
Órgão Informativo da Inspetoria Nossa Senhora da Penha |  RJ/ES

FMA - Filhas de Maria Auxiliadora  |  Nº 143  |  Fevereiro de 2016

Dia 20 de fevereiro, 
a casa Inspetorial rece-
beu um grupo de 22 
Irmãs para a primeira 
etapa da Jornada de 
Gestão Administrativa.

... Pag. 3

Reunião do Conselho 
Nacional de Pastoral 
Juvenil Salesiana.
........................................................ Pag. 2

Formação de Assessores.
........................................................ Pag. 2

III Congresso Novas 
Gerações. 
 ........................................................ Pag. 4

Nossa Inspetoria

Volta às aulas

Notícias do Castelo/
Macaé, Castelo/Rio das 
Ostras, Laura Vicunha, 
CENSA e Isecensa.

 ........................................................ Pag. 5

A abertura da CF/2016 

na Casa Betânia/ Belford 

Roxo, Castelo/Rio das 

Ostras, INSA, CENSA e 

no INSG/Macaé.

 ........................................................ Pag. 7

CENSA

INSA

INSG/Castelo - Macaé

INSG/Castelo - R.O.

Laura Vicunha

CENSA festeja a vida de 
Ir. Suraya. 

Projeto Bullyng.

Encontro de Professo-
res e Coordenadores do 
Isecensa.

Projeto Vestcensa dá a 
largada nos aulões.

 ........................................................ Pag. 9

Jornada Pedagógica. 

Inicia-se o Ciclo de Reu-
niões de Pais.

Ex-aluna de Macaé Mi-
nistra Palestra no INSA.

 ....................................................... Pag. 11

PROFOC. 
Aula Inaugural com 
Paulo Henrique Amorim.
“Livro por Livro”.
Aluna da FSMA é aprova-
da em concurso público.
Encontro de Formação.

 ....................................................... Pag. 12

Semana Pedagógica.
 ...................................................... Pag. 15

Equipe da Padaria parti-
cipa de Treinamento
Atualização Pedagógica
 ...................................................... Pag. 16

Campanha da 
Fraternidade



... 2 Boletim Informativo INSP

Nossa Inspetoria

Entre os dias 21 e 24 de feve-
reiro foi realizada no Centro Ins-
petorial da Inspetoria São João 
Bosco, em Belo Horizonte-MG, a 

Reunião do Conselho Nacional 
de Pastoral Juvenil Salesiana

reunião do Conselho Nacional da 
Pastoral Juvenil Salesiana (PJS). 
Participaram os 15 delegados e coor-
denadoras para a PJS de todas as 

inspetorias dos Salesianos de Dom 
Bosco e das Filhas de Maria Auxi-
liadora no Brasil, além da inspeto-
ra da Inspetoria Nossa Senhora da 
Paz, de Cuiabá, Ir. Mariluce Dori-
leu, referente nacional para a PJS. 
Da nossa Inspetoria participou Ir. 
Teresinha Ambrosim.

A abertura da reunião foi reali-
zada pelo inspetor da ISJB, padre 
Orestes Fistarol. Durante os dias 
de encontro os participantes rea-
lizaram: estudo da Encíclica Lau-
dato Si; preparação do Seminário 
Nacional sobre as Realidades Ju-
venis, que ocorrerá em 2017; con-
clusão da redação fi nal dos prin-
cípios norteadores da Animação 
Juvenil Salesiana (AJS); debate 
sobre o subsídio de formação para 
as comunidades educativas; e con-
tinuação do processo de organiza-
ção do banco de dados das AJS.

Nos dias 27 e 28 de fevereiro, a 
Casa Inspetorial recebeu um grupo 
de assessores para uma primeira 
formação do ano, coordenado por 
Ir. Teresinha Ambrosim que retoma 
a coordenação da Pastoral Juvenil.

O encontro iniciou com a fala de 
boas-vindas da Ir. Ana Teresa – 
inspetora – ao grupo composto 
por 15 participantes entre Irmãs 
e leigos vindos de várias casas da 
Inspetoria.

Em seguida, foi apresentada a Bula 
da Misericórdia, e planejada a Mis-
são Juvenil que acontecerá de 21 a 24 
de abril em Macaé.

Formação de Assessores
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Capa Nossa Inspetoria

Jornada de Gestão Administrativa
(Primeira Etapa)

canônica alertou para que fosse pro-
porcionada  formação básica em con-
tabilidade para as Irmãs, que pudesse 
ajudar  na elaboração dos orçamen-
tos, leitura e interpretação de balan-
ços, folhas de pagamentos, compro-
vantes de compras e vendas, etc. 

