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IX Seminário Nacional de Gestão de Mantenedoras

A Câmara de Mantenedoras da As-
sociação Nacional de Educação Católi-
ca do Brasil (ANEC) realizou nos dias 
10 a 11 de março, o IX Seminário de 
Nacional de Gestão de Mantenedoras, 
em Brasília. O evento que é destina-
do a especialistas e representantes do 
governo - tais como gestores, ecôno-
mos, contadores, assistentes sociais e 
advogados das entidades associadas 
á ANEC - teve como tema principal a 
“Relação Jurídico-Administrativas Ci-
vis e Canônicas na perspectiva da Casa 
Comum”, e como lema “Edifi cai vossa 
casa sobre a rocha” (M7,24).

Padre Roberto Duarte, presidente 
da Câmara de Mantenedoras da ANEC, 
presidiu a celebração eucarística inicial 
e fez um agradecimento especial ao 
GT de Mantenedoras pela dedicação e 
construção da agenda do seminário.

Assim como na edição passada, este 
ano a programação foi composta, além 
das palestras, por ofi cinas de trabalho. 
Ao todo, foram quatro ofi cinas, que 
permitiram aos participantes vivencia-
rem a prática das ideias apresentadas 
durante as palestras.

O Seminário de Gestão de Mante-
nedoras aconteceu no Centro de Even-
tos e Treinamentos da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Co-
mércio (CNTC), em Brasília.

“A Importância da Governança 
para a Sustentabilidade das Institui-
ções” foi o tema da primeira palestra 
ministrada pelo doutor em Economia 

e Ciências Sociais e diretor executivo 
da Associação Educacional Luterana 
do Brasil (Aelbra), Romeu Forneck, 
que – dentre outros pontos - destacou 
os princípios da governança: Trans-
parência – a comunicação e as com-
petências; Conformidade – o respeito 
às Leis; Responsabilidade Corporativa 
–  objetivo é a organização viva e bem-
-quista do meio; Equidade – tratar 
igualmente a todos e a Prestação de 
Contas – responsabilidades e méritos. 
Para Forneck no ciclo da gestão deve 
haver uma estratégia constante, que é 
a sustentabilidade e o foco nas pessoas.

Na sequência da programação, 
aconteceu a cerimônia de lançamen-
to do manual “Organização Religiosa 
– Nova Ordem Institucional” – Acor-
do Brasil Santa Sé – Reordenamento 
Institucional no cenário de mudança 
civilizatória. O manual foi produzido 
pela irmã Tereza Diniz, religiosa da 
Congregação das Irmãs Franciscanas 
da Penitência e Caridade cristã e as-
sessora jurídica. Irmã Tereza destaca 
em sua apresentação a importância 
do atendimento à periferia através das 
obras sociais.

A segunda palestra da manhã teve 
a apresentação do tema “O desafi o in-
tercongregacional: o repensar das obras 
e bens eclesiais” sob o comando do Dr. 
Hugo Sarubbi, assessor jurídico da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), membro do GT de Assessores 
da ANEC. Dr. Hugo falou sobre os Bens 
e Obras Eclesiais e quais os aspectos ju-

rídicos mais importantes e que se rela-
cionam com o tema.

Os participantes tiveram um mo-
mento para partilhar e tirarem algu-
mas dúvidas. E nesse momento teve 
também a participação na mesa, do 
Dr. Napoleão Alves Coelho, membro 
do GT de assessores da ANEC.

O segundo dia do Seminário Nacio-
nal de Gestão de Mantenedoras inicia 
com uma celebração espiritual. O Ofí-
cio Divino das Comunidades foi con-
duzido pela coordenadora da Pastoral 
da ANEC, Elisângela Dias. O foco do 
ofício foi o tema da Campanha da Fra-
ternidade 2016 – Casa Comum, nossa 
Responsabilidade.

Em seguida os participantes foram 
conduzidos às salas específi cas para a 
continuidade das Ofi cinas. Retomando 
os temas e seus respectivos palestran-
tes:  “E-Social”, ministrada pela pales-
trante Ana Cecí lia da Silva Selingrin 
da Associaç ã o Congregaç ã o de Santa 
Catarina Provincia-SP; “Prestaç ã o de 
contas” ministrada pelos palestrantes 
Liliana Regina Ramos, mestre em Con-
tabilidade e membro do GT de Asses-
sores da ANEC e da Associaç ã o Educa-
cional Luterana do Brasil, AELBRA) e o 
palestrante Euvaldo Antô nio Ruiz Soa-
res, mestre em Ciê ncias Contá beis, e 
membro do GT de Assessores da ANEC 
e da Rede Damas; “Estatuto da pessoa 
com defi ciência. Responsabilidade ci-
vil” pelo palestrante Lincoln Bicalho, 
pó s-graduado em Direito Processual, 
Lussen Consultoria; “Indicadores es-
tratégicos: construção, implantação 
e aplicação” pelo palestrante Ré gis 
Monteiro Ferreira, mestre em Ciências 
Contábeis, membro do GT de Assesso-
res da ANEC e da R&R Auditoria).

O evento contou também com a 
equipe técnica do Núcleo de Aten-
dimento ao Procurador (NAPI), do 
Ministério da Educação (MEC), com-
posta por sete pessoas, que fez o aten-
dimento referente aos processos de 
renovação do CEBAS, bem como, enti-
dades de Ensino Superior que tenham 
processos em trâmite no MEC.

Da nossa Inspetoria participaram 
Ir. Ana Maria Paes e Ir. Ana Teresa.

Brasil Salesiano
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Capa Brasil Salesiano

outros participantes da PJ, entre 
religiosas e leigos. O encontro teve 
ainda a participação de três inspe-
toras. Da Inspetoria Nossa Senhora 
da Penha participaram Ir. Teresi-
nha, Ir. Carmelita e Ir. Ana Teresa 
(apenas no primeiro dia).

O evento realizou-se como con-
tinuidade às refl exões feitas no 
23º Capítulo Geral do Instituto das 
FMA e insere-se na programação do 
âmbito da PJ para o período 2015-
2020. Os objetivos são: promover 
e reforçar a corresponsabilidade na 
animação pastoral; reforçar o sen-

Encontro Nacional de Formação 
para coordenadoras da Pastoral Juvenil

De 1º a 5 de março, no Colégio 
de Santa Inês, em São Paulo, acon-
teceu o Encontro de Formação para 
coordenadoras da Pastoral Juvenil 
nas inspetorias das Filhas de Maria 
Auxiliadora no Brasil. Com o tema 
“A missão educativa das FMA: lugar 
de encontro para uma vida plena”, o 
encontro foi assessorado pela irmã 
Runita Galve Borja, coordenadora 
geral da Pastoral Juvenil no Insti-
tuto das FMA, e reuniu cerca de 25 
representantes das nove inspetorias 
brasileiras. Além das coordena-
doras, também foram convidados 

timento de pertença e a unidade 
de intenções; e clarifi car a própria 
identidade e tarefa, sobretudo na 
coordenação de obras, presenças, 
ambientes e atenções pastorais di-
versifi cadas da Pastoral Juvenil.

