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Entre os dias 06 e 07 de outubro
foi realizado em Cachoeira do
Campo-MG, o 1º Encontro Nacional
de Ação Social por Polos (Enas), que
reuniu participantes das inspetorias
São João Bosco, Madre Mazzarello e
Nossa Senhora da Penha (BRJ). O
objetivo desse encontro interinspe-
torial foi fortalecer a Identidade Sale-
siana por meio do trabalho em Rede.

No dia 06, após a acolhida, foi
realizado o seminário: “Como reve-
lar a pastoral na dimensão operativa
da ação social? Perspectivas a partir

1º Encontro Nacional de Ação Social por Polos

do Caderno de Identidade Educa-
tivo-Pastoral da RSB-Social”. Na
parte da tarde os participantes de
reuniram em grupos de trabalho que
discutiras as percepções sobre a
proposta do Caderno de Identidade
Educativo-Pastoral da RSB-Social.

O tema do seminário do dia 07
foi: “Como repensar a presença das
obras sociais no território em uma
perspectiva sustentável? Caminhos
possíveis a partir da transição de
programas para projetos, em con-
vergência com os Compromissos

Fundamentais da RSB-Social”. Em
seguida, novamente foram realiza-
dos grupos de trabalho, que abor-
daram a as percepções sobre a pro-
posta de atuação por projetos e as
ações dos próximos 12 meses para
promover localmente a ação social
salesiana em rede.

No fim do dia foi realizada a
planária final do encontro que teve
como foco mobilizar os membros da
RSB-Social no polo para a prepa-
ração do ENAS Nacional 2017. Os
participantes assinaram o Pacto de
Animação da RSB-Social no Polo.

2º ciclo de treinamento da
metodologia Zoop:

Com o encerramento do Enas,
teve início o 2º ciclo de
treinamento da metodologia
Zoop, que ofereceu aos gestores
e coordenadores das obras
sociais na área de elaboração e
gestão de projetos para
captação de recursos.

O Zoop é largamente utilizado
por organizações que
financiam projetos de ONG’s no
mundo todo, para avaliar a
viabilidade das
propostas,conceder doações e
acompanhar a execução ao
longo de sua duração.



...3Nº 151  |  Outubro de 2016

Na tarde do dia 15 de outubro um

grupo de sete jovens se reuniu em

Niterói (Comunidade Madre

Marchese) para uma tarde de

Deus chamados e confrontá-los

com a resposta de cada uma;

incentivar um processo interior de

liberdade e essencialidade;

deixar-se provocar pelo fato de

que seguir Jesus exige decisão e

perceber os impactos e disposições

disto dentro de si; o carisma

salesiano; possíveis passos para

2017: esta foi a proposta

desenvolvida em clima de oração/

reflexão durante toda a tarde. O

grupo também pode participar da

missa com a Comunidade local. As

Irmãs acolheram a todas com

enorme carinho! Aproveitando o

momento foi celebrado também

com alegria o aniversário de Ir.

Ana Teresa.

No dia 17 de outubro as equipes
da Pastoral Universitária dos Insti-
tutos Superiores de Ensino do Cen-
tro Educacional Nossa Senhora
Auxiliadora (ISECENSA) e da Facul-
dade Salesiana Maria Auxiliadora
(FSMA), instituições de Ensino Su-
perior da Inspetoria Nossa Senhora
da Penha, se reuniram, em Costa
Azul, para avaliar a caminhada pas-
toral das duas instituições ao longo

do ano de 2016 e planejar as ações
de 2017.

Fizeram-se presentes, pela
FSMA, Ir. Carmelita Agrizzi, Natália
Mirana, Prof. André Pereira, Prof.
Gabriel de Sousa, Prof. Jeferson Luis
da Silva Rosa e Prof. Nilson Guzzo
Junior. Representando o
ISECENSA, estavam presentes Pe.
Murialdo Gasparet, Paula Seabra,
Profª. Maria de Fátima Fernandes

Encontro da Pastoral Universitária da Inspetoria
Coelho, Profª. Lilian Azevedo e Prof.
Túlio Baita.

O encontro contou ainda com a
presença da Inspetora, Ir. Ana
Teresa Pinto, que, com sua presença
motivou a todos na continuidade
desse trabalho necessário à vida da
Igreja, das próprias instituições de
ensino e, principalmente, dos jovens
que estudam nestas Instituições.