Dia 20 de fevereiro, a casa Inspe-
torial recebeu um grupo de 22 Irmãs 
para a primeira etapa da Jornada de 
Gestão Administrativa. Este momen-
to teve como um dos objetivos aten-
der às solicitações de Ir. Silvia Boul-
losa que no relatório de sua visita 

A assessoria fi cou por conta 
de Ana Cristina Zenha Lousada 
(contadora, educadora e vice-
-diretora da FSMA) que – com 
leveza e clareza, mostrou singular 
competência em incluir todas do 
grupo na proposta do encontro. 
Tratando-se este de uma primei-
ra formação, Ana Cristina come-
çou esclarecendo para o grupo que 
todas somos administradoras de 
algo ou de alguma coisa (inclusi-
ve da própria vida!), e a partir daí 
foi destrinchando conceitos como 
gestão, esclarecendo termos como 
orçamento e cotação, receita e lu-
cro; e desenvolvendo o tripé fun-
damental em todo processo admi-
nistrativo: planejamento, controle 
e tomada de decisão, enfatizando 
seriamente a importância de cada 
um deles. Muito bom! Um segun-
do momento, com a mesma asses-
sora, acontecerá no dia 30 de abril, 
para o qual todas as Irmãs estão 
convidadas!
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De 06 a 09 de fevereiro a Con-
ferência dos Religiosos do Brasil 
reuniu aproximadamente 500 jo-
vens religiosos/as no III Congresso 
Novas Gerações que aconteceu no 
Colégio Santo Antônio, Brasília/
DF, com o tema “Novas Gerações: 
#CompartilheaAlegria” e o lema 
“Venha para fora (Jo11,43)”.

No primeiro dia, o Irmão Afonso 
Murad, FMS (partindo do tema) aju-
dou os congressistas a repensarem 
as relações e as motivações para a 
vida consagrada. Refl etiu ainda so-
bre a necessidade de se assumir as 
alegrias e as tristezas da vida, enfati-
zando que um forte sinal de que exis-
te a alegria é ter o brilho nos olhos

No segundo, dia Irmã Anette 

Havenne, CSM (partindo do lema) 
refl etiu com os congressistas apro-
fundando o chamado que Jesus faz 
a Lázaro. Cada um foi convocado a 
decidir sobre seu processo, sair de si 
em prol de uma causa humanitária. A 
assessora questionou o grupo sobre o 
que o move e sobre como se deve fazer 
para chegar às mudança necessárias. 

No terceiro dia, foi celebrada a 
Missa na catedral metropolitana 
de Brasília. Logo em seguida acon-
teceu a caminhada do grupo pelo 
eixo monumental até os três pode-
res, fazendo três paradas ao longo 
da Esplanada dos Ministérios para 
refl etir sobre o compromisso das 
Novas Gerações em relação ao po-
der público e a dimensão social e 

III Congresso Novas Gerações

Dezesseis foi o número das FMA 
presentes neste Congresso. Dentre 
estas, da nossa Inspetoria partici-
param Ir. Gerline, Ir. Jaqueline e Ir. 
Rita Cristina.

missionária. Também neste dia a 
Juventude Consagrada celebrou o 
Dia Mundial de Oração e Refl exão 
contra o Tráfi co de Pessoas. A data 
foi salientada e intencionada na ca-
minhada realizada em sintonia com 
a jornada mundial, na qual a memó-
ria dos mártires, de Santa Bakhita e 
das vítimas do tráfi co de pessoas fo-
ram lembradas como forte momen-
to de mística e convocação ao com-
promisso da VRC com esta causa.

Durante todo o Congresso acon-
teceram também tendas temáticas. 
Foram elas:

Nossa Inspetoria
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Os estudantes começaram um 
novo ano letivo no Instituto Nossa 
Senhora da Glória – INSG/Castelo 
e encontraram a escola pronta para 
recebê-los. Durante a acolhida do 
Ensino Fundamental, dia 15 de feve-

Volta às aulas

Colégios iniciam o ano letivo
Castelo/Macaé

reiro, a Diretora Geral da instituição, 
Ir. Rosa Idália, apresentou a equipe 
de trabalho e deu as boas-vindas aos 
pais e aos alunos de todos os seg-
mentos. As coordenadoras e Orien-
tadoras Educacionais dos segmen-

tos também dirigiram palavras de 
acolhimento e incentivo às turmas.

- Estamos felizes porque vocês 
estão aqui. Agradecemos aos alunos 
e também aos pais que sempre es-
tão conosco. Este será um ano mui-
to especial para todos nós – afi rmou 
a Diretora Geral.

A recepção aos alunos do Ensino 
Médio e do 9º ano do Ensino Fun-
damental contou com uma apresen-
tação da Pastoral Escolar e ainda 
com depoimentos de alunos e ex-
-alunos do INSG/Castelo. Na oca-
sião, alunos de séries mais adianta-
das falaram sobre como venceram 
os desafi os dos anos anteriores. 
Além deles, alunos que cursaram o 
3º ano em 2015 e que tiveram su-
cesso no vestibular deram testemu-
nhos da qualidade do ensino da es-
cola e falaram sobre a importância 
dos valores salesianos nesse proces-
so de formação.

Também na Educação Infantil, a 
volta às aulas foi em clima de muita 
alegria para toda a equipe.

Um grande momento de acolhi-
da aconteceu na quadra esportiva 
do INSG/Rio das Ostras, no dia 15 
de fevereiro: alunos, professores, 
coordenadores e Irmãs Salesia-
nas...todos reunidos num só cora-
ção, numa forte energia positiva 
para viver da melhor maneira pos-
sível o novo ano.