 “A proposta é ajudar as respon-
sáveis pela Pastoral Juvenil nas ins-
petorias e outras pessoas de referên-
cia, sejam irmãs ou leigos, para que 
possamos ter uma maior clareza da 
PJ, para dividir experiências e para 
levantar propostas. Isso é necessá-
rio para concretizar a programação 
desses seis anos do ponto de vista 
pastoral”, explica irmã Runita Borja.

Irmã Runita, que fez sua primei-
ra visita ao Brasil durante a Jorna-
da Mundial da Juventude Rio-2013, 
ressalta a qualidade e a importância 
do trabalho das FMA com a Pastoral 
Juvenil no país, especialmente na 
ação conjunta com os Salesianos de 
Dom Bosco, com os educadores lei-
gos e com os próprios jovens. Para 
ela, esse é um caminho que ajuda a 
enfrentar os grandes desafi os coloca-
dos para a PJ, entre os quais o princi-
pal é “recuperar a identidade própria 
do ambiente educativo salesiano”.

Nos dias 17 e 18 de março, em Porto Alegre , 
aconteceu o encontro da ECOSBRASIL reunin-
do as animadoras do serviço de Comunicação 
das 09 Inspetorias do Brasil e a inspetora refe-
rente da CIB para este Âmbito – Ir. Ana Tere-
sa. Nesta ocasião foi aprofundado um pouco 
mais a refl exão sobre Gestão da Comunicação, 
partilhando um material que foi antecipa-
damente enviado a cada uma. Num segundo 
momento, o grupo elaborou sua contribuição 
ao centro do Instituto que solicitou respostas a 
algumas questões em vista do plano estratégi-
co da comunicação que será elaborado. En-
tremeando estes dois grandes pontos, o grupo 
partilhou o trabalho desenvolvido na própria 
Inspetoria, trocou sugestões e encaminhamen-
tos  para os próximos passos.

ECOSBRASIL
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Cerca de 600 religiosos e re-
ligiosas se reuniram em Curiti-
ba- PR, vindos de todas as regiões 
do Brasil, para discutirem o tema 
“Vida Religiosa Consagrada, en-
carnação da misericórdia de Deus 
na Igreja e no mundo”. Assessorou 
o encontro, o prefeito da Congre-
gação para os Institutos de Vida 
Consagrada e as Sociedades de 
Vida Apostólica do Vaticano, dom 
João Braz, Cardeal de Aviz.

O assessor, dom João Braz de 
Aviz agradeceu o convite e duran-
te a manhã e tarde do primeiro 
dia aprofundou com a assembleia 
o pensamento do Papa Francisco 
sobre a Vida Consagrada, a saber: 
“Que seja sempre verdade aquilo 
que eu disse uma vez que ‘onde 
estão os religiosos, há alegria’; Es-
pero que ‘desperteis o mundo’; Ser 
‘peritos em comunhão’; Sair de si 
mesmo para ir às periferias exis-
tenciais.

Sobre o tema da alegria, o car-
deal parafraseou o Papa Francisco 
lembrando que os religiosos são 
chamados a experimentar e mos-
trar que Deus é capaz de preen-
cher o nosso coração. “É Ele quem 
nos faz felizes sem necessidade de 
procurar noutro lugar a nossa feli-
cidade”, destacou.

É a autêntica fraternidade, 
acrescenta Dom João, “vivida nas 
nossas comunidades que alimen-
ta a alegria e é a entrega total ao 
serviço da Igreja, das famílias, dos 
jovens, dos idosos, dos pobres nos 
realiza como pessoas e dá plenitu-
de à nossa vida”.

Dom João pediu ainda, aos con-
sagrados, lembrando as palavras 
do Papa, que sejam pessoas ale-
gres, felizes. “Que entre nós não 
se vejam rostos tristes, pessoas 
desgostosas e insatisfeitas, porque 
‘um seguimento triste é um triste 

Vida religiosa em encontro com Dom Aviz 
para aprofundar o tema da Misericórdia

Brasil Salesiano

seguimento’. Também nós, como 
todos os outros homens e mulhe-
res, sentimos dificuldades, noites 
do espírito, desilusões, doenças, 
declínio das forças devido à velhi-
ce. Mas, nisto mesmo, deveremos 
encontrar a ‘perfeita alegria’”.

“Não vos fecheis em vós mes-
mos, adverte Francisco, não vos 
deixeis asfixiar por pequenas bri-
gas de casa, não fiqueis prisionei-
ros dos vossos problemas. Estes 
resolver-se-ão se sairdes para aju-
dar os outros a resolverem os seus 
problemas, anunciando-lhes a Boa 
Nova. Encontrareis a vida dando a 
vida, a esperança dando esperan-
ça, o amor amando”.

Francisco espera dos Religiosos, 
“gestos concretos de acolhimento 
dos refugiados, de solidariedade 
com os pobres, de criatividade na 
catequese, no anúncio do Evange-
lho, na iniciação à vida de oração”.

Na tarde do dia 03, os consa-
grados passaram pela Porta Santa 
e receberam indulgência plenária. 

Ir. Ana Teresa participou deste 
encontro.

Francisco espera dos 

Religiosos, “gestos con-

cretos de acolhimento 

dos refugiados, de soli-

dariedade com os po-

bres, de criatividade na 

catequese, no anúncio 

do Evangelho, na inicia-

ção à vida de oração”
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A Rede Salesiana de Comunica-
ção (Rescom) realizou, nos dias 15 e 
16 de março, a sua  reunião anual na 
sede da Inspetoria Salesiana Nossa 
Senhora Aparecida (FMA), localiza-
da em Porto Alegre, RS. 

Estiveram presentes os inspe-
tores referentes da comunicação 
no Brasil: irmã Ana Teresa Pinto, 
FMA, e o padre Gildásio Mendes 
dos Santos, SDB. Além dos dire-
tores executivos, coordenadores e 
delegados inspetoriais para comu-
nicação social das inspetorias dos 
Salesianos de Dom Bosco e das Fi-
lhas de Maria Auxiliadora. 