Após a recepção realizada pela
equipe da FSMA, com um café da
manhã, os participantes se reuniram
em oração. Com as palavras motiva-
doras de Ir. Ana Teresa foi aberto o
encontro. Em seguida, Paula Seabra
(ISECENSA) e Gabriel de Sousa
(FSMA) partilharam sobre o III Cur-
so de Agentes da Pastoral Universi-
tária, promovido pela CNBB, realiza-
do no Rio de Janeiro, em setembro
passado.

Foram apresentadas e aprova-
das pelo grupo propostas de atuação
conjunta, e de atuação específica, em
cada instituição. Dentre as ações es-
tão: encontros de formação, ativida-
des para os jovens universitários e
ações sociais. O encontro foi encer-
rado com almoço confraternizando
e celebrando a alegria de anunciar,
no meio acadêmico, o projeto de
Jesus Cristo.

Tarde Vocacional em Niterói

oração e retiro vocacional.

Perceber o chamado de Deus na

própria vida e abrir espaço para

respondê-lo; rezar na Palavra de
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Espiritualidade Juvenil Salesiana em Macaé

Dia 09 de outubro o Instituto
Nossa Senhora da Glória – Macaé aco-
lheu aproximadamente 300 jovens pa-
ra o Dia de Espiritualidade Juvenil Sa-
lesiana onde toda a Inspetoria Nossa
Senhora da Penha esteve represen-
tada, bem como 3 Comunidades dos
SDB da Inspetoria São João Bosco.

Num segundo momento do dia,
o grupo viveu a experiência do
“Grande Oratório Salesiano” que
consistiu em atividades variadas
organizadas por cada Comunidade,
e que favoreceram a participação
de todos: teatro, brincadeiras va-
riadas, esporte, convivência, roda
de conversas, jogos de tabuleiro
gigante, muita música e muita, mui-
ta animação!

Durante todo o dia o Salesiano
Padre José Ricardo atendeu con-
fissão daqueles que desejaram.

Uma fervorosa celebração euca-
rística concluiu as atividades deste
dia tão... salesiano!

Após a acolhida inicial, apre-
sentações e um momento de ora-
ção, os jovens foram subdivididos
em 13 grupos e distribuídos nas 12
Oficinas Temáticas (cada grupo
passou por 3 oficinas, onde 27 jo-
vens foram os animadores). São
elas:
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No dia 29 de outubro aconteceu
a II Jornada de Comunicação deste
ano na Casa Inspetorial/RJ. Desta
vez o tema desenvolvido foi vídeo, e
contou com a assessoria do jornalista
da revista Família Cristã e produtor
audiovisual Nathan Xavier, que des-
tacou num primeiro momento a His-
toria do cinema, a linguagem cine-

II Jornada Inspetorial de Comunicação - Vídeo

matográfica (planos e movimentos),
a estrutura de um roteiro, a cons-
trução simbólica e os arquétipos.

Na segunda parte do dia, os
participantes (sub-divididos em pe-
quenos grupos) tiveram oportuni-
dade de montar roteiros e exercitar
filmagens, de acordo com a orien-
tação do assessor. Após atividade

montada e apresentada, foram pas-
sadas para o grupo informações refe-
rentes aos equipamentos específicos
de filmagem, resoluções de telas, cui-
dados, curiosidades e dicas a serem
considerados na hora de uma filma-
gem. Durante todo o dia também fo-
ram feitas análises de filmes, séries,
dentre outras produções audiovi-
suais. O grupo presente foi de de-
zoito correspondestes comunica-
tivos vindos das várias Comunidades
da Inspetoria. Ir. Ana Teresa – Ins-
petora referente da Comunicação no
Brasil – esteve presente todo o tem-
po, deixando ao grupo sempre pala-
vras de estímulo e incentivo.

Festa da Gratidão com Peregrinação

Celebrando o Ano da Misericór-
dia, a Inspetoria Nossa Senhora da
Penha realizou nos dias 22 e 23 de
outubro a Festa da Gratidão com o
tema “Maria, Mãe da Misericórdia”.

O grupo de aproximadamente trinta
Irmãs das várias Comunidades
hospedou-se no Centro de Formação
Matina Tolloni (Vila Velha/ES),
onde num clima fraterno descon-

traído foi possível dizer – de
modo especial à Ir. Ana Teresa –
o grande Obrigada pelo seu
serviço/doação incansável à
frente da animação inspetorial.
Também foi o momento de dizer
da gratidão recíproca para com
todas e cada uma que constitui
esta porção do Instituto nos
Estados do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo.