A diretora - Irmã Neuza Zampi-
rolli - falou sobre a importância da 
construção do ser humano fazen-
do memória a importantes valores, 
como o amor, respeito ao próximo 
e a caridade. 

Os alunos retornaram com ale-
gria, entusiasmo e cheios de ex-
periências vivenciadas nas férias. 
Muitas são as expectativas para esse 
novo ano letivo... 

Castelo/Rio das Ostras
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Dia 15 de fevereiro, o CENSA 
abriu as portas e os braços para re-
ceber seus alunos. Iniciando o ano 
letivo, os alunos encheram a esco-
la com sua alegria e, empolgados, 
foram acolhidos pelos professores, 
funcionários e Irmãs. Uma manhã 
de encontros e reencontros no tea-
tro do colégio onde, ainda, foi apre-
sentado o corpo docente e as metas 
para o ano que se inicia. 

E que venha 2016! A juventude 
Salesiana está com todo gás!

No dia 15/02 os alunos do Ins-
tituto Profi ssional Laura Vicunha 
– Campos dos Goytacazes - foram 
recebidos pela Comunidade Edu-
cativa com momentos de refl exão 
sobre o início do ano letivo, e uma 
bela mensagem de boas vindas con-
duzida pela Diretora Ir. Claudia 
Pianes. Em seguida aconteceu apre-
sentação do corpo docente,  e um 
tour dos alunos novos pela escola.

Depois das longas férias o des-
canso acabou e foi bom enquanto 
durou... Depois de recarregar as ba-
terias, bom mesmo é ter mil ideias 
para o ano que se inicia. Rever os 
amigos, respirar fundo e recomeçar, 
sempre acreditando.

Volta às aulas

CENSA

Laura Vicunha

Abrindo os braços para seus veteranos e calouros, o 
Isecensa começou o ano letivo na terça-feira, 16 de 
fevereiro. Recepcionados pela direção e professores, 
os acadêmicos reuniram-se no teatro da instituição 
para uma noite de encontros, reencontros e muita 
interação. Entre músicas e dinâmicas, a coordena-
ção e o corpo docente das graduações foram apre-
sentados aos alunos que, mostrando a empolgação 
com o ano que se inicia, retribuiu a acolhida com 
muitas palmas e interação. Pe. Murialdo Gaspareti, 
que este ano passa a coordenar a Equipe de Evan-
gelização, apresentou a Campanha da Fraterni-
dade/2016, “Casa comum, nossa responsabilidade.” 
A noite contou ainda com bolo e bolas, comemoran-
do os 15 anos do Isecensa e a conquista do 1º lugar 
no ENADE entre as instituições públicas e privadas 
de Campos. Uma grande festa para um ano que 
promete ser de muito sucesso!
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A Diocese de Nova Iguaçu, com-
posta por 11 municípios, fez a aber-
tura da  Campanha da Fraternidade 
2016 no dia 13 de fevereiro pela ma-
nhã, iniciando na Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, localizada no 
Bairro de Santa Maria/Belford Roxo. 
O objetivo principal da Campanha 
da Fraternidade, deste ano, é cha-

Aconteceu, no dia 29 de fe-
vereiro, no INSA, a abertura da 
Campanha da Fraternidade 2016. 
Irmã Teresinha Ambrosim, direto-
ra, chamou a atenção para a questão 
do meio ambiente, do saneamento 
básico no Brasil e sua importân-
cia para garantir desenvolvimento, 
saúde integral e qualidade de vida 
para todos.

O objetivo geral geral da CF é 
“assegurar o direito ao saneamen-
to básico para todas as pessoas e 
empenharmo-nos, à luz da fé, por 
políticas públicas e atitudes respon-
sáveis que garantam a integridade e 
o futuro de nossa Casa Comum”.

Campanha da Fraternidade

Abertura da Campanha da Fraternidade/2016, 
com o tema “Casa comum, nossa responsabilidade”

Casa Betânia/ Belford Roxo

mar atenção para a questão do sa-
neamento básico, com o tema “Casa 
comum, nossa responsabilidade”. 
O lema bíblico para apoiar esta es-
colha  baseia-se em Amós 5:24, 
que diz: “Quero ver o direito brotar 
como fonte e correr a justiça qual 
riacho que não seca”. Após o mo-
mento de apresentação dos regio-

nais, falaram, o Bispo Dom Luciano 
Bergamim e o diretor e médico do 
grande Hospital da Posse (N. Igua-
çu) que trouxeram dados de altos 
índices de transmissão de doenças 
pelo mosquito Aedes aegypti (den-
gue, febre chikungunya e zika). Daí 
a importância da população nesta 
campanha ecumênica, se unir com 
ações conjuntas no cuidado com a 
Casa comum, que é o lugar onde 
habitamos. A seguir as quase 3 mil 
pessoas caminharam até o Brizolão 
não muito distante, margeando o 
Rio Botas. Pessoas com sacolas re-
colhiam plásticos e papéis às mar-
gens do asfalto, enquanto num trio 
elétrico, animadores cantavam e 
proferiam frases e recortes do Tex-
to Base da Campanha. D. Luciano 
e o Pastor da Igreja Batista ao fi nal 
da celebração passaram a palavra 
para o Prefeito de Belford Roxo 
que parabenizou as igrejas pela 
iniciativa e justifi cou a situação de 
miséria que vive o município. A Co-
munidade das Irmãs participou de 
todos os momentos.