Na acolhida aos participantes, 
Ir. Ana Teresa destacou que os 
comunicadores da Rede Salesia-
na Brasil (RSB) são criadores de 
comunhão. “O nosso modelo de 
comunicador deve ser a Trindade 
(Pai e Filho e Espírito Santo), que 
gera a relação de comunhão. A co-
municação é a prática diária de co-
munhão”, clarificou. 

Padre Gildásio, ao acolher o 
novo diretor executivo da RSB – 

RESCOM se reúne em Porto Alegre

Comunicação, padre João Carlos 
Ribeiro, reforçou que é necessário 
olhar para o passado com gratidão e 
manter a continuidade da constru-
ção da identidade da rede. “Neste 
momento, como rede, precisamos 
olhar o presente como tempo de no-
vas possibilidades e refl etir sobre os 
nossos objetivos”, concluiu. 

Durante a reunião foram apre-
sentados o relatório das ações co-
municacionais desenvolvidas em 
2015 e os cursos oferecidos pelo 
Centro de Formação Salesiano 
(CFS). Por último, os participantes 
revisaram o Planejamento da Res-
com 2015-2017.

Outro assunto tratado foi a pro-
posta da campanha de matrícula 
da RSB Comunicação para os colé-
gios da Rede Salesiana de Escolas 
(quem desenvolverá as campanhas 
de matrículas para os colégios será 
esta instância, que conta com a co-
laboração e participação de todas as 
inpetorias que trabalham em Rede 
no âmbito da comunicação).  Por 
último, os participantes iniciaram a 
construção das diretrizes nacionais 
da comunicação salesiana no Brasil.

Brasil Salesiano
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Dia 05 de março aconteceu, na 
Casa Madre Marchese/Niterói, um 
encontro que reuniu 15 Irmãs da 
nossa Inspetoria Nossa Senhora da 
Penha com idade entre 75 a 91 anos. 
O dia teve como tema “Envelheci-
mento saudável: uma arte”, e foi as-
sessorado por Ir. Maria de Fátima 
Alves Morais – ASCJ. Após as pala-
vras de acolhida de Ir. Ana Teresa – 
inspetora – o trabalho foi iniciado. 
Durante todo o dia as Irmãs refl eti-
ram, partilharam e aprofundaram o 
sentido maior da vida, da missão e 
da consagração.

Envelhecimento saudável:
uma arte (primeira etapa)

Primeiro encontro das assistentes sociais 
da Inspetoria

No dia oito do mês de março, 
aconteceu na cidade do Rio de Ja-
neiro o 1º encontro das Assistentes 
Sociais da Inspetoria Nossa Senho-
ra da Penha. Este encontro teve 
como objetivo iniciar um processo 
de conhecimento e partilha das ati-

vidades desenvolvidas pelas Assis-
tentes Sociais da Inspetoria.

Após a oração de abertura acon-
teceu uma dinâmica realizada pela 
Ir. Regina, onde os participantes 
puderam refl etir sobre as virtudes 
e os limites de cada um. Após este 

momento de refl exão e descontra-
ção a Inspetora - Ir. Ana Teresa - 
apresentou a o Instituto das Filhas 
de Maria Auxiliadora, enfatizando 
a presença das Irmãs em todos os 
continentes do mundo e em todo 
Brasil, apresentando em seguida to-
das as casas que fazem parte da Ins-
petoria Nossa Senhora da Penha, 
assim como o trabalho desenvolvi-
do por cada casa.

Nos momentos seguintes o Pro-
fessor José Augusto Abreu Aguiar, 
abordou o tema “A espiritualidade 
Salesiana e a Assistente Social” e o 
fez de forma bastante clara e didá-
tica. Os momentos de partilha fo-
ram bastante valiosos para que se 
pudesse ter uma visão integrada do 
Serviço Social nas diferentes insti-
tuições ligadas à Inspetoria.

E por fi m, por ocasião do dia 8 
de março, Dia Internacional da Mu-
lher, todas as participantes foram 
parabenizadas e acalentadas com 
belas e motivadoras palavras.

Nossa Inspetoria
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Celebrações Pascais

CENSA

Páscoa: tempo de 
transformação

Atendendo à proposta da Cam-
panha da Fraternidade Ecumênica 
/ 2016, cujo tema foi um chamado 
a cuidar da nossa casa comum, os 
alunos do Auxiliadora estudaram, 
refl etiram e abraçaram a ideia de 
que todos somos responsáveis por 
um mundo mais saudável, solidá-
rio, justo e fraterno.

Fortalecidos na fé e repletos de 
esperança de uma Casa Comum, 
em que “o direito borte como fon-
te e a justiça qual riacho que não 
seca”, o CENSA culminou todo o 
trabalho desenvolvido durante a 
quaresma com significativas ce-
lebrações pascais. Cada momento 
foi uma oportunidade dos alunos 
agradecerem a Deus por todas as 
graças que juntos alcançaram e 
partilhas que realizaram.

Páscoa na 
Educação 

Infantil do CENSA
Os alunos do turno da manhã 
da Escola Infantil do CENSA 
comemoraram a Páscoa no dia 
22 de março.
A festa começou com a presença 
muito especial de Pe. Murialdo 
que, sob os olhos atentos da cri-
ançada, falou sobre o verdadeiro 
sentido da Páscoa, mostrando e 
explicando cada simbolo da data.  
Após esse encontro, foi a vez dos 
pequenos receberem os pais. 
Entregando-lhes uma vela, sím-
bolo da luz de Cristo, rezaram 
a oração do Círio da Família, 
pedindo paz, união e renovação 
da vida de todos nós. Um mo-
mento de oração e muita alegria! 
Uma verdadeira Páscoa de luz!

“Porque Ele vive eu posso crer no amanhã!”
“Jesus ressuscitou! Aleluia! Aleluia”
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Celebrações Pascais

INSG/ Castelo - Macaé

O Instituto Nossa Senhora da 
Glória – Macaé e a Faculdade Sa-
lesiana Maria Auxiliadora (FSMA) 
promoveram a Via Sacra da Miseri-
córdia, no dia 21 de março. A inicia-
tiva foi realizada em parceria com 
a Paróquia Santo Antônio, como 
objetivo meditar a misericórdia de 
Deus para com seus fi lhos.

A caminhada começou às 19h na 
Paróquia Santo Antônio, e percor-

reu 14 estações pelas ruas do bairro 
Visconde de Araújo, culminando no 
Colégio Castelo, com as três últimas 
refl exões. Participaram da refl exão 
e de toda a organização: estudantes, 
funcionários, educadores e famílias.

