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Formação "Maria na Bíblia"

Considerando ser este o Ano Nacional Mariano (300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida),
um grupo de aproximadamente 30
Irmãs da Inspetoria Nossa Senhora
da Penha se reuniu no Centro Ins-

petorial (Rio de Janeiro) nos dias 06
e 07 de maio, para um tempo de
formação dedicado ao tema “Maria
na Bíblia”. A assessoria ficou por conta do biblista Frei Isidoro Mazzarolo
(OFM Cap) que com ungida com-

petência orientou o grupo no aprofundamento da mulher e discípula
Maria de Nazaré, bem como da
Senhora e Rainha assunta aos céus,
percorrendo uma possível cronologia
desde a anunciação do Anjo à Pentecostes, provocando o grupo a refletir a baixa e a alta mariologia, onde
a primeira é sinônimo de diaconia e
a segunda é consequência desta e
acontece exclusivamente pelo poder
de Deus! Frei Isidoro destacou também o quão fundamental é a espiritualidade na vida de quem se coloca
como discípulo/a de Jesus, sublinhando que esta se manifesta no serviço, na minoridade e na solidariedade. Tudo isso permeado pelo
vasto conhecimento bíblico do assessor, com os qual foi brindando o
grupo no decorrer de todo o tempo
do encontro. Bom demais!

nicação para a América.
Ir. Maria Helena Moreira –
Conselheira para a Comunicação Social do Instituto das FMA e Ir.
Gabriella Imperatore – colaboradora
do âmbito, apresentaram para o grupo as linhas de futuro do Instituto na
visão da animação da Comunicação
Social. A consulente externa da
ECOSAM: Ir. Rosa Ventura Mollo,
Inspetoria do Peru, fez a iluminação:

Plano Trienal da ECOSAM: reenfoque a partir da Educomunicação na
lógica dos processos.
O grupo das participantes: Presidentes das Conferências e Coordenadoras de Comunicação: CIMAC;
CINAB; CIB; CICSAL; NAC era de
13 participantes.
Finalizando os trabalhos de construção do Plano Trienal para 20172020 foi realizada pelas inspetoras
presidentes das Conferências, a votação para a próxima coordenadora
da ECOSAM. Após um forte momento de invocação ao Espírito Santo
resultou eleita para o próximo triênio
Ir. Márcia Kofferman – Inspetoria
Nossa Senhora Aparecida – BPA.
Agradecidas e cientes do grande
e desafiante caminho a ser percorrido
no âmbito da Comunicação como espaço de animação e construção de
processos educomunicacionais a
equipe retornou às suas inspetorias
animada e confiante nas grandes possibilidades que pode desenvolver nas
realidades locais.

ECOSAM

Aconteceu em Medellin/Colômbia nos dias 13 a 16 de maio de 2017 a
reunião da ECOSAM (Equipe de Comunicação Social da América). Esta
teve como objetivo principal a Avaliação do Triênio 2015-2017. Sob a
coordenação de Ir. Suzana Li – Coordenadora da Comunicação Social
CIMAC e da ECOSAM, se desenvolveram os trabalhos de avaliação e
reescrita do Plano Trienal de Comu-
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Homenagem ao Dia do Assistente Social no PCJ

Em comemoração ao dia da
Assistente Social, celebrado em 15
de maio, o Projeto Crescendo Juntos
(PCJ) – Belford Roxo, RJ – preparou no dia 16 de maio uma alegre
homenagem para a Assistente Social da casa, Goyani Santos.

As crianças e adolescentes do
PCJ, animados pela educadora Aloá,
apresentaram uma linda coreografia que lembrou a gratidão por
todo carinho e doação da Assistente
Social ao pensar em cada criança e
em seus familiares. Fechando a

apresentação, o coordenador pedagógico Stevie Santos expressou a
gratidão do projeto com relação a
figura da Assistente Social e um
educando entregou uma pequena
lembrança em nome de todos do
PCJ.

Projeto Crescendo Juntos Realiza
Gincana de Madre Mazzarello

O Projeto Crescendo Juntos (PCJ) –
Belford Roxo, RJ – realizou no dia
12 de maio em suas dependências a
Gincana de Madre Mazzarello,
celebrando com muito carinho a
festa da cofundadora das FMA.

