi-
mento na saúde em diversos hospitais de nossa cidade.

Humanise de Natal



página 4

Boletim Comunic...ando

EXPEDIENTE :Boletim Comuni...cando Nº 141 - Janeiro 2016
Coordenação: Ir. Claudia Maria Pianes Campos • • • Diagramação: Eduardo Morgado - EMDesign 
Contatos: irclaudiap@gmail.com (a/c Ir.Claudia) - Tel. (21) 2234.6789 • Tiragem: 50 exemplares

Mês de Dezembro no VILLAGINDO

   O ano de 2015 fechou com chave 
de ouro com uma programação com 
sabor de quero mais para as crian-
ças e adolescentes do Vill’agindo 
para ser feliz. A garotada fez a festa 
nas apresentações e comemorações 
deste mês de dezembro. 
    Dia 03, as crianças e adolescentes 
foram até o CRAS (Centro de Referên-
cia da Assistência Social) do bairro 
Jardim Itapemirim, para apresentação 
de flauta e coral acompanhados da 
professora Débora, no encerramento 
das atividades com as famílias. 
     Dia 10, foi um marco na vida de 
Késsyla Silva- 10 anos, Letícia Pimen-
tel-9 anos, Letícia Silva- 10 anos e Ma-
ria Eduarda-8 anos na Copa Jovem de 
Ginástica Rítmica (nível estadual) em 
Vila Velha-ES, trazendo pra casa os 3° 
lugares em suas categorias - 8 e 9 anos. 
Foi uma experiência incrível para as 
meninas e para a professora Bárbara 
que participaram pela primeira vez 
do evento. A torcida esteve elétrica 
e a premiação encheu de orgulho o 
Vill’agindo. 
    Dia 11, o Vill’agindo estava 
animadíssimo para a apresentação 
do Auto de Natal, que marcaria a 
festa de natal e despedida das ativi-
dades de 2015. Com a presença 
da comunidade, das famílias, dos 
educadores e de todas as crianças 
e adolescentes, aconteceu a  apre-
sentação de uma linda peça teatral 
contando a história do nascimento 
de Jesus através de interpretação 
teatral, danças, flautas e coral. 
   Quem assistiu, achou maravilhosa

a forma como foi contada a história 
do Natal. Os pais sentiram muita 
alegria em ver as habilidades dos filhos 
e as crianças se sentiram valorizadas. 
A emoção deixou tudo mais bonito! 
No final da peça todos participaram 
da canção “Noite feliz!” e assim foi 
deixado no coração do público e dos 
participantes do auto de natal o ver-
dadeiro sentido do Natal!
    Ainda tem mais: o Vill’agindo foi 
muito bem representado por Renata 
Mayra-16 anos, na Conferência Es-
tadual da Criança e do Adolescente, 
nos dias 10 e 11 e a mesma foi con-
vidada a representar o Projeto em 
nível federal. 
   Dia 16, o momento mais esperado pela 
meninada! Adivinhem?! Passeioooo!!! To-
dos participaram de um gostoso banho de 
piscina em Águas Claras – Gruta, regado 
a picolé, cachorro quente, brincadeiras 
e bolo de aniversário para os aniversa-
riantes do 2º semestre! A comemoração 
dos aniversariantes era tão aguardada 
quanto o banho de piscina. O passeio é 
um dos melhores presentes de Natal para 
a meninada! Ver a felicidade estampada 
no rostinho de cada um é uma alegria 
para a equipe do Vill’agindo. É um mo-
mento de perceber o quanto aprenderam 
de valores durante o ano!
   Dia 22: dia aguardado com muita an-
siedade pelos educadores! Cansadinhos 
do trabalho árduo do ano, agora é só 
comemorar! A equipe marcou en-
contro na Pizzaria para colocar o 
assunto em dia (mas não vale falar 
de trabalho!) e trocar presentes no 
amigo-x. Valeu demais!

Retiro Jovem RIO DAS OSTRAS
     Com o tema Vinde e Vede nos dias 20,21 e 22 de 
novembro, aconteceu o II Retiro do Grupo Jovem 
da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Colé-
gio Castelo em Rio das Ostras. Os jovens refletiram 
a  Palavra de Deus, deram testemunho  de vida... 
Momento forte foi a Adoração ao Senhor. 
    Também não faltaram os momentos de lazer e con-
fraternização. A pastoral Familiar também marcou pre-
sença durante o retiro colaborando com alegria e entu-
siasmo nesse momento tão significativo para os Jovens.

Apresentação da Educação-
Infantil no CASTELO/MACAÉ
     Música, teatro, dança e muita confraternização fizeram 
parte dos espetáculos apresentados no INSG/Macaé no 
encerramento do ano letivo da Educação Infantil.
    Os alunos do Maternal e da Educação Infantil 
apresentaram a culminância do projeto “Folclore-
ando...brincadeiras de lá e de cá”, com peças teatrais, 
trava-línguas e parlendas, além da exposição de tra-
balhos manuais desenvolvidos em sala de aula. O 
projeto teve como objetivo promover a socialização 
dos alunos através da música, brincadeiras e jogos 
infantis que fazem parte da cultura brasileira.
      Para a Professora Camila Midão, a apresentação das 
crianças foi um reflexo da relação de parceria que se es-
tabeleceu entre a escola e as famílias durante todo o ano.
     As apresentações emocionaram especialmente os 
pais, que puderam perceber o desenvolvimento dos 
pequenos no decorrer do projeto.

Rádio do MAZZARELLO em Ação
     No dia 26 de novembro aconteceu a apresentação 
da “Rádio Sementar” no Centro Juvenil Salesiano Santa 
Maria Mazzarello, Linhares-ES. A Rádio contou com a 
presença esperada do Pe. Aniceto Francisco dos Santos, 
que prontamente atendeu o convite das crianças.
     Foi muito significafivo ver a responsabilidade 
das crianças para construção da parte escrita da rá-
dio, bem como da apresentação, seguido das pro-
gramações (notícias, lembretes, músicas, mensagem 
do dia, adivinhas, entrevista especial, recadinhos da ami-
zade, paródia e vinheta da rádio).
     Um dos fatos marcantes para a Educadora Erlaine 
Souza Santos – que coordena a oficina de Comuni-
cação - foi o grupo dizer que não precisariam da pre-
sença dela no estúdio, pois eles tinham que ser inde-
pendentes. O pedido foi uma ordem, e honraram.
    “É muito significante ver a autonomia das crian-
ças, afinal elas são capazes, só devemos acreditar e 
dar oportunidade, fico feliz em colher bons frutos, 
elas me surpreendem”, conclui a educadora.