- Foi um momento para expres-
sar, declarar publicamente nossa fé 
e nosso abraço ao projeto de Jesus 
que é: fazer o bem. Foi um momen-
to forte de oração, de caminharmos 

juntos, acolhendo a cruz de Jesus e 
suas dores, de carregarmos a cruz 
da humanidade e suas dores. E tam-
bém um momento de entregarmos 
ao Pai as nossas dores e nossa ale-
grias, em um desejo de construir a 
ressurreição no dia a dia, no amor 
– afi rmou a Coordenadora de Pas-
toral, Ir. Carmelita Agrizzi.

A Via Sacra este ano teve como 
tema o Ano Santo da Misericórdia, 
instituído pelo Papa Francisco. A 
refl exão foi uma adaptação do tex-
to escrito pelo Papa João Paulo II 
e pelo atual Pontífi ce, que propõe 
que a Via Sacra seja baseada em 
passagens bíblicas. No entanto, fo-
ram mantidas algumas estações de 
devoção popular, como “Verônica 
enxuga o rosto de Jesus” e “Jesus 
encontra sua mãe”.

- Estou muito agradecida a Deus 
por essa abençoada e linda Via Sa-
cra. Foi um momento em que pude 
sentir o imenso Amor de Jesus por 
cada um de nós. E a exemplo d´Ele, 
aprendi a abraçar a minha Cruz com 
mais amor – disse a empresária Ana 
Helena Pinheiro, integrante da Pa-
róquia Santo Antônio, que acompa-
nhou todo o trajeto.

Celebrações 
Pascais no INSA

Acolhidos pela diretora, Ir. Te-
resinha Ambrosim, professores, alu-
nos e funcionários do INSA, com os 
sentimentos de vitória e fé, participa-
ram nos dias 23 e 24 de março das 
celebrações de Páscoa. Foram vários 
momentos e todos tiveram a opor-
tunidade de refl etir sobre essa data. 
Celebrar signifi ca se alegrar e agra-
decer pelo encontro da fé com a vida. 
Uma celebração pascal, então, é, sem 
dúvida, uma das maiores celebrações 
de nossa fé. Afi nal, nossa fé está fun-
damentalmente alicerçada na ressur-
reição, sobre a certeza de que a vitó-
ria de Jesus é também a nossa.

INSG/Macaé e FSMA realizam a Via Sacra da Misericórdia

INSA
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Celebrações Pascais

Páscoa em Rio 
das Ostras 

Os alunos do Colégio Castelo de 
Rio das Ostra celebraram nos dia 
22 e 23 de março a Festa da Páscoa! 
Esta celebração  quis  expressar a 
alegria pela Ressurreição do Senhor 
Jesus.  Jesus ressuscitado é a garan-
tia de que a morte não é fi m; a vida 
prevalece defi nitivamente sobre 
qualquer projeto ou forma de mor-
te. Através de cantos, jogral e  ence-
nação da Santa Ceia cada segmento 
expressou sua  fé no Cristo Ressus-
citado. Na noite do dia 23 também 
professores e funcionários fi zeram 
memória da primeira Páscoa cele-
brada pelo povo Hebreu, no Egito. 
O povo vivia como escravo e queria 
a liberdade. Deus ouviu o clamor do 
povo e o libertou. A experiência das 
ervas amargas, do lava pés e da San-
ta Ceia ajudou rezar e celebrar com 
fé este momento.

INSG/ Castelo - Rio das Ostras

A Celebração de Páscoa realiza-
da no Instituto profi ssional Laura 
Vicunha no dia 23/03, reuniu os 
alunos do Ensino Fundamental 1, 
Ensino Fundamental 2, Educadores 

Laura Vicunha

e Famílias... Todos puderam viven-
ciar belos momentos de fé, relem-
brando o mistério da paixão, morte 
e ressurreição de Jesus. 

Após a acolhida feita pela dire-

tora Ir. Claudia Pianes que acolheu 
a todos os presentes com uma bela 
mensagem sobre o signifi cado da 
páscoa, os alunos se revezaram em 
belíssimas apresentações, culmi-
nando com um coral de alunos e 
professores interpretando a músi-
ca “We are the world” do cantor e 
compositor Michel Jackson, numa 
mensagem otimista de comprome-
timento com a vida do planeta. 

No turno da tarde, a festa tam-
bém foi muito bonita, onde a sim-
plicidade e a espontaneidade dos 
pequenos deram cor e luz especiais 
ao momento de fé.

Com toda a Comunidade Educa-
tiva, se reviveu a entrega de amor 
total, com a qual Cristo Ressusci-
tado convida cada um à vivência do 
mandamento do amor.

“Vibra uma canção de esperança e alegria. 
Surge no horizonte o raiar de um novo dia.” 

Cristo Ressuscitou!  Aleluia! 

Páscoa no Laura Vicunha
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Celebrações Pascais

Comunidade de Resende

No dia 23 de março na Paróquia 
Sagrada Família foi realizada a Ca-
minhada Penitencial e a Celebração 
da Reconciliação.

A caminhada foi iniciada na Co-

munidade São João Batista, com as 
orações iniciais e seguiu em direção 
ao Centro Comunitário Educativo 
Esperança do Futuro onde o Padre 
Paulo Sergio conduziu o segundo 

Paróquia Sagrada Família celebra no CCEEF - Resende

momento penitencial, juntamente 
com os seminaristas. A Palavra foi 
proclamada e meditada. Como gesto 
concreto de penitência as pessoas que 
estavam presentes foram convidadas 
a pegarem uma muda de planta para 
levarem para suas casas e cuidar dela.

Na quadra do CCEEF foi pre-
parado o ambiente, e o momen-
to contou com a participação de  
aproximadamente 100 pessoas que 
seguiram a procissão até a comuni-
dade São José Operário no bairro 
Jardim Primavera.

Encerrou-se  com a celebração 
do perdão  e o padre fez o convite 
para aqueles que não conheciam 
o Projeto que procurem conhecer 
mais de perto.

Um momento de graça e presença 
de Deus com bênção sobre todos.

No dia 23 de março o Centro Co-
munitário Educativo Esperança 
do Futuro – CCEEF – em Resen-
de, celebrou a Páscoa recheada 
de muitas surpresas e alegrias, 
sem esquecer que o principal da 
festa é a Ressurreição de Jesus.