Na abertura do evento, o
coordenador pedagógico Stevie
Santos falou sobre a família
Salesiana e contou um pouco da
história e luta das Filhas de Maria
Auxiliadora. Prosseguindo, a

diretora Ir. Maria Rita Zampiroli
expressou a importância da vida e
da obra de Madre Mazzarello e
sua notável contribuição para a
existência da Congregação.
Iniciando a gincana, os grupos
foram divididos para a
organização de cada tarefa que
precisava ser desenvolvida. Em
um cenário de pura alegria e uma
saudável competição, a
celebração ao dia de Mazzarello
aconteceu na dinâmica de um
ambiente totalmente Salesiano,
clima alegre e participativo.
Encerrando a gincana, todos
receberam uma caixa de bombom
das mãos da diretora, que fechou
o dia com a força da educação
Salesiana e agradecendo com
muito carinho a doação feita pelo
Sr. Fernando do Mercado Nahide.
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PCJ recebe visita

No dia 08 de maio o Projeto
Crescendo Juntos (PCJ) – Belford
Roxo, RJ – recebeu de braços abertos um grupo de irmãs representantes das comunidades inseridas
da Inspetoria Nossa Senhora da
Penha. Aproveitando o momento
formativo que aconteceu na casa
Betânia (Residência das FMA em
Belford Roxo) o grupo de Irmãs,
acompanhado e animado pela
inspetora Ir. Ana Teresa Pinto, foi

recebido pela diretora do PCJ, Ir.
Maria Rita Zampirolli, que fez
questão de mostrar cada cantinho do
local depois da obra e agradecer o
apoio e oração de todas, que ficaram encantadas com a nova estrutura física do Projeto. Encerrando a
passagem das Irmãs, as mesmas
puderam aproveitar um delicioso
almoço feito pelas educadoras com
a supervisão da irmã Maria do
Carmo - Coordenadora de Pastoral.

Formação Fé e Cidadania no PCJ

Mais um encontro formativo “Fé
e Cidadania” aconteceu no dia 09 de
maio no Projeto Crescendo Juntos
(PCJ) – Belford Roxo, RJ. Desta vez,
a formação trouxe o tema “reforma
da Previdência e Trabalhista” em animado debate promovido pelo Professor e Sociólogo Tobias, tendo como
base os problemas que a sociedade enfrenta na atualidade. Os participantes puderam entender o que há por
trás dessas reformas e o que as mesmas querem atingir. Como atividade

reflexiva, o professor solicitou que
cada participante pudesse pesquisar
a fim de conhecer um pouco mais os
políticos e a base de seus partidos. O
encontro teve uma boa participação
de membros das comunidades da Paróquia São Vicente de Paulo, animados pelo Padre Célio e também por
pais e responsáveis dos educandos do
PCJ, assim como todos que são convidados a participar desse momento de
fortalecimento da Cidadania.

PCJ participa de
seminário sobre
violência sexual
contra crianças e
adolescentes

O Projeto Crescendo Juntos (PCJ)
– Belford Roxo, RJ – participou de
um Seminário realizado na
Uniabeu – Faculdade de Belford
Roxo – com o tema “A Atuação
Multiprofissional no
Enfrentamento da Violência
Sexual de Criança e Adolescente",
no dia 18 de maio. Representando
o PCJ, estavam a Ir. Maria Rita
Zampiroli – diretora do projeto – e
os adolescentes Lívia Stheffany,
Wallace Dutra, Luciana Borel e
Pamela Marinho. O evento, que
teve como objetivo mobilizar a
sociedade civil organizada para
ajudar a combater o problema, foi
organizado pela secretaria de
Ação Social e Cidadania de Belford
Roxo, em parceria com Furnas
Centrais Elétricas. De acordo com
a secretária de Assistência Social e
Cidadania – Daniela Carneiro –
em 2016 foram registrados 46
casos de violência sexual contra
crianças e adolescentes. Somente
nos cinco primeiros meses deste
ano, Belford Roxo registrou 27
casos de abuso. Foram debatidos
os temas: “Abordagem do
Trabalho Multidisciplinar”,
“Ferramentas para o Trabalho
Multidisciplinar” e “Lugar seguro”.
Participaram ainda do seminário a
representante do Fórum Municipal
do Sistema Único de Assistência
Social, Francinete Amorim, o
secretário-executivo municipal de
Assistência Social e Cidadania,
Diogo Bastos, e representantes da
sociedade civil.
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PCJ realiza Encontro de Ex-Alunos