Insa
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No dia 26 de fevereiro aconteceu 
no INSG/Rio das Ostras a abertura 
da Campanha da Fraternidade/2016.

Os alunos do 3º ano do Ensino 
Fundamental ao 3º ano do Ensino 
Médio, participaram ativamente com 

O dia 23 de fevereiro foi marcado 
pelo lançamento da Campanha da 
Fraternidade 2016 para os alunos 
do 1º ao 5º ano do Ensino Funda-
mental do CENSA: “Casa comum, 
nossa responsabilidade”. O encon-
tro teve como um dos objetivos 
despertar nos alunos atitudes de 
cuidado com nossa casa comum, o 
planeta Terra. A partir desse lança-
mento será iniciado um projeto vi-
sando estudar a situação do planeta 
e despertar a atitude do cuidar.

A Campanha da Fraternidade (CF) 2016 foi lançada 
ofi cialmente no Instituto Nossa Senhora da Glória – 
INSG/Macaé, no dia 24 de fevereiro. Estudantes da Edu-
cação Infantil ao Ensino Médio participaram das ativi-
dades que marcaram o início da campanha, que este ano 
tem como tema “Casa comum, nossa responsabilidade” e 
como lema “Quero ver o direito brotar como fonte e cor-
rer a justiça qual riacho que não seca” (Am 5,24). A CF 
2016 tem como objetivo principal chamar atenção para 
a questão do saneamento básico no Brasil e sua impor-
tância para garantir desenvolvimento, saúde integral e 
qualidade de vida para todos.

Nesse dia, houve uma acolhida especial para os alu-
nos, com a presença da Diretora Geral, Ir. Rosa Idália e 
das coordenadoras, orientadoras e docentes. Na mesma 
ocasião, a Pastoral Escolar, representada pela Ir. Carme-
lita Agrizzi, pelo Professor Junior Guzzo e pela Profes-
sora Joice Barbosa, promoveu um momento de oração, 

Castelo/ Rio das Ostras

apresentou o tema da CF2016 e lançou uma campanha 
solidária em prol do Hospital São João Batista, de Macaé. 
A iniciativa visa arrecadar materiais como óleo de giras-
sol, fraldas geriátricas, sabonete e gaze, entre outros, que 
são de uso na instituição.

Castelo/ Macaé

CENSA

apresentações de teatro, canções, car-
tazes e refl exão sobre o tema: “Casa 
comum, nossa responsabilidade”.

“Meio Ambiente não combina 
com poluição!” Este foi o chamado 
que os alunos Ana Clara e Hugo da 

turma 501 fi zeram por meio de uma 
interessante apresentação de rap.  

Com a coreografi a da música 
“Águas de Março”, alunas do EM 
evidenciaram a importância das es-
tações do ano, valorizando o cuidado 
com a  terra que é de todos.

Os alunos do 3º ao 5º anos for-
maram um lindo coral para cantar 
as músicas “Herdeiros do Futuro” e 
“Natureza”.

Um mundo de justiça e direito pre-
cisa ser construído assim: coletiva-
mente, somando as criatividades, os 
talentos e as experiências em benefí-
cio do bem comum.   Os alunos dos 
6º e 7º anos do Ensino Fundamen-
tal apresentaram o Hino ofi cial da 
CF/2016. Uma linda saudação ao Pla-
neta Terra – Casa Comum de todos. 

Campanha da Fraternidade
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O 9º ano do Ensino Fundamen-
tal e o Ensino Médio do CENSA 
iniciaram o ano com o Projeto 
Bullying. Com o objetivo de 
sensibilizar os alunos para o 
tema, foram exibidos vídeos 
e realizadas atividades sobre 
algumas teorias do bullying, 
inclusive a lei que estabelece 
um programa de combate à 
intimidação sistemática em todo 
o Brasil. Muito envolvidos no 
projeto, os alunos evidenciaram 
que estão prontos para impedir 
que essa violência faça parte 
de suas relações. O projeto será 
realizado ao longo de todo o ano 
letivo. Conheça, pelas fotos que 
seguem, os primeiros passos 
dados.

Comemorando o aniversário da 
querida diretora, Ir. Suraya, o Au-
xilliadora fez a festa no dia 26 de 
fevereiro. O dia começou com uma 
missa em ação de graças, celebrada 
por Pe. Murialdo, com a capela lota-
da de alunos, professores, funcioná-
rios e amigos. Após a celebração, os 
presentes se reuniram para o “Para-
béns”, num momento descontraído 
e de muitas homenagens. A come-
moração estendeu-se para a tarde, 
quando os alunos do Ensino Funda-
mental I surpreenderam a aniversa-
riante com festa surpresa no teatro 
da escola. Parabéns, Ir. Suraya!