O dia começou com a apresen-
tação de um teatro de fantoches 
que falou da importância de 
Jesus na vida de cada um, em 
seguida um coral, constituído 
pelas crianças de 06 a 09 anos 

de idade, realizou seu número mu-
sical, encantando a todos.

Os adolescentes (10 a 15 anos) pre-
pararam um momento dinâmico 
com brincadeiras para as crianças 
orientadas pelos próprios adoles-
centes. As crianças, divididas em 
dois grupos,  se divertiram com a 
corrida do ovo na colher, o rabo do 
coelho, a caça aos ovos escondidos 
e caça palavras. Para fi nalizar os 
adolescentes explicaram cada sím-
bolo da Páscoa e foi apresentado 

um vídeo da “história da páscoa” 
contada por crianças.

Como lembrança do dia as 
crianças receberam um copo 
enfeitado de coelhinho, confec-
cionado na ofi cina de artes, com 
bombons e doces.

Também esteve presente o grupo 
Hope da UERJ, que no período 
da manhã fez pinturas de coe-
lhinhos nos rostos de todas as 
crianças e adolescentes.

Ainda foi comemorado nesta 
data os aniversariantes do mês. 

Para completar a comemoração, 
uma surpresa  alegrou a todos: 
alunos e professores da Pastoral 
do Instituto São José- Colégio Sa-
lesiano levaram muitos ovos de 
chocolate para todas as crianças 
e junto com elas participaram da 
brincadeira da aula de dança. 

Foi um momento maravilhoso 
e de muita alegria para todos, 
Jesus Ressuscitou, aleluia!

Páscoa em Resende
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Quinze anos de ISECENSA!

Uma missão. Um desafi o. 
Um sonho concretizado. Esse foi 
o sentimento comum na noite 
em que se comemorou os quinze 
anos do Isecensa (16 de março). 
Um misto de “chegamos lá” com 
“queremos muito mais”. A união 
da ousadia da juventude com a 
segurança e qualidade que se 
adquirem com a experiência. 
Nosso Isecensa!

A festa começou com a Ca-
minhada Luminosa em torno 
da instituição, tendo à frente 
Pe.Murialdo Gasparet. Com ve-
las acesas e o coração iluminado 
pela gratidão, centenas de alu-
nos, professores e comunidade 
cantaram e rezaram fazendo 
paradas para a leitura do Evan-
gelho em frente à Escola Infan-
til, Ginásio de esportes e Clínica 
Maria Auxiliadora para, então, 
terminarem a celebração na Ca-
pela da Instituição.

Emocionando os presentes, 
Beth Landim, vice-diretora  do 
Isecensa, falou sobre a trajetória 

da instituição, agradecendo a to-
dos e homenageando Ir. Suraya 
Chaloub, diretora geral, com o 
título Doutor Honoris Causa.

“Nossos agradecimentos à 
Ir. Suraya Benjamin Chaloub 
pelos 15 anos do Isecensa, fruto 
de sua missão empreendedora 
e visionária”.

O momento foi especial 
também para as demais Irmãs 
do Censa que, juntamente com 
os professores e funcionários 
que há quinze anos fazem par-
te da instituição, foram home-
nageadas com medalhas alusi-
vas à data.

A festa continuou no pátio 
onde, após o descerramento de 
placa comemorativa em agrade-
cimento à Ir. Suraya, os acadê-
micos cantaram parabéns e se 
divertiram com muita música e 
bolo. Parabéns, Isecensa! Que 
venham mais quinze, trinta, cin-
quenta... muitos anos de quali-
dade, ética e comprometimento!

CENSA
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Enfermagem do ISECENSA no Zero Aedes
Aderindo à campanha Zero Aedes, 

o curso de Enfermagem do Isecensa, 
após atuar na Comunidade Tamarin-
do, uniu-se ao LaqBio e realizou uma 
mobilização contra o Aedes aegypti, 
na própria instituição. A iniciativa 
fez parte das disciplinas de Epide-
miologia, Doenças Transimssíveis, 
Parasitologia e Integralidade do 
cuidado em Saúde Coletiva e reu-
niu alunos de todas as graduações 
na noite de 21 de março. Os acadê-
micos puderam visitar os diferentes 
ambientes expostos, com reprodu-
ção de focos e criadouros de larvas, 
e, ainda, assistir a uma demons-
tração em tempo real de larvas do 
mosquito através de microscópio de 
ampliação e projeção em tela.

- O ISECENSA sabe da sua res-
ponsabilidade social e constante-
mente atua e promove campanhas 
de interesse público. A mobiliza-
ção dos acadêmicos em torno desse 
tema é importantíssima. Além de 
cuidarem dos seus próprios am-
bientes, eles atuam como agentes 
multiplicadores da campanha de 
combate ao mosquito – afi rma Ali-
ne Marques, coordenadora do curso 
de Enfermagem do Isecensa.

O Auxiliadora, com o seu 
jeito especial de educar, 
proporcionou aos alu-
nos do 6º ao 8º ano do 
Ensino Fundamental 
a primeira Manhã de 
Refl exão de 2016. Tendo 
como leitura básica Ma-
teus 5, 13 -16.  – “SAL da 
terra e LUZ do mundo”, 
os alunos vivenciaram 
momentos de fé, oração, 
refl exão, partilha, dinâ-
micas, músicas e muito 
entusiasmo cristão. 

CENSA

Educar Evangelizando
Evangelizar Educando
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Aluno do INSG/Macaé compõe 
Rap sobre o tema da CF

O lançamento da CF no INSG/
Macaé teve um clima muito especial, 
ao som do rap “Vírus do Planeta” 
composto pelo aluno Antônio Carlos 
Barros Vasconcelos, do 2º ano do 
Ensino Médio, mais conhecido como 
Rastaman.

O rap reúne ritmo e poesia 
(“rhythm and poetry”) e chegou na 
vida de Antônio ainda na infância, 
quando seu pai ouvia artistas como 
Gabriel, o pensador, um dos maiores 
nomes deste estilo no Brasil.

- Cresci ouvindo rap com meu pai 
e meus irmãos. E mais tarde também 
com meus amigos. Fui me interes-
sando, pesquisando o assunto e veio a 
vontade de compor. Até que em 2013 
fi z a minha primeira música, gravei, 
divulguei nas redes sociais e não pa-
rei mais – conta o rapper macaense, 
hoje com 17 anos.

A divulgação deu certo e resultou 
na criação do grupo Família Free 
Rap, do qual faz parte até hoje. Imer-
so no universo do rap em Macaé, An-
tônio diz que a cidade é um celeiro de 
bons artistas deste estilo.

Além de estudar e estar sempre 
presente nesses locais de cultura rap, 
o jovem é beat maker e produtor.