No dia seguinte, o grupo
seguiu em peregrinação ao
Santuário de Nossa Senhora da
Penha onde passou pela Porta
Santa, participou da celebração
eucarística e pôde celebrar agra-
decido o dom da Misericórdia de
Deus na própria vida, na vida de
cada Comunidade, da Inspetoria
e de todo Instituto!

Nossa Inspetoria
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O Projeto Crescendo Juntos –
PCJ realizou de 25 a 28 de outubro a
semana especial em homenagem ao
dia das crianças que começou na
terça dia 25 com dois cenários de
jogos cooperativos (futebol em
dupla, circuito cooperativo) que
tiveram o objetivo e integrar e criar
uma visão ampliada com relação à
união e como o outro é importante
em nossa vida e desenvolvimento.

Semana da Criança no PCJ

Todos os dias não faltou alegria
e festa para a criançada com torneio
de queimada, sessão de cinema (com
pipoca!) e saborosos lanchinhos
preparados pelas educadoras.

Concluindo a semana os edu-
candos foram para a Cidade das
Crianças que é um clube com piscina
administrado pela Prefeitura do
Estado do Rio de Janeiro. O PCJ
realizou o passeio com dois ônibus:

um com o nome Dom Bosco e outro
com o nome Mazzarello. Isso faci-
litou a administração do público
participante e fez com que os edu-
candos pudessem lembrar o nome
dos nossos fundadores e animar a
metodologia e postura que é missão
do PCJ todos os dias, os meninos
foram todos no ônibus Dom Bosco
e as meninas todas no ônibus
Mazzarello.

O Projeto Crescendo Juntos PCJ
realizou no dia 21 de outubro o
passeio em homenagem ao dia do
educador. Foi um dia de muita
alegria e homenagens! O momento
inicial – como sempre – foi mar-
cado com uma bonita celebração
onde foi possível refletir, partilhar,
agradecer a caminhada educativa
salesiana construída no dia-a-dia.

Foi um dia tecido de muita anima-
ção, integração, brincadeiras... tudo
isso regado a um saboroso churrasco,
e é claro, muita fraternidade!

Já ao final da tarde, Ir. Maria Rita
Zampirolli convidou a todos para um
delicioso sorvete, e com isso fez a
alegria de toda equipe que depois deste
passeio encontra-se renovada e pronta
para continuar a missão.

Dia do Educador  no PCJ
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A Semana da criança chegou
atrasada no Vill’agindo sem impe-
dir a alegria e a diversão para as
crianças/adolescentes nas ativida-
des diferenciadas que aconteceram
entre 17 e 22 de outubro.

feira (20), a diversão ficou garantida
com a tradicional “Discoteca Vill’-
agindo” que esse ano bombou na pista
de dança desvendando talentos ainda
escondidos !

A Discoteca é uma das poucas
oportunidades de lazer para nossa
criançada, por isso se dá muito valor a
esse momento.

E para fechar a semana com chave
de ouro, a faculdade Multivix em par-
ceria com o Vill’agindo proporcionou
uma manhã de brincadeiras, lazer,
contação de histórias, jogos, algodão
doce, pipoca e outros atrativos para a
criançada no dia 22 (sábado), e adi-
vinhem só?! Os adolescentes tomaram
o palco com apresentações de danças e
deram um show!

Demorou e valeu a pena! A
semana começou com pula-pula e
brincadeiras valendo prêmios e
doces fazendo a galerinha abrir o
sorriso de canto a canto. No fim
das tardes de quarta (19) e quinta-

As disciplinas de Filosofia, Lite-
ratura e Arte, num trabalho inter-
disciplinar, uniram-se para a feira
cultural no dia 18 de outubro no Co-
légio Castelo de Rio das Ostras. Todas
as disciplinas focadas no desenvol-
vimento das potencialidades dos
alunos construíram o cenário vivo. O
musical que marcou o encerramento
dos eventos com apresentação da es-

cola, neste ano usou o entrelaçamento
de cultura de conhecimento, raízes,
histórias, espiritualidade, fraterni-
dade, amizade, comunhão e muita
esperança rumo ao futuro.

Os alunos apresentaram desde
releituras de sambas a fotonovelas
contemporâneas. Pinturas que ex-
pressavam as Vanguardas Eupoeias
deram o tom da criatividade e do em-

penho dos alunos que procuraram
marcar presença com ideias que
repensavam o cotidiano humano.