CENSA

Censa Festeja a vida de Irmã Suraya

Projeto Bullyng no CENSA
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Antecedendo a chegada dos alu-
nos, o ISECENSA promoveu, nos 
dias 2, 3 e 4 de fevereiro, um encon-
tro com seus professores e coorde-
nadores. Ir. Suraya Caloub, diretora 
geral, deu início à noite com uma 

CENSA

O Projeto VestCensa, direcionado 
aos pré-vestibulandos do Aux-
iliadora, deu início ao extenso 
programa de atividades destina-
das à 2016. Na terça-feira, 16 de 
fevereiro, os alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental e 1º e 3º do 
Ensino Médio, receberam Willian 
Gabriel para aulões de História. 
O professor, já conhecido da gal-
era por meio do site Descompli-
ca, agora faz parte da equipe do 
Censa e promete aulas interativas 
e inovadoras, com dinâmicas 
que incluem paródias e dicas que 
despertam o interesse dos alunos 
e fi xam melhor o conteúdo estu-
dado. Pelo entusiasmo dos alunos 
nos aulões, o novo professor do 
Censa foi aprovadíssimo.

Encontro de professores e coordenadores 
do Isecensa

acolhida passando a palavra à vice 
diretora, Elizabeth Landim, que 
proferiu a palestra “Um olhar por 
inteiro.” O segundo dia do encontro 
foi destinado ao PROVIC - Progra-
ma Voluntário de Iniciação Científi -

ca. Após as palavras da coordenado-
ra geral do programa, Graça Freire, 
que ressaltou a importância da pes-
quisa nas universidades, represen-
tantes de todos os cursos apresenta-
ram os projetos que desenvolvem e 
as perspectivas para 2016. Já no úl-
timo dia, o tema foi a Encíclica Pa-
pal “Laudato Si” e a Campanha da 
Fraternidade “Casa comum”. Cada 
graduação fi cou responsável pelo 
estudo de um capítulo do documen-
to, com o objetivo de fazer um link 
com o seu curso, apresentando as 
ações possíveis de serem realizadas. 

- Esse encontro foi a largada para 
um ano que já começa com grandes 
alegrias: além de estarmos come-
morando nosso 15º aniversário, o 
ISECENSA conquistou o primeiro 
lugar no ENADE entre as univer-
sidades públicas e particulares de 
Campos.  - diz Beth Landim.

Projeto Vestcensa dá a largada nos aulões
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Dia 25 de fevereiro, aconteceu 
no INSA, uma palestra minis-
trada pela ex-aluna do Insti-
tuto Nossa Senhora da Glória 
(Castelo Macaé) Mariana 
Luiza. Trazida pela professora 
de português do Ensino Médio 
(Ana Siária), a palestrante 
trocou experiências com os 
alunos sobre o seu início de 
carreira, sobre o processo de 
criação de um curta metra-
gem, sobre documentário, 
etc... Mariana é escritora e 
roteirista, formada em Admi-
nistração pela UFRJ, gra-
duada em roteiro de cinema 
pela New York Film Academy, 
participou de workshops 
de direção, cinematografi a 
e produção na Downtown 
Community Center Television. 
Em 2010, estreou no cinema 
como diretora e produtora do 
documentário A B Ser. O pro-
jeto foi vencedor, dentre 115 
obras inscritas, do concurso 
de roteiros Filma Brasil.

Dando abertura ao ciclo de re-
uniões de pais por segmentos, o 
INSA iniciou no dia 26 de feve-
reiro este primeiro momento com 
os responsáveis dos alunos da 
Educação Infantil. A diretora, Ir. 
Teresinha Ambrosim, iniciou os 
trabalhos apresentando a equipe 
e conversando sobre a Campa-

No dia 1º de fevereiro, educado-
res do INSA participaram de ativi-
dades que deram início ao ano leti-
vo de 2016.

A manhã foi dividida em três mo-
mentos: o primeiro foi a apresenta-

INSA

Jornada Pedagógica 2016 no INSA

Inicia-se o ciclo de reuniões 
de pais no INSA

Ex-aluna de 
Macaé ministra 
palestra no INSA

ção de cada educador; no segundo 
momento, Ir. Teresinha Ambrosim, 
diretora, fez a oração inicial e um 
breve estudo sobre a Estreia 2016; e 
no terceiro, educadores se reuniram 
com suas coordenações.

nha da Fraternidade, os 80 anos 
do INSA, o Jubileu da Misericor-
dia e a importância do perdão e a 
JMJ que acontecerá na Cracóvia. 
Logo após, alguns informes foram 
transmitidos aos responsáveis e os 
mesmos tiveram a oportunidade 
de interagir com os professores.
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No dia 4 de fevereiro, a equipe de educadores do Instituto 
Nossa Senhora da Glória – INSG/Macaé, recebeu os pais 
e alunos novatos. Mais do que apresentar o colégio e sua 
estrutura, a iniciativa tem como objetivos apresentar a 
fi losofi a salesiana e estreitar os laços entre família e escola.