- Faço os instrumentais e deixo 

disponíveis para quem se interessar 
em criar letras para essas bases rít-
micas (beats). Então faço a produção, 
gravo e edito o áudio para esses artis-
tas. Quero a música também para o 
meu futuro. Pretendo fazer curso téc-
nico de sonorização, engenharia de 
som, gravação, masterização, e conti-
nuar vendendo beats – afi rma.

A ideia de fazer um rap com o 
tema da Campanha da Fraternidade 
surgiu de um convite do Professor 
Junior Guzzo, da equipe da Pastoral 
Escolar, que viu no aluno um poten-
cial para envolver os jovens na ques-
tão proposta pela CF.

- Quando recebi o convite, a letra 
nasceu logo. Para mim, está sendo 
muito bom usar minha arte em uma 
campanha que faz o bem, que tem 
uma importância social e uma gran-
de dimensão, como a Campanha da 
Fraternidade – diz o jovem.

Para ele, esse olhar para o outro é 
a marca principal da escola salesiana.

- O INSG/Macaé não se prende 
apenas ao conteúdo das disciplinas, 
mas valoriza muito a parte humana. 
Aqui a gente estuda as disciplinas 
mas também tem o lado humano. 
Não somos tratados como robôs. 
Esse é o diferencial – conclui o nosso 
Rastaman.

INSG/Castelo - Macaé
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INSG/Castelo - Macaé

INSG/Macaé comemora o Dia Mundial da Água

Um jardim com regadores feitos 
a partir de material reciclado; pai-
néis informativos e livros de cordel 
tendo a água como tema central. 
Esses foram alguns dos recursos 
utilizados pelo Projeto “Água: cada 
gota conta”, realizado pelas turmas 
do 6º ano do Ensino Fundamental 
do Instituto Nossa Senhora da Gló-

ria – Macaé para comemorar o Dia 
Mundial da Água – 22 de março.

- É um projeto interdisciplinar, 
reunindo Ciências, Língua Portu-
guesa e Educação Física, que tem 
como objetivo mostrar para as 
crianças o papel fundamental que 
a água tem em nossas vidas e cons-
cientizá-las para a necessidade da 

preservação – explicou a Professora 
de Ciências, Indhira Mendonça.

Nas aulas de Língua Portugue-
sa, os alunos confeccionaram os 
cordéis, que foram expostos no 
pátio durante o evento.

Na parte de Educação Física, o 
objetivo foi abordar a necessidade 
da água para o equilíbrio do corpo.

A aluna Maria Eduarda Gomes 
Dias, do 6º ano, teve como função 
explicar para os visitantes o painel 
informativo sobre o consumo de 
água na produção de bens como 
celulares, carro, alimentos, roupa 
e calçados.

- Eu tento mostrar que muitas 
vezes não precisamos comprar 
uma roupa nova ou um celular 
novo. Podemos economizar, pois 
para fabricar tudo isso é preciso 
consumir muita água – explicou.

Com o que aprendeu em sala de 
aula, a aluna Ana Beatriz Ferraz 
de Oliveira incentiva novos hábi-
tos na rotina familiar, visando o 
não-desperdício.

- Na minha casa, utilizamos 
água da chuva para lavar o quin-
tal e a varanda. E também ficamos 
de olho nos vazamentos, para que 
não haja desperdício. Precisamos 
fazer algo para ajudar o planeta – 
afirmou a aluna do 6º ano.

Em um dos painéis colocados 
no pátio, havia um espaço para 
que os visitantes deixassem sua 
marca digital, como forma de ade-
são à iniciativa, comprometendo-
-se em adotar ações de preserva-
ção no seu dia a dia.

O Projeto também fez referên-
cia ao tema da Campanha da Fra-
ternidade 2016: “Casa comum, 
nossa responsabilidade” que tem 
como objetivo principal chamar 
atenção para a questão do sanea-
mento básico e sua importância 
para garantir desenvolvimento, 
saúde integral e qualidade de vida 
para todos.
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Dia 18 de março aconteceu a 
tão esperada reinauguração da 
Panificação Laura Vicunha! Após 
aproximadamente dois meses fe-

Reinauguração da Panificação 
Laura Vicunha

chada para reforma, chegou o 
momento de ser reaberta ao pú-
blico. Após a celebração euca-
rística diária, Padre Waldemar 

Zoppé – SDB – aspergiu todas as 
instalações (produção e venda) e 
pediu a Deus as bençãos para o 
novo espaço e para todos que dele 
se aproximarem. Para finalizar, 
um maravilhoso coquetel com as 
delícias da panificação: salgados, 
tortas, bolos, além das novidades 
da linha Fit que vem para agradar 
a todos.

Laura Vicunha

O Instituto Profi ssional Laura 
Vicunha em preparação para 
a Páscoa viveu momentos de 
refl exão na semana de 14 a 
18 de março com celebrações 
penitenciais e atendimentos de 
confi ssão para alunos do Ensino 
Fundamental 1 e 2 e também 
para os funcionários com os 
Padres Helio Marcos da Silva e 
Murialdo Gasparet (sacerdotes 
diocesanos).  Os alunos do turno 
da manhã refl etiram a parábo-
la do Filho Prodigo, onde o Pai 
acolhe o fi lho em sua infi nita 
misericórdia. Com o turno da 
tarde as crianças foram até a 
capela da escola onde aconteceu 
o momento da partilha e refl e-
xão sobre a importância de se 
celebrar a Páscoa na vida.

Celebração do Perdão no Laura Vicunha
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Nos dias 02 e 03 de Março a Co-
munidade Educativa do Instituto 
Nossa Senhora da Glória – INSGRO 
- recebeu os pais e responsáveis 
para a primeira reunião pedagógica 

do ano letivo de 2016.

O início da reunião foi marcado 
pela apresentação de Irmã Neuza 
Zampirolli diretora da Comunida-
de Educativa, que retorna à escola 

para um novo período de gestão. 
Toda a equipe pedagógica presente 
foi apresentada.

A professora Cintia de Castro 
Manhães apresentou a metodolo-
gia do material digital e elencou os 
principais pontos sobre a Pedago-
gia Salesiana. As Coordenadoras 
Pedagógicas apresentaram o siste-
ma de avaliação, normas e regula-
mentos da escola.

A  seguir o representante da 
Mind Lab, Alexandre Giannico Bor-
ges, conversou sobre a metodologia 
Mente Inovadora e sobre o Desen-
volvimento da Habilidade de Racio-
cínio dos jogos.