O Projeto Crescendo Juntos
(PCJ) – Belford Roxo, RJ – abriu
carinhosamente suas portas, no dia
20 de maio, recebendo um grupo de
ex-alunos para mais um animado
encontro. Nesta ocasião, o tema
central foi Nossa Senhora Auxiliadora e o fortalecimento do grupo
como membros da Família Salesiana. Houve um momento muito
significativo de bate papo, onde os
jovens puderam expor suas dúvidas
e ouvir um pequeno testemunho da
diretora Ir. Maria Rita com relação

a família Salesiana e como Nossa
Senhora Auxiliadora foi inspiração
para Dom Bosco. O Coordenador
Pedagógico Stevie Santos falou sobre a AJS (Articulação da Juventude Salesiana) e de toda a sua base
formativa e de acompanhamento,
a fim de despertar lideranças e animadores jovens para serem grandes
promotores de vida. Encerrando o
encontro com chave de ouro, Ir.
Maria Rita entregou a cada exaluno uma caixa de bombom que
foi doada para o PCJ.

Aniversário da Irmã Maria Rita
é Celebrado pelo PCJ

A equipe do Projeto Crescendo
Juntos (PCJ) – Belford Roxo, RJ –
se reuniu com muita alegria para
celebrar o aniversário da Ir. Maria
Rita Zampiroli – diretora do projeto
– no dia 22 de maio. A irmã representa para cada pessoa do PCJ e das
comunidades da Igreja e bairro um

grande fôlego de vida, uma missionária que não desiste da luta, uma
mulher que defende a vida e é iluminada por Deus, animando todos a
sua volta. Assim ela é admirada por
todos que tem a oportunidade de ter
o prazer do seu contato.

Pastoral do Esporte
do PCJ realiza
amistoso de futsal

O Projeto Crescendo Juntos
(PCJ) – Belford Roxo, RJ –
participou no dia 13 de maio de
um momento esportivo
promovido pela Paróquia de
Santa Maria, situada no bairro
de mesmo nome. Durante o dia,
aconteceram simultaneamente
atividades a fim de integrar os
grupos de adolescentes de
distintas realidades que estavam
inseridos no evento.
Representando o PCJ e dando
um banho de protagonismo, seis
educandos - Rian Nascimento,
Juliano Freitas, Maycon Victor,
Erick Andrade, Daniel Richard e
Paulo Henrique - participaram
do torneio de futsal e mostraram
a alegria, educação e habilidade
que são desenvolvidas no dia a
dia do Projeto. Os adolescentes
conquistaram medalhas e
trouxeram para o projeto uma
sensação de vitória, não apenas
pelas medalhas, mas pela
maneira que participaram,
respeitando todos que estavam
no evento. A participação dos
adolescentes e seu
amadurecimento e educação
encheram de alegria o coração
da diretora, Ir. Maria Rita
Zampiroli, que estava
acompanhando os meninos e
vibrava com cada movimento
dos mesmos.
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Posse do Conselho
de Assistência em Linhares

Encontro
Vocacional em
Linhares
No dia 22 de abril, aconteceu
no Centro Juvenil Santa
Maria Mazzarello, o encontro
vocacional voltado para os
crismandos. O evento foi
proporcionado pela equipe
da pastoral vocacional da
Paróquia São João Paulo II
com o objetivo de
proporcionar ao jovens uma