O encontro começou com uma fala da Diretora Geral, Ir. 
Rosa Idália, sobre o carisma salesiano e dando as boas-vin-
das aos novatos, além de apresentar a equipe de trabalho.

Enquanto as crianças participaram de atividades de 
lazer e visitaram as instalações da escola, os pais rece-
beram informações sobre o Sistema Preventivo de Dom 
Bosco e sobre questões relacionadas à rotina escolar, tais 
como o uso do uniforme, os horários de entrada e saída e 
a comunicação entre a escola e os pais ou responsáveis.

- Gostei muito da acolhida. Eu buscava uma escola preo-
cupada com a formação integral do aluno e baseada nos 
valores cristãos. Estou muito feliz de poder proporcionar 
isso para minha fi lha – afi rmou Aretha Cathaud, mãe da 
pequena Esther Cathaud, de 5 anos, que cursará o 1º ano 
do Ensino Fundamental.

Castelo/Macaé recebe 
pais e alunos novos

Professores do Instituto Nossa 
Senhora da Glória – INSG/Macaé 
participam, de 1 a 5 de fevereiro, do 
Programa de Formação Continuada 
2016 – PROFOC.

Este é o primeiro encontro de atua-
lização pedagógica do ano, quando os 
profi ssionais de todos os segmentos 
participam de atividades individuais 
e em grupo, com o objetivo de traçar 
as metas para o ano letivo.

- O PROFOC é sempre muito im-
portante, porque nos permite avaliar 
o processo de ensino e nosso papel 
enquanto educadores, além de nos 
renovar para o reencontro com os 
alunos – afi rmou a Professora Zélia 

Rosário, participante do encontro.
O primeiro dia foi dedicado aos 

profi ssionais de todos os segmentos 
do Ensino. As atividades começaram 
com uma palavra da Diretora Geral, 
Ir. Rosa Idália, que deu as boas-vindas 
aos participantes; da Ir. Aurélia Zan-
donadi, sobre os processos adminis-
trativos da escola; dos responsáveis 
pelas Assessorias de Informática e 
Audiovisual, acerca dos procedimen-
tos importantes para que as mesmas 
possam realizar um trabalho efi ciente 
e efi caz; e do Professor José Augusto 
Abreu Aguiar, sobre a Estreia, men-
sagem instituída por Dom Bosco e 
tornada tradição por seus sucessores 

com o objetivo de motivar e renovar 
a Família Salesiana para mais um pe-
ríodo de realizações.

A mensagem deste ano tem como 
tema “Com Jesus, percorramos jun-
tos a aventura do Espírito”; e cita 
como uma das propostas a de “apre-
ciar em todos os âmbitos da existência 
a família, a amizade, a solidariedade 
para com quem sofre, a renúncia ao 
próprio eu para servir o outro, o amor 
pelo saber, pela arte, pelas belezas da 
natureza”.

Nos demais dias do PROFOC, 
foram apresentados os seguintes te-
mas: “O digital na sala de aula”, so-
bre os recursos digitais que estão à 
disposição de alunos, coordenações e 
professores, abordado pelo Professor 
Rafael Borgate; “Educação Inclusi-
va”, com a Psicóloga Camila Villela; 
“Campanha da Fraternidade 2016”, 
com o Professor Júnior Guzzo; e um 
dia de formação dedicado ao tema “A 
Prática da Sala de Aula e o Sistema 
Preventivo”, ministrado pela Profª 
MSc. Sueli Pereira Caixeta e pelo 
Prof. Dr. Adriano Vieira, responsável 
pelas Diretrizes Pedagógicas da Rede 
Salesiana de Escolas, que se referiu 
ao Sistema Preventivo de Dom Bosco 
como “um grande patrimônio social”.

Para a Ir. Rosa Idália, a semana de 
atividades foi muito importante para 
o bom andamento do ano letivo que 
se inicia.

Educadores do INSG/Macaé participam do PROFOC
INSG/Castelo - Macaé
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A aula inaugural do curso de Co-
municação Social da Faculdade Sa-
lesiana Maria Auxiliadora (FSMA) 
teve a presença de um dos ícones do 
Jornalismo brasileiro: Paulo Henri-
que Amorim. O jornalista esteve em 
Macaé no dia 18 de fevereiro para o 
lançamento do seu livro “O Quarto 
Poder – uma ou outra história”.

Antes de iniciar a palestra, que 
aconteceu na sede do Sindipetro-
-NF, Paulo Henrique Amorim vi-
sitou as instalações da Faculdade 
Salesiana e do Instituto Nossa Se-
nhora da Glória, sendo recebido 
pela Coordenadora do Curso de Co-
municação Social, Profª MSc. An-

dréia Gorito, e professores do curso.
- Ficamos felizes em recebê-lo na 

cidade de Macaé e principalmente na 
nossa instituição. Para os alunos, é 
muito importante o contato com esses 
ícones do jornalismo, pessoas que tra-
balham em prol dessa atividade e que, 
embora apresentem diferentes pontos 
de vista, levam informações para a so-
ciedade – afi rmou a Coordenadora.