A disciplina de espanhol também
apresentou um rico trabalho inti-
tulado “Túnel do Tempo”, proposta
que motivou a escrita em espanhol.
Ponto alto das apresentações foi a
remontagem de uma rádio que apre-
sentou um “Festival das Décadas”.

Feira Cultural no Castelo/Rio das Ostras

Semana da Criança no Villagindo
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No dia 14 de outubro, na quadra do

Colégio Castelo/Rio das Ostras, uma

linda homenagem aos educadores

movimentou a noite de comemorações!

Sr. João Walter, coordenador do colégio,

iniciou o momento com uma oração e

uma dinâmica muito significativa: após

a leitura de uma frase de Dom Bosco,

que vinha acompanhada de uma

semente de girassol, os professores

plantaram as sementes num gesto que

fez uma comparação entre o trabalho de

um agricultor que planta, cuida, rega e

depois colhe; e a missão dos professores,

que também plantam o conhecimento e

aguardam com paciência a colheita.

Celebrar o dia do Professor é celebrar

o reconhecimento de sua importância

e valor.

Entre os dias 18 e 19 de outubro
foi realizado o primeiro simulado da
Plataforma de Aprendizagem Adap-
tativa – EDEBÊ. O Colégio Castelo
de Rio das Ostras, um dos pioneiros
na proposta, ofereceu a possibilidade
a seus alunos de  potencializar a pro-
ficiência nas áreas do conhecimento
e otimizar o resultado do ENEM, que
já se aproxima, bem como em  outros
processos seletivos para ingresso no
ensino superior.

A Edebê sensível às tendências
de tecnologias aplicadas à educação,

coloca o uso da nuvem no centro da
sua estratégia de negócio. Con-
centrando os esforços em sua missão
de construir conteúdos de alta qua-
lidade para a educação católica. O
apelo das escolas por uma forma
eficiente de acompanhamento peda-
gógico trouxe para discussão o uso
de plataformas de aprendizagem
adaptativa. O desafio foi criar um
ambiente em que os professores,
orientadores e coordenadores peda-
gógicos possam exercer o seu papel
de mediadores do processo de en-
sino e aprendizagem.

Dessa forma, os alunos dos 2º e
3º anos realizaram o simulado
diagnóstico que oferece ferramentas
de acompanhamento e desenvolvi-
mento do desempenho dos alunos em
cada conteúdo programático, bem
como indica, de uma forma diag-
nóstica, o grau de aprendizagem dos
mesmos numa escala de proficiência.

Os alunos relataram a impor-
tância do projeto para a preparação no
Enem e valorizaram essa importante
ferramenta para o crescimento aca-
dêmico, “além de configurar-se como
excelente termômetro para a melhoria
de conteúdos ainda não alcançados.”
– disse uma das alunas do 3º Ano.

A plataforma que pretende pre-
parar  todo o Ensino Médio, cria e
recomenda para o aluno planos de
estudos personalizados em dife-
rentes formatos (texto, vídeo, áudio,
hipertexto) de acordo com seu ritmo
e disponibilidade de tempo. Ela será
capaz de avaliar o domínio de con-
teúdos e habilidades pelo aluno e
recomendar a revisão e o estudo de
conteúdos e habilidades fundantes
conforme o plano de curso do pe-
ríodo letivo.

Colégio Castelo-Rio das Ostras
participa de Projeto Piloto da Edebê

Dia dos Professores no Colégio
Castelo de Rio das Ostras
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Alunos do Castelo/Rio das Ostras Visitam UFF

No dia 21 de outubro, alunos das
turmas 2001, 2002 e 3001 parti-
ciparam da Semana Acadêmica
realizada pela Universidade Federal
Fluminense - campus Rio das Ostras,
que buscava apresentar informações
sobre a história  de criação da Uni-
versidade,  estrutura do polo Rio das
Ostras e  objetivo dos cursos ofer-
tados, além de duração, estrutura
organizacional  e acolhimento dos
alunos nas instalações.

O projeto intitulado “Puro In-
forma” realiza palestras com alunos
dos cursos de produção cultural,
psicologia, serviço social, ciência da
computação, enfermagem e enge-
nharia de produção. O trabalho, or-
ganizado pela orientação educa-
cional do Colégio Castelo – INSGRO,
sob a orientação da psicopedagoga
Josi Coutinho, tem a intenção de
apresentar aos alunos múltiplas
possibilidades de carreiras a seguir.

“Sabemos que essa é uma fase difícil
para os alunos, apresentá-los a di-
ferentes carreiras pode contribuir
para uma escolha mais consciente
sobre a faculdade a seguir.” com-
pletou Josi Coutinho.