Irmã Neuza Zampirolli encerrou 
o encontro com  boas vindas aos 
antigos e novos pais de alunos, de-
sejando um ano letivo de sucesso e 
grandes realizações. 

Reunião de pais em Rio das Ostras
INSG/Castelo - R.O.

Laura Vicunha

O Instituto Profissional Laura 
Vicunha realizou nos dias 10 e 11 
de março a reunião anual de aco-
lhida aos pais do Ensino Funda-
mental 1 e Ensino Fundamental 2, 
respectivamente.

Após rápidas palavras de boas – 
vindas da diretora Ir. Claudia Pianes, 
a Assessora de Pastoral Mayra Netto 
conduziu o grupo no momento de es-
piritualidade, acolhendo-os e entre-
gando a Deus o ano que se inicia. Em 

seguida a Ir. Claudia Pianes retomou 
a palavra apresentando ao grupo de 
pais a proposta da escola, sua origem 
como Escola Salesiana, sua partici-
pação na Rede Salesiana – RSE, e o 
seu compromisso com a educação de 
qualidade das crianças e adolescen-
tes confi ados a essa Instituição. Ir. 
Claudia concluiu este momento com 
a apresentação do corpo docente.

Os próximos momentos acon-
teceram com a apresentação das 
orientações práticas para 2016, feita 
pela Coordenadora Pedagógica Már-
cia Claudia Dutra e a Orientadora 
Pedagógica Elizabeth Souza Ma-
chado. Também a Assistente Social 
Fernanda Degli Esposti apresentou 
o projeto Escola de Pais realizado 4 
vezes durante o ano.

Ir. Claudia fez a fi nalização da re-
união agradecendo a presença de to-
dos; e os pais foram encaminhados 
para conversas individualizadas com 
os/as professores/as de seus fi lhos.

Reunião de pais no Laura Vicunha
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Vinde e vede na Diocese de Nova Iguaçu

Dia 06 de março aconteceu o VI 
VINDE E VEDE promovido pelo a 
Equipe do SAV da Diocese de Nova 
Iguaçu. O Encontro aconteceu no 
Seminário Paulo VI, tendo a parti-

cipação de jovens das 10 Regionais 
Pastorais da diocese , totalizando 
uma média de 200 participantes.

A Programação contou com a 
Santa Missa presidida pelo bispo 

diocesano D. Luciano Bergamin e 
co-celebrada por padres diocesanos 
e religiosos. D. Luciano destacou a 
participação de todas as religiosas 
presentes, diáconos e seminaristas.

Também houve a “sala de visi-
tas” composta por uma religiosa, 
um casal, um diácono permanente, 
uma leiga e um sacerdote. 

Ir. Rita Cristina representou a 
Vida Religiosa explicando sobre a 
mesma e dando seu testemunho 
vocacional. 

Após o almoço os jovens visi-
taram a sala dos carismas onde as 
diversas famílias religiosas expuse-
ram seus carismas.

Depois a juventude assistiu ao 
filme “Caminhos” e refletiu sobre 
o mesmo. 

Para fi nalizar o encontro houve 
um forte momento de adoração ao 
Santíssimo Sacramento. Foi um dia 
de grande esperança para a Equipe 
do Serviço de Animação Vocacional 
da diocese que fez o convite para os 
encontros mensais.

Retiro de Jovens no 
Projeto Crescendo Juntos

Aconteceu nos dias 05 e 06 de mar-
ço, no Projeto Crescendo Juntos o 
primeiro Retiro da Juventude da 
(Quase) Paróquia São Vicente, com o 
tema: “Eu acredito e Você?”. O retiro 
foi coordenado por uma equipe de 
jovens. Aconteceram palestras, teste-
munhos, momento de adoração, lual 
com músicas que marcaram a cami-
nhada de Fé. Entre as  assessorias Ir. 
Rita Cristina  falou sobre: “A graça 
da Misericórdia”.  Ir Maria Rita 
colaborou na equipe geral.  Ainda em 
sintonia com o pedido do Papa Fran-
cisco os jovens tiveram um ambiente 
de capela com Cristo sendo adorado 
durante todo o retiro, para viverem 
as 24horas com Jesus. O retiro foi 
concluído com a Santa missa presidi-
da por Pe. Célio Nascimento Barbosa 
(diocesano). Foi um momento muito 
marcante para as famílias e para os 
20 jovens participantes.

Comunidade de Belford Roxo
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Educadores do PCJ refletem sobre 
o perfil do educador salesiano

No dia 04 de março a equipe de 
educadores do PCJ, pode vivenciar 
um momento formativo com a te-
mática referente ao Perfi l do Edu-
cador, com um foco signifi cativo no 
estudo do Caderno de Identidade 

Organizacional da Rede Salesiana 
Brasil de Ação Social. O estudo foi 
animado por Stevie Santos – Coor-
denador Pedagógico.

A formação iniciou com uma di-
nâmica que fez os educadores refl e-

tirem sobre rótulos que às vezes 
são colocados nos educandos... 

Foi estudado também o credo 
do educador salesiano destacando 
a postura e a metodologia salesia-
na voltada à criança e adolescente.

Os educadores foram divididos 
em dois grupos para que pudessem 
dramatizar o Evangelho da alegria, 
aprofundando “a alegria que se re-
nova e comunica”, e “a doce e re-
confortante alegria de evangelizar”.  

Todos se envolveram com gran-
de entusiasmo trazendo assim 
para o grupo uma maior perspec-
tiva para a atuação com educan-
dos do PCJ.

Depois ainda em grupo foram 
aprofundadas também as páginas 
15 e 16 do Caderno de Identidade 
Organizacional. 

Formação do PCJ com assistente social

Abrindo um mês especial de 
formação para educadores a As-
sistente Social da Inspetoria, Go-
yani,  desenvolveu no dia 27 de 

fevereiro  com a equipe do Projeto 
Crescendo Juntos a temática da Co-
municação Não Violenta (CNV). 

A Comunicação Não-Violenta 

Comunidade de Belford Roxo

- CNV , inclui um método simples 
de comunicação clara e empática 
constituída por quatro elementos: 
Observações, sentimentos, necessi-
dades, pedidos. A CNV almeja en-
contrar um jeito para que todos os 
presentes falem o importante sem 
culpar o outro, humilhá-lo, enver-
gonhá-lo, coagi-lo ou ameaçá-lo. É 
útil para resolver confl itos, conec-
tar-se aos outros, e viver de um jeito 
consciente, presente e antenado ás 
necessidades vitais e genuínas de si 
mesmo e do mundo.