Durante a palestra, o jornalista di-
rigiu uma mensagem de otimismo aos 
estudantes e aos profi ssionais da área.

- Dizem que o bom jornalismo 
está com os dias contados, mas eu 
não acredito nisso. Na verdade, os 

INSG/Castelo - Macaé

“Livro por Livro” da FSMA 
terá novas edições

FSMA tem aula inaugural com Paulo Henrique Amorim
meios tradicionais de imprensa po-
dem até estar se extinguindo, como 
estamos vendo fechamento de reda-
ções por aí afora. Mas o jornalista, o 
repórter, aquele que tem obrigação 
de levar a informação, este será sem-
pre necessário. Enquanto houver 
alguém interessado em propagar a 
informação verdadeira, o jornalismo 
sempre vai se reinventar, sempre vai 
buscar um caminho – disse Amorim.

O livro “O quarto poder – uma ou-
tra história” é um livro de memórias 
e um livro de história: a história pou-
co conhecida dos meios de comuni-
cação no Brasil desde os primórdios, 
no período Vargas, passando pela 
criação e pelo apogeu da Rede Globo, 
a partir do governo militar, e incluin-
do os bastidores de grandes momen-
tos da história contemporânea.

- Nessa aula inaugural, Paulo 
Henrique Amorim trouxe à tona 
temas antigos e atuais e levou os 
alunos a uma refl exão sobre o pas-
sado, sobre a vida política do Brasil 
e sobre o papel da imprensa nesses 
bastidores. Além disso, deixou a 
mensagem de que é possível fazer 
jornalismo com ética e trabalhar em 
prol de uma imprensa livre e demo-
crática. Foi um debate muito valio-
so para os nossos alunos – concluiu 
a Profª MSc. Andreia Gorito.

A Comissão Própria de Avalia-
ção (CPA) da Faculdade Salesia-
na Maria Auxiliadora (FSMA) 
comemora o sucesso do “Livro 
por Livro” e já pensa em novas 
edições do evento para este ano.

Durante quatro dias, a comuni-
dade educativa - alunos, profes-
sores e funcionários em geral 
visitaram as estantes colocadas 
na praça de convivência do 
Bloco C. Ali, o público fez doa-
ções e retirou as obras literárias, 
promovendo, assim, uma troca. 
As obras que permaneceram 

nas estantes ao fi nal do 
evento foram doadas.

- Achei essa iniciativa 
muito boa. Principal-
mente porque hoje em 
dia os meios mais usa-
dos para se adquirir 
informação são a inter-
net e a TV. Com isso, as pessoas 
acabam fugindo um pouco dos 
livros. E nesse evento, além de 
informações, temos também a 
possibilidade de viajar no nosso 
mundo – afi rmou Ian Neves – 

aluno do curso de Jornalismo.

Aprovado pelo público, o evento 
- que foi realizado de 23 a 26 de 
fevereiro, será repetido ao longo 
do ano letivo.
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A Pastoral Escolar do Instituto 
Nossa Senhora da Glória – Macaé e 
da Faculdade Salesiana Maria Auxi-
liadora (FSMA) realizou o primeiro 

A Faculdade Salesiana Maria 
Auxiliadora (FSMA) comemora 
mais um caso de sucesso entre os 
seus discentes. Desta vez foi a alu-
na Fernanda Pózes, do 9º período 
do curso de Engenharia Ambiental 
e Sanitária, que foi aprovada em 1º 
lugar no concurso público da Pre-
feitura de Arraial do Cabo, realiza-
do no mês passado, para o cargo de 
Engenheira Sanitarista.

- Meio Ambiente sempre foi um 
assunto que me agradou. Após co-
meçar o curso, vi que era realmente 
isso que eu queria e que é nessa área 
que quero atuar. Hoje não consigo 
mais me ver estudando outra coisa. 
A FSMA me auxiliou em tudo, na 
minha formação pessoal e acadê-
mica. Esse tempo de formação na 
Faculdade Salesiana me proporcio-

Aluna da FSMA é aprovada em concurso 
público para Engenharia Ambiental

INSG/Castelo - Macaé

nou novos e ótimos conhecimentos, 
além de pessoas que se tornaram 
muito importantes para mim – afi r-
ma Fernanda.

Para a Vice-Diretora Acadêmica 
da instituição, Ana Cristina Lou-
sada, a participação e o ótimo de-
sempenho da aluna no concurso 
representam um estímulo para a 
instituição continuar comprome-
tida com a formação integral dos 
seus alunos.

- Essas conquistas reforçam a 
nossa certeza da qualidade do ensi-
no que oferecemos, formando cida-
dãos responsáveis, que contribuam 
para o desenvolvimento integral da 
comunidade onde construirão seus 
projetos de vida e profi ssionais ca-
pacitados para os desafi os do mer-
cado de trabalho – ressalta.

Pastoral Escolar do INSG/Macaé realiza 
encontro de formação para os funcionários

encontro de formação de 2016 com 
os funcionários das duas instituições.