Além de informações sobre os
cursos,  os palestrantes ressaltaram
a importância da valorização do
professor de Ensino Médio  e das
cobranças feitas pelos mesmos sobre
realização de tarefas e maior dedi-
cação ao estudo.

Após cada palestra, os alunos
participavam com perguntas sobre
grade curricular,  duração  dos cur-
sos,  remuneração  e outras dúvidas.
Os palestrantes ilustraram suas
apresentações com suas experi-
ências pessoais, que sempre con-
tribuem para a compreensão de que
a escolha acertada de uma carreira é
muito importante para as realizações
futuras.
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A Equipe de Evangelização do
CENSA reuniu alunos do 8º ano do
Ensino Fundamental ao Ensino
Médio para o Viradão da Juventude
Salesiana. Tendo como base o
Evangelho de Mateus 5, 13-16 - Sal
da terra luz no mundo -  os jovens

O CENSA recebeu Ir. Rita

Cristina de Jesus Pacheco,

psicóloga e coordenadora da

Pastoral da Inspetoria Nossa

Viradão da Juventude Salesiana no CENSA

vivenciaram uma madrugada
diferente, de encontro com Jesus,
através da leitura, reflexão e partilha
da Palavra, testemunho, adoração,
louvor, dinâmicas, recreação e
convivência. Além da equipe do
Auxiliadora, o Viradão contou com

a colaboração dos palestrantes Dulce
Peixoto e Leopoldo Mocaiber O
encontro teve inicio às 22 horas de
21 de outubro e finalizou com uma
missa celebrada por Pe. Murialdo
Gasparet, às 5 horas de 22 de
outubro, na capela do Auxiliadora,
seguida de um saboroso café da
manhã.

- Após tanta partilha,

nos sentimos

revigorados, repletos do

entusiasmo próprio do

carisma salesiano

- disse - Simone Aquino,

coordenadora da Equipe de

Evangelização do CENSA.

Despertar Vocacional no CENSA

Senhora da Penha, no dia 24 de

outubro. A visita faz parte do

Projeto Despertar Vocacional,

desenvolvido junto aos jovens,

pela Inspetoria em suas

casas dos estados do Rio de

Janeiro e Espírito Santo O

objetivo é ajudá-los a

pensar na sua vocação, no

seu futuro, no amanhã.

Durante o período em que

esteve no Auxiliadora, Ir.

Rita falou aos alunos do 9º

ano do Ensino

Fundamental e 1º e 2º do

Ensino Médio. Fazendo uso

de pequenos filmes, música

e power point mostrou aos

jovens as diversas

possibilidades de ser cristão

nos tempos atuais e a

necessidade de ser presença

de Deus na vida do nosso

próximo.



...11Nº 151  |  Outubro de 2016

Destacando os aspectos im-
portantes da profissão em grandes
empresas, o ISECENSA promoveu
mais uma edição da Jornada de
Administração, entre os dias 18 e 21
de outubro. O evento contou com a
participação de excelentes palestran-
tes como Antonio Lúcio Rodrigues
Alves, diretor do Walmart com
experiência na gestão de grandes
organizações, e o coordenador re-
gional da MRV, Hamilton Renato
Freitas da Cunha, que se destaca no
gerenciamento de construções de
grande porte e controle de processos.

No segundo dia, foi a vez dos
palestrantes André Luiz Gomes de
Moura e Alexandre da Silva Azeredo
compartilharem suas experiências
empreendedoras com os alunos.
André é Gerente de Operações da
Indra, uma organização que lidera o
setor tecnológico espanhol com
importantes referências em todos os
seus mercados, e já trabalhou para
Petrobras, Rio 2016 Olimpíadas,
Grupo EBX, IBM, BB Veículos,
Banco do Brasil e Ampla. Já o pales-

trante Alexandre contou como de-
senvolveu sua própria franquia
"Elemídia" e o Resenha Sports Bar,
situado no principal shopping de
Campos dos Goytacazes.

No dia 20 de outubro o foco foi
o mercado de trabalho.  Adalton
Toledo, administrador e proprietário
de uma rede de 10 supermercados no
estado de São Paulo, foi o palestrante
convidado. Em seguida, cerca de 60
alunos/empresários juniores de di-
versas instituições de ensino supe-
rior de Campos, Rio de Janeiro e
Niterói organizaram uma mesa re-
donda intitulada "Novas expe-
riências como Empresário Júnior",
onde discutiram formas de fortalecer
o movimento empresarial júnior em
Campos dos Goytacazes e região.