No dia 29 de março aconteceu
a posse do novo Conselho de Assistência Social, de Linhares e Ir.
Gerline Deolinda de Paiva, assume
representando a sociedade civil e o
Centro Juvenil Salesiano Santa Maria
Mazzarello. O conselho é o órgão
que reúne representantes do governo e da sociedade civil para discutir,
estabelecer normas e fiscalizar a
prestação de serviços sociais e
privados no Município.
Os conselhos Municipais são

oportunidade de refletir o

criados mediante a lei nº 12.434/
2011 que estabelece a sua composição, neste são representantes da sociedade civil as entidades e organizações da assistência social, as entidades e organizações de usuários,
e as entidades e organizações de trabalhadores do Sistema único de
Assistência Social.
Esteve presente o Secretário de
Assistência Social de Linhares o Sr.
Amantino, que reafirmou a importância do conselho como parceiro de
um governo mais transparente.

chamado Deus em sua vida.
Como atividade foi
apresentado a exibição do
filme de Dom Bosco,
suscitando comentários
pertinentes ao objetivo. O
encontro foi encerrado com
um delicioso lanche
partilhado.

Gravando Sonhos no Mazzarello
No dia 25 de abril, concluiu o
primeiro ciclo do Projeto Gravando
Sonhos desenvolvido no Centro
Juvenil Santa Mazzarello. O projeto
visa proporcionar um curso multimídia onde seus alunos aprenderam
como produzir vídeos. Dentro do
curso foram desenvolvidos habilidades no mundo midiático como
também um olhar crítico a realidade
pessoal e social dos alunos ao qual
o curso foi destinado. Esteve presente na entrega do certificado de conclusão o representante da Secretaria
de Assistência Social, o Sr Josemar.
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Reunião de Educadores
no Mazzarello

No dia 18 de maio realizou-se
a 2º reunião de educadores do
Mazzarello, que teve como tema de
aprofundamento a Estreia 2017:
Somos Família! E como lema: Cada
lar, escola de Vida e Amor! Ir.
Auxiliadora desenvolveu o tema
buscando aprofundar a importância
de nossa casa ser o Lugar onde se
faz experiência de família, para tantas crianças, adolescentes e jovens

sofrido. O centro juvenil Madre
Mazzarello deve buscar ser a casa
onde se faz a experiência de amar e
ser amado. Na 2º parte da reunião
Ir. Tânia aprofundou o Estatuto da
instituição, desenvolvendo, a partir
do olhar do educador, as diversas
funções existentes no projeto com
seus respectivos objetivos. A tarde
terminou com um delicioso lanche!

Retiro de Jovens
em Linhares

No dia 21 de maio de 2017
aconteceu uma manhã de retiro
dos jovens da Paróquia São
João Paulo II, com o tema:
Maria de Nazaré. A atividade foi
uma proposta do setor da
juventude da Paróquia, com o
objetivo de desenvolver nos
jovens um maior
aprofundamento Espiritual. O
retiro aconteceu na comunidade
Nossa Senhora das Graças
tendo como palestrante a Ir.
Auxiliadora, Ir. Joana e Ir.
Gerline.

Primeiro Encontro de Jovens do Mazzarello
Com o lema “Uma nova proposta
está surgindo” o Centro Juvenil
Salesiano Sta. Mª Mazzarello –
Linhares, ES – realizou no dia 22 de
abril o primeiro encontro de jovens
na proposta da AJS. Com a proposta
de formar em um mesmo grupo atividades variadas dentre elas o esporte,
música, dança, entre outros se reuniram os jovens provenientes das
comunidades Nossa Senhora da Esperança e Nossa Senhora Auxiliadora.
O grupo é o alicerce da Pastoral, lugar
com muitos jovens animados, acolhedores, que falam do evangelho,
animam as missas e a comunidade.
Dentro desse espírito, iniciou-se com
o grupo de esporte, tendo como
atividade o futebol, vôlei e queimada,
não deixando de lado o momento de
espiritualidade, que finalizou o encontro e que foi preparado por três
jovens das diferentes comunidades.
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Vill’agindo no combate ao abuso e a
exploração sexual infanto-juvenil

O tema do dia 18 de maio – Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração de Crianças e Adoles-

centes - foi desenvolvido durante
toda a semana de 15 a 18 de maio
no Vill’agindo – Cachoeiro do

Itapemirim, ES – com uma programação rica e variada. A semana
contou com acolhidas temáticas,
apresentações culturais, apreciações
de filmes, inclusive com participação especial do diretor de um
curta-metragem produzido no
território cachoeirense, Marcos
Gomez, do Rio de Janeiro, apresentando o filme de sua autoria “Não
me deixe aqui sozinha”, fazendo
alusão ao tema abordado. Como
culminância, educadores, crianças
e adolescentes saíram às ruas com
gritos de guerra e panfletagem para
alertar a comunidade sobre a
importância de se combater o abuso
e a exploração infantil.