Após uma animada dinâmica de 
apresentação dos participantes do 

grupo, o Assessor de Pastoral, Prof. 
Junior Guzzo, apresentou a Campa-
nha da Fraternidade deste ano, que 
tem como tema “Casa comum, nos-
sa responsabilidade” e como lema 
“Quero ver o direito brotar como 
fonte e correr a justiça qual riacho 
que não seca” (Am 5,24).

A Coordenadora de Pastoral, Ir. 
Carmelita Agrizzi apresentou a Es-
treia, que este ano tem como tema 
“Com Jesus, percorramos juntos 
a aventura do Espírito”. Trata-se 
de uma mensagem instituída por 
Dom Bosco e tornada tradição pe-
los seus sucessores. Tem como ob-
jetivo oferecer um tema comum a 
ser vivenciado pela Família Sale-
siana a cada ano.
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No dia 01 de fevereiro a Comuni-
dade Educativa do Colégio Castelo/
Rio das Ostras encontrou-se para 
dar início à semana de atualização 
pedagógica. Professores e equipe 
técnica receberam carinhosamente 
a Ir. Neuza Zampirolli - diretora, Ir. 
Ana Maria Marinato e Ir. Rosa Agriz-
zi que retornam a essa comunida-
de para junto com Ir. Julieta Valim 
dar início a uma nova caminhada na 
gestão técnico – administrativa.

O primeiro dia de trabalho con-
tou com o estudo da Estreia / 2016. 
Apresentada pela Assessora Peda-
gógica da INSP, Cíntia Manhães, 
que destacou a importância dessa 
mensagem para os educadores.

Nesta mesma manhã, o coorde-
nador Geral, Sr. João Walter apre-
sentou a Campanha da Fraternida-
de relembrando a importância de 
que na prática pedagógica se abra 
espaço para a refl exão sobre a res-
ponsabilidade na formação de uma 
sociedade mais justa e correspon-
sável nos cuidados do planeta, con-
forme destaca a Campanha: “Quero 
ver o direito brotar como fonte e 
correr a justiça qual riacho que não 
seca”. (Am 5,24)

O segundo dia contou com a pre-
sença de colaboradores da comuni-
dade da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição que contribuíram para o 
estudo e entendimento do Ano da 
Misericórdia evidenciando-o como 
um tempo favorável para contem-
plar a misericórdia divina que ultra-
passa qualquer limite humano. 

A semana ainda contou com a 

INSG/Castelo - R. O.

Semana pedagógica no Castelo/Rio das Ostras

presença do coordenador pedagógi-
co da RSE Dr. Adriano José Hertzog 
Vieira que motivou importantes re-
fl exões acerca do processo ensino-
-aprendizagem. Adriano lembrou a 
todos que é preciso que o sistema 
preventivo encontre-se imbricado 
com a prática pedagógica e que essa 
pedagogia exige cumplicidade entre 
educador e educando.
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De 01 a 05 de fevereiro um grupo 
de sete funcionários da Padaria do 
Instituto Profi ssional Laura Vicunha 
participou de um treinamento na ci-
dade de Bom Jesus do Itabapoana, 
com a consultora Flávia Borges e 
sua equipe, na Panifi cação “Família 
Borges” com o objetivo de oxigenar 
conhecimentos e também as práticas 
dos profi ssionais. 

O Laura Vicunha iniciou o ano 
letivo de 2016 com a atualização 
pedagógica dos professores. No 
primeiro dia o setor de Pastoral 
apresentou ao grupo a Campanha 
da Fraternidade convocando-lhe 
para esta postura de cuidado com 
a nossa Casa Comum que a Cam-
panha solicita. Neste sentido, uma 
forma de agir da Instituição será a 
coleta seletiva de lixo que será ini-
ciada em toda a escola. No segun-
do dia o professor Adriano José 
Hertz Vieira e sua esposa Sueli 
Caxeta conversaram com o grupo 
sobre a “Prática Pedagógica Sale-
siana”. No terceiro dia Ir. Gerline 
Deolinda de Paiva animou o grupo 
à vivência da Estréia, apresentan-
do de forma bastante leve e simpá-

Laura Vicunha

Equipe da padaria do Laura Vicunha 
participa de treinamento

Neste treinamento foram de-
senvolvidos os seguintes conteú-
dos: importância do profissional 
da panificação no resultado da 
empresa, apresentação do cenário 
brasileiro da panificação mostran-
do números e índices de desem-
penho profissional, importância 
de se trabalhar com controles de 

Atualização pedagógica no Laura Vicunha

tica o compromisso que devemos 
assumir como Família Salesiana 
este ano. Nos dois últimos dias, a 
formação foi orientada pela dire-

medição de resultados, troca de 
experiências na elaboração do 
novo receituário da Padaria Laura 
Vicunha.

Foi uma experiência maravilho-
sa, onde na interação das duas equi-
pes foi possível perceber o interes-
se, a vontade de crescer e de fazer 
crescer o local em que trabalham.

ção e pela coordenação pedagógica. 

Pode chegar 2016. Estamos re-
vigorados e prontos para construi-
-lo com o nosso melhor!