Finalizando a Jornada, os
professores Luiz Cláudio Vieira,
Érika Assad e José Gabriel Peixoto
ministraram mini cursos sobre
"Excel para Negócios", visando
aprimorar ainda mais o conhe-
cimento dos alunos do curso com
novas ferramentas e tecnologia.

A Pastoral Universitária do

ISECENSA realizou no

sábado, 22 de outubro, uma

ação evangelizadora com as

crianças e adolescentes da

Comunidade Tamarindo.

Através de música, jogos,

vídeos e atividades lúdicas, a

equipe do ISECENSA criou

um ambiente propício à

reflexão da Palavra de Deus e

à construção de valores. As

mães também foram

lembradas e tiveram uma

programação específica, com

palestras sobre auto estima,

valor pessoal, hábitos de

higiene e prevenção do câncer

de mama. Finalizando o

encontro, um gostoso lanche

reuniu todos os participantes.

- Foi um momento de grande

partilha e interação entre

comunidade, universitários e

professores - disse Fátima

Coelho, membro da Pastoral

Universitária.

Jornada de Administração
no ISECENSA

Ação
Evangelizadora
na Comunidade

Tamarindo
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Abertura da XXXI
Olimpíada Mirim

do CENSA

Dando a largada nas

comemorações do Dia das

Crianças, o Ensino

Fundamental I do CENSA

realizou a solenidade de

abertura da sua XXXI

Olimpíada Mirim.

Reunindo alunos do 1º ao 5º

ano, pais e professores, a festa

aconteceu no dia 7 de outubro,

no ginásio de esportes. O

Projeto Estrela do Amanhã

também marcou presença,

dando um show de técnica e

harmonia na ginástica

olímpica e trapézio. As

disputas tiveram inicio no dia

10 de outubro, e além das

modalidades de handebol,

futsal, câmbio, queimado,

atletismo e natação, a

criançada ainda tem uma

gincana cultural, lanche e

muita diversão durante toda a

semana. Afinal, elas merecem!

Outubro Rosa:
ISECENSA abraça essa causa

Totalmente integrado na
Campanha Outubro Rosa, o
ISECENSA promoveu uma série de
atividades alusivas ao tema.
Professores e acadêmicos se envol-

veram na causa e programaram uma
série de eventos de conscientização
e prevenção ao câncer de mama que
aconteceu ao longo do mês de
outubro. Confira:
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Nos dias 22 e 23 de outubro, foi
realizado no centro de Convenções
“Jornalista Roberto Marinho”, o 1º.
Kairós Macaé.  Com o tema “Deixe-
se surpreender por Deus”, o evento
promovido pela Paróquia Santo

Antônio, contou com a presença de
vários cantores católicos, reunindo
jovens de vários estados e de modo
especial desta região.

Passaram pelo palco Vida Reluz,
Anjos de Resgate, Ministério Vine,

Rosa de Saron, Toque de Isaac, Eros
Biondini, Tony Allysson, Ziza
Fernandes, Cida Lima e Ana Júlia
Pettini, com momentos de pregação,
testemunho e Celebração Eucarística.

Na oportunidade, jovens sale-
sianos marcaram presença presti-
giando o evento com toda sua alegria
e entusiasmo. Ponto de encontro do
jovem foi o stand Salesiano, espaço
de acolhida, convivência e louvor,
com a presença das irmãs Carmelita
L. Agrizzi e Rita de Jesus Pacheco e
educadores do Castelo.

O espaço Salesiano estava
identificado pela afirmativa de Dom
Helder Câmara: “Feliz de quem
atravessa a vida tendo mil
razões para viver”. Conforme o
site da Diocese de Nova Friburgo, o
1º. Kairós ficou para a história de
nossa região como grande evento
católico de Evangelização, reunindo
12 mil participantes e arrecadando
12 toneladas de alimentos.

Juventude Salesiana Prestigia
o 1º Kairós Macaé

Encontro Vocacional
No dia 29 de outubro aconteceu

o segundo encontro vocacional para
as jovens da Região Litorânea da
Diocese de Friburgo na Paróquia
Nossa Senhora de Fátima. Estavam
presentes a coordenação da Pastoral
Vocacional Diocesana, irmãs das
Congregações Filhas de Maria
Santíssima do Horto, Serva da
Pobreza (Toca de Assis) e Salesianas.