CCEEF realiza Torneio Interno de Judô

Um torneio interno de Judô
aconteceu no dia 07 de maio, na
quadra do Centro Comunitário
Educativo Esperança do Futuro –
Resende, RJ – com todas as turmas
que são orientadas pelo Sensei
Benedito Oliveira (Bené). Este ano,
o CCEEF conta com quatro turmas

de judô no turno vespertino. Com o
objetivo de preparar as crianças e
adolescentes para participarem de
torneios interestaduais da liga de
judô deste ano, o sensei Bené realizou o torneio interno para conhecer
as habilidades e dificuldades dos
educandos. Participaram da compe-

tição 35 crianças e adolescentes
com idades entre 04 a 15 anos, e
todos receberam medalhas como
premiação do seu desempenho na
luta. A presença dos pais, o incentivo
da coordenação do CCEEF e dos
educadores contribuiu para que o
objetivo fosse alcançado. A alegria
do evento contagiou o Projeto!
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CCEEF celebra Madre Mazzarello

A Comunidade das Irmãs Salesianas Casa Nossa Senhora da Paz
– Resende, RJ – celebrou Santa
Maria Domingas Mazzarello, no dia
15 de maio, com missa presidida
pelo vigário da Paróquia Sagrada

Família, Pe. Rafael Ferreira (Pe.
Rafaelzinho). A celebração contou
com a presença de algumas educadoras do Centro Comunitário Educativo Esperança do Futuro
(CCEEF) e com pessoas das comu-

nidades eclesiais da Paróquia. Um
momento enriquecedor que aproximou todos de Deus e da família
salesiana. Prosseguindo com as
comemorações, no dia 18 de maio,
na quadra do CCEEF, crianças e
adolescentes apresentaram o teatro
"A vida de Mazzarello". Em cada
período (matutino e vespertino) um
grupo apresentou a história de
Maria Domingas Mazzarello, um
teatro de expressões e música que
encantou a todos que assistiram. A
dedicação de cada um dos participantes do teatro deu um brilho todo
especial às cenas, e em cada rosto
se via a expressão de amor e admiração pelo exemplo da Cofundadora
das Filhas de Maria Auxiliadora. Ao
final das apresentações, houve um
agradecimento especial às Irmãs
Salesianas pela dedicação e carinho
por cada menino e menina do
CCEEF e do mundo todo.

Acolhida no Castelo/Macaé relembra
a vida de Madre Mazzarello
As Filhas de Maria Auxiliadora
em todo o mundo comemoraram
em 13 de maio o Dia de Santa Maria
Domingas Mazzarello. Por isso, a
acolhida no dia 12, trouxe um
pouco mais da história de Madre
Mazzarello, em um momento de
reflexão e oração para os alunos do
Fundamental I do Instituto Nossa
Senhora da Glória – INSG/Castelo
Macaé. A coordenadora da Pastoral
Escolar, Ir. Inarlete Fioresi,
apresentou através de textos, a
caminhada de dedicação às
crianças do povoado de Mornese,
onde Madre Mazzarello promovia
oficinas de costura, dirigia o
orfanato e recreação aos domingos.
Durante o intervalo das aulas,
foram entregues cartões com frases
de Mazzarello para os alunos.
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VIDES - Campo de Formação em Resende