O tema despertou um enorme 
interesse por parte de todos os edu-
cadores e fortaleceu o elo de paz que 
é preciso ter ao dialogar com toda 
criança e adolescente.

Foi feito também um estudo de 
caso onde, cada educador  pôde dar 
sua opinião e construir o melhor ca-
minho para resolver a situação de 
forma tranquila e pacífi ca.
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Dia da Misericórdia em Resende

A cidade de Resende- RJ viveu 
“as 24 horas para o Senhor - Dia da 
Misericórdia” - no dia 06 de março, 
onde as cinco Paróquias da cidade 
saíram em peregrinação até a Porta 
Santa da Matriz de Nossa Senhora 
da Conceição, sendo que cada pa-
róquia saiu de um lugar da cidade e 
algumas se encontraram pelo cami-
nho para juntas chegarem à Matriz. 

Durante todo o dia uma pro-
gramação intensa para ajudar a 
viver melhor o dia. Inicialmente a 
celebração penitencial, seguida da 
oração do ofi cio, adoração ao San-
tíssimo Sacramento, missa ao meio 
dia, oração do terço, leitura oran-
te da Palavra conduzida pela Irmã 
Salesiana Mercedes Altoé, terço da 
misericórdia meditando as obras de 
misericórdia e por fi m um momen-

Comunidade de Resende 

to com os seminaristas da diocese 
presentes nesta cidade.

Para que o dia fosse ainda mais 
completo, os padres atenderam 
confi ssões durante todo o tempo em 
12 tendas espalhadas na praça, em 
volta da igreja Matriz.

Aproveitando o momento, as 
Irmãs Ursulinas do Colégio Santa 
Ângela e as Irmãs Salesianas Filhas 
de Maria Auxiliadora do Centro Co-
munitário Educativo Esperança do 
Futuro foram convidadas a expo-
rem materiais sobre seus trabalhos 
e vocação religiosa, e também ven-
derem alimentos, como uma forma 
de ajudar suas obras.

Fascinante a resposta dos católi-
cos de Resende ao convite do Papa! 
Estiveram presentes aproximada-
mente 2000 pessoas!

O CCEEF/ Resende – RJ está 
sendo agraciado com a parti-
cipação de jovens que fazem 
parte do projeto “HOPE for the 
future”, que é uma parceria 
do CISV Brasil com a UERJ de 
Resende, tendo a orientação 
da professora Rita Bittar.

O grupo está realizando a ofi ci-
na de instrumentos musicais 
através materiais recicláveis, 
sendo confeccionado pelas 
próprias crianças e adolescen-
te, convergindo com a refl exão 
que estamos trabalhando sobre 
a campanha da fraternidade 
ecumênica com o lema: “Casa 
comum nossa responsabili-
dade”, incentivando e dando 
ideias para que eles possam fa-
zer em suas casas e despertar 
para o cuidado com a natureza 
e com nosso planeta.

Nesta ofi cina as crianças e 
adolescentes tendem a expres-
sar suas emoções e sua criati-
vidade,  e ao fi nal de cada ins-
trumento feito é gravado um 
vídeo com a apresentação do 
grupo tocando o instrumento, 
termina o encontro com muita 
alegria.

CISV Brasil 
em Resende
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Reunião de pais em Resende

Foi realizada a primeira reunião 
de pais do ano de 2016 no CCEEF, 
no dia 14 de março, com o objeti-
vo de dar as boas vindas aos pais e 
aproveitar o momento para tratar 
de um assunto que está presente no 
dia a dia de todos “a dengue”.

A Ir. Maria Caliman iniciou aco-
lhendo a todos, logo em seguida foi 
apresentado o agente de saúde Jorge 
Luis S. Lear que conduziu uma pales-
tra sobre os cuidados com a dengue 
e como devemos evita – lá, e esclare-
ceu as dúvidas que surgiram no fi nal. 

Dando continuidade, a educado-
ra Helen falou um pouco dos tra-
balhos realizados com as crianças e 
adolescentes, agradeceu a presença 
dos pais e falou da importância da 
participação deles em nossas reu-
niões e atividades quando solicita-
dos, o quanto isso ajuda no desen-
volvimento das crianças.

A psicóloga Marina falou do 
acompanhamento que realiza com 
as crianças/adolescentes e as famí-
lias, juntamente com a assistente 
social Ir. Gerline Paiva.

Iniciamos o ano com uma inova-
ção nas reuniões de pais: a partici-

pação das crianças e dos adolescen-
tes apresentando algo sobre o tema. 

As crianças (6 a 9 anos) apre-
sentaram uma peça teatral chama-
da “a dengue no reino encantado”, 
a qual teve a participação de 32 
crianças representando príncipes, 
princesas, fi lhos, famílias dos reino 
encantado, que falou o que é a den-
gue e os cuidados que devemos ter 
para prevenir.

Também encantou a todos a 
apresentação dos adolescentes (10 
a 15 anos) que produziram um ví-
deo na ofi cina de informática, com 
orientação da educadora Priscila 
Souza, o texto e a interpretação foi 
próprio das adolescentes, teve o 
nome de “Jornal do Quintal: Isaja-
mica”, onde duas apresentadoras 
de telejornal apresentaram noticias 
sobre a dengue e entrevistaram pes-
soas nas ruas, sendo estas pessoas 
outras adolescentes do grupo, que 
falou de cuidado com a dengue, ten-
do até direito a comercial.

Todas as apresentações foram 
aplaudidas de pé, principalmente 
pelo envolvimento e a dedicação 
de todos.

Comunidade de Resende INSA

Teatro de 
fantoche 

trabalha CF

Dando ênfase à Campanha 
da Fraternidade, a profes-
sora Mônica Lima do Pré 2 
do INSA, criou e contou com 
fantoches a história “Defen-
sores da Natureza” na sala de 
multimeios. A história retra-
ta a preocupação de duas 
crianças em ajudar o planeta, 
abordando vários temas: lixo 
no lugar certo; saneamento 
básico para viver melhor; eco-
nomizar água sempre e cuidar 
da natureza, das pessoas e dos 
animais. As crianças vibraram 
com a novidade!

Bem sabemos que o teatro de 
fantoches, assim como todos os 
outros meios de dramatização 
ajudam a criança a entrar no 
faz-de-conta, a se interessar 
sobre os assuntos propostos, 
a construir sua identidade, 
a vivenciar diversos papéis 
sociais (personagens) e experi-
mentar diferentes sensações e 
emoções, favorecendo assim o 
envolvimento e a assimilação 
da mensagem abordada.