As 36 jovens se destacaram pelo
empenho e seriedade neste processo
de discernimento vocacional. As
irmãs Julieta e Carmelita refletiram
o tema “O sim de Maria e o nosso sim
no mistério da salvação.” O terceiro
e último encontro, deste ano, acon-
tecerá nos dias 26 e 27 de novembro
em Friburgo quando cada congre-
gação apresentará seu carisma.
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O Instituto Nossa Senhora da
Glória - INSG/Macaé realizou, de 17
a 21 de outubro, a XI Mostra Uni-
versitária. O evento tem como
objetivo auxiliar alunos e alunas do
Ensino Médio na escolha de uma
carreira profissional, apresentando
os cursos oferecidos nas principais

Instituições de Ensino Superior
(IES) de Macaé.

A Mostra é organizada pela
Coordenação Pedagógica, Orien-
tação Educacional do Ensino Médio
e Serviço de Psicologia do INSG/
Macaé e desenvolvida em parceria
com as Faculdades e Universidades
mais renomadas da região.

O público-alvo do evento são os
estudantes do 9º ano do Ensino
Fundamental II e das 1ª, 2ª e 3ª
séries do Ensino Médio do INSG/
Macaé.

- Antes de chegar ao vestibular
é necessário que o estudante tenha
claro quais são seus reais interesses,
habilidades e competências. E, para
isso, é necessário que ele amplie sua
visão sobre as possibilidades ofere-
cidas, conheça os cursos e seus cam-
pos de atuação e perceba quais são
os caminhos para ser um profis-
sional de sucesso - explica o coor-
denador do Ensino Médio do INSG/
Macaé, Júlio Boldrini.

Durante a Mostra, foram mi-
nistradas palestras com represen-
tantes de universidades e faculdades,
com a finalidade de orientar os alu-
nos sobre os diversos cursos supe-
riores que oferecem.

XI Mostra Universitária Castelo/Macaé
encerra com Feira de Profissões

Feira de Profissões:

No último dia do evento, foi
realizada a da Feira de
Profissões, que teve stands e
painéis sobre diversas áreas de
atuação profissional como:
Direito, Comunicação Social,
Música, Cinema, Química,
Engenharias, entre outras.

Um dos stands presentes foi o
da Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA), que
apresentou ao público os
cursos que são oferecidos pela
instituição e realizou inscrições
para seu próximo vestibular.

- Oferecemos ao jovem de
Macaé e região a oportunidade
de fazer uma graduação com
muita qualidade sem precisar
se deslocar para municípios
mais distantes – afirmou a
funcionária da FSMA, Maria
Cristina Gusmão.
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A Olimpíada de Matemática do
Instituto Nossa Senhora da
Glória – Macaé somou alegria,
multiplicou descontração e
dividiu aprendizagem. O evento
foi realizado no sábado, dia 8 de
outubro, reunindo educadores,
alunos e familiares numa manhã
de diversão e conhecimento.

Ensino Fundamental I:
“Matemática em Ação” - O EF I
realizou a “Matemática em Ação”,
uma série de oficinas nas salas de
aula com jogos, brincadeiras e
desafios, dos quais toda a família
pôde participar de maneira
divertida e interativa. Segundo a
Coordenadora do segmento,
Patrícia Certório, o objetivo foi

trabalhar os desafios e atividades
da Matemática como área do
conhecimento humano que
desempenha papel importante na
formação dos estudantes.

Entre as atividades, jogos de
memória, bingo, dominó, quebra-
cabeça e compra e venda de
produtos, com a finalidade de
ensinar as operações matemáticas.

Ensino Fundamental II: Olimpíada
de Matemática – O evento do EF II
foi realizado na Quadra Miguel
Magone, organizado pela
Coordenação Pedagógica e pelos
professores Edylamar Amaral,
Fátima Lemos e Williams Costa.

Na abertura, um júri formado por
professores avaliou as tarefas

realizadas pelas equipes

concorrentes: dança, paródias e

poesias sobre Matemática;
caracterização de um matemático

como Pitágoras, René Descartes,

Platão, Albert Einstein e Steve Jobs,
entre outros; e participação no

quadro Matemática e Profissões”,

no qual pais de alunos relataram
de que modo a matemática é usada

em suas respectivas profissões.

Após a abertura e a premiação das
equipes, o público foi convidado a

visitar os painéis e estandes

temáticos sobre simetria, poliedros
de Platão, índice de massa

corpórea, índice de adiposidade

corporal, loteria matemática, bingo
matemático, Teste de QI de Albert

Einstein, além de charadas e

curiosidades sobre os números.