Nos dias 28,29 e 30 de abril foi
realizado o “Campo de Formação”
do VIDES em Resende com a participação de 25 pessoas. Desde a
divulgação, motivação vale destacar
o envolvimento da comunidade
local: Irmãs, Paróquia, voluntários
que se desdobraram em providenciar todas as condições necessárias para que esta experiência
pudesse acontecer. Lindo o testemunho de partilha das famílias,
acolhendo os de fora, preparando as
refeições.! Fundamental o apoio
concreto do Pe Paulo, sinalizando
uma Igreja servidora.
Seguindo a metodologia do
VIDES de articular Reflexão-Ação,
foram vivenciados momentos fortes
de espiritualidade, debates de temas,
momentos de missão junto à
Baixada Olaria, um bairro da periferia em que os moradores , além
de sofrerem com a falta de estrutura e de serviços básicos, sofrem o
preconceito e discriminação por
serem de lá.

Dois temas foram refletidos
com dinamismo e profundidade:
“Ama ao teu próximo com a ti
mesmo”, trabalhado pelo educador
Stevie;
“Juventude cristã em tempos
do Papa Francisco” com a Ir .
Sirlene Girardi.
Ambos proporcionaram aos
participantes ampliar a consciência
do quanto o mundo necessita de
pessoas apaixonadas por fazer o
bem, comprometidas com um jeito
de viver alternativo.
Algumas falas dos participantes revelam a significatividade da
experiência:

“Momentos maravilhosos”;
“estou muito feliz por ter
participado do Vides”;

“vou guardar pro resto da
vida e pôr em prática, o que
é mais importante”. “Trouxe
para mim um novo olhar
sobre missão”;
“Foi um encontro de
experiência, de convivência
fraterna. Não vou esquecer
jamais, ficará gravado em
minha mente e coração’.
“Vamos, escutar, sentir ,
olhar, agir!”
A proposta é dar continuidade
com o acompanhamento da Equipe
do VIDES do Instituto Nossa
Senhora da Penha.
Em setembro – dias 1, 2 e 3 será
a vez de acontecer o Campo de
Formação em Rio das Ostras,
aberto a jovens do local e de outros
lugares.
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Projeto Jerusalém 20º

“Tua Palavra é Luz
para o meu caminho,
e Lâmpada para
os meus passos”

Fui várias vezes ao Calvário,
Santo Sepulcro, Igreja da Dormição, Flagelação, Galo Canto, local
onde Jesus ficou preso na noite da
Paixão. Cada lugar e cada visita
trazia uma emoção diferente.

Uma experiência de fé
vivida em Jerusalém,
de 26/02/2017
à 26/04/2017

Detendo sobre a festa do domingo de “Palmas” (Domingo de
Ramos), houve a grande concentração do povo lá no alto do monte
Betfagé, local de onde Jesus montou
no jumentinho para a descida
triunfal em Jerusalém.

"Ao chegar em
Jerusalém, tudo é
novo e as muralhas
assustam. Em pouco
tempo fui me
familiarizando com
elas, foi sempre um
vai e vem.

Todo ano nesta data há uma
imensa multidão de todos os países,
a cidade fica superlotada e em
alerta. O policiamento é reforçado
1.000%.
A procissão de “Palmas” durou
cerca de 6 horas, iniciando em
Betfagé à Igreja de Santa Ana onde
foi a benção final. Nesse percurso
estavam gente de todas as línguas,
povos, nações e religiões. Todos se

manifestavam conforme suas culturas e ritos.
A alegria dos ritmos, cantos e
danças tocavam fundo nos corações. Vivi momentos de extasiamento. Como começou no alto
do morro, eu tinha a sensação de
que a festa ia acabar no céu.
No sábado, tivemos a missa da
Ressurreição, onde senti o Amor do
Senhor que se manifesta em cada
instante da minha vida. Jesus no
Calvário mostra o tamanho do seu
Amor.
Desejo que todas as irmãs (que
ainda não foram) façam essa
maravilhosa experiência.
Agradeço a Congregação e a Ir.
Ana Teresa por atenderem o meu
pedido e realizado o meu sonho,
agradeço também a Comunidade
por ter facilitado a minha saída."
Ir. Irene Quinelato
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IV ESA