O Instituto Nossa Senhora da Gló-
ria - Macaé sediou, no dia 3 de outu-
bro, a etapa regional do Torneio Juve-
nil de Robótica TJR, abrindo a Sema-
na da Mecatrônica, que foi até o dia 7.

Para a competição foram monta-
das arenas com desafios planejados
para o estudo e desenvolvimento da
robótica para robôs autônomos. É a
primeira vez que a cidade de Macaé

sedia uma etapa do TJR e ainda com
um diferencial:

- Demos aos jovens a oportuni-
dade de participar também da gestão
do evento, como por exemplo os alu-
nos do Ensino Técnico que atuaram
como juízes e recepcionistas, e os alu-
nos no Ensino Médio que realoca-
ram as equipes nas áreas de competi-
ção – destacou a professora de Robó-
tica do INSG/Castelo Luemy Avila.

O Torneio teve aproximada-
mente 80 participantes de 14 escolas
das redes municipal e particular de
Campos, Rio das Ostras e Macaé.

- Estamos felizes por participar
dessa etapa aqui no Castelo. A escola
está de parabéns pela excelente
organização – afirmou o Professor
de Robótica Educativa do Colégio
Municipal do Sana, Carlos Henrique,
que acompanhou os alunos da
equipe Sanandroid.

As equipes vencedoras foram:
Nível 2 – Cyber Titans;
Nível 3 - Not Found (1º lugar),
Titan (2º lugar) e Sanandroid
(3º lugar).

A Diretora Geral do INSG, Ir.
Rosa Idália, encerrou o evento para-
benizando as equipes vencedoras e
agradecendo aos responsáveis pela
organização.

A etapa final ocorrerá na cidade
do Rio de Janeiro, no Colégio Santo
Inácio, em 26 de novembro.

                                 Etapa Regional
do Torneio Juvenil de Robótica
Castelo/Macaé sedia

Olimpíada de Matemática
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Os Jogos Internos do Castelo
(JIC) do Ensino Fundamental I desta-
caram a prática de esportes adaptados.
O evento foi realizado de 3 a 11 de
outubro, com o objetivo de estimular,
através da prática de atividades lúdicas
e jogos pré-desportivos, os valores do
respeito, educação, limites e regras,
promovendo o intercâmbio socioedu-
cativo entre as turmas, dentro de um
clima de amizade e de espírito compe-
titivo saudável.

A abertura do evento contou com
a presença das Irmãs salesianas, das
coordenadoras, professoras/es, fun-
cionários e pais.

As competições aconteceram
nas modalidades jogos cooperativos

Esporte Adaptado é Destaque no JIC Mirim
Para a Coordenadora do even-to,

a Professora de Educação Física
Joselma Sousa, iniciativas como essa
motivam as crianças na prática de
esportes e nos permitem perceber o
desenvolvimento alcançado durante
o ano letivo nas atividades relacio-
nadas à educação física.

- Percebemos o desenvolvimento
não só ao que se refere à parte des-
portiva, mas como um todo: corpo,
intelecto e motivação. O exercício
físico promove o bem-estar e quando
feito em conjunto, há um ganho ainda
maior na socialização – explica a
Professora.

Nos dias 10 e 11, aconteceram as
atividades adaptadas paraolímpicas -
bocha adaptada e basquetebol cadei-
rante, com o objetivo de dar a todos
os alunos a oportunidade de perce-
berem as limitações e as potencia-
lidades das pessoas com deficiência.
Para a aluna Laura Bassi, de 8 anos,
do 2º ano D, a experiência foi trans-
formadora.

- Foi muito bom poder jogar na
cadeira de rodas porque pude ver o
quanto é difícil mas também que é
possível e que por isso eles não devem
desistir nunca. Agora vou procurar
sempre ajudar meus colegas que
tiverem alguma deficiência. Não quero
que eles desistam das coisas que eles
querem. Mesmo que seja difícil, não é
impossível conseguir – afirmou.

- Acreditamos que a educação não

se faz somente em sala de aula e que

é importante a criança vivenciar as

múltiplas atividades para sua

formação integral e o desenvol-

vimento de suas habilidades cog-

nitivas, emocionais, interpessoais,

culturais e psicomotoras - afirmou

a Coordenadora do Ensino Funda-

mental I, Patrícia Certório.

(tribol e queimado quadrado) e jogos
pré-desportivos (handebol e futsal),
com a presença dos familiares, que
participaram como torcedores.