Entre os dias 9 e 12 de maio, na
cidade de Medellín, no Centro de
Convenções Villa de Sales, na Colômbia, foi realizado o IV Encontro
das Escola Salesiana América (ESA),
com o tema “Escola Salesiana
América, com os jovens, sinal
de esperança e proposta de
futuro”. Trata-se do maior Congresso sobre a Educação Salesiana do
Continente americano. O evento
reuniu mais de 350 educadores de 26
países, representando 70 inspetorias,
entre diretores, inspetores, gestores
e colaboradores vinculados às escolas
salesianas. Participaram também os
membros do Conselho Geral dos Salesianos e das Filhas de Maria Auxiliadora de Roma, Pe. Miguel Angel
Garcia e Ir. Ivone Ivone Goulart
Lopes, bem como os seus representantes na Pastoral Juvenil, Ir. Junita
Borja e Pe. Natale Vitali, além de Ir.
Maria Helena Moreira (Conselheira
Geral para a Comunicação Social) e
Ir. Sílvia Boullosa (visitadora que
encontrava-se à serviço em Bogotá).

O evento foi desenvolvido com
uma metodologia que incluiu apresentações principais de especialistas
(3: - Em que contexto educa a Escola Salesiana América? (Cristián
Cox); - A escola católica sinal de esperança e compromisso com a Igreja e a sociedade na América (Carlos
Gómez Restrepo, fsc); - Reatualização do Sistema Preventivo nas
escolas e nos centros de formação
pastoral: o coração oratoriano
(Nivaldo Luiz Pessinatti, SDB),
mesas redondas (2: - A escola salesiana para crianças, adolescentes e
jovens da era digital; - A educação
salesiana, uma missão compartilhada entre religiosos e leigos), mini
cursos (11) e oficinas (32) para a
socialização das boas práticas desenvolvidas em diferentes escolas da
Família Salesiana nas Américas.
Especialistas chilenos, colombianos
e brasileiros orientaram o trabalho
em questões como o papel das escolas católicas na América e suas
perspectivas futuras.
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Na abertura do evento, o Pe.
Jairo Gomez, inspetor da Inspetoria
Salesiana de Medellin, ao dar as
boas-vindas aos participantes, esclareceu a justificativa do congresso:
“Em tempos de profundas incertezas
e crises, em meio a tantos desafios
juvenis, a educação salesiana se
apresenta como séria alternativa e
proposta de desenvolvimento humano alicerçada em sólidos valores.
Para manter a nossa significatividade na educação, queremos renovar esse compromisso, juntos,
como Família Salesiana”. E concluiu
afirmando que os salesianos têm a
pedagogia no coração: “São educadores-pastores da juventude e,
como Dom Bosco, acreditam no
grande potencial da 'pedagogia do
coração', capaz de transformar a
vida dos jovens, uma vez que a
pedagogia salesiana privilegia a
experiência da escuta, da amizade,
da convivência, do diálogo. É assim
que educamos para o futuro”, disse.
Na primeira conferência o
sociólogo Dr. Cristian Cox, da Universidade Diego Portales, do Chile,
refletiu com os congressistas sobre
alguns dos grandes fenômenos da
contemporaneidade e seus desafios
para a educação.
Para reforçar a apresentação do
quadro das grandes mudanças no
continente americano, o conferencista mostrou aos participantes diversas planilhas estatísticas sobre o
processo de mudança sociodemográficos e culturais nos países latinoamericanos.
“Na área das competências, não
basta privilegiar a informação, é necessário dar atenção ao conhecimento e à promoção de habilidades
[a comunicação, a capacidade de
trabalhar em equipe, a disciplina
pessoal, adaptabilidade, resiliência];
os educadores precisam adquirir
pensamento crítico capaz de diálogo
e discernimento; é necessário educar
para a promoção de síntese entre o
tradicional e o moderno”.

O último dia do encontro (12 de
maio) teve início com a Eucaristia
presidida por padre Fábio Attard,
SDB, conselheiro geral para a Pastoral Juvenil.
Em seguida, realizou-se a sessão
final dos minicursos, o espaço elaborado para oferecer aos participantes
uma “especialização” em um dos temas pontuais que impactam os processos educativos da escola atualmente. Terminando a manhã, cada
inspetoria se reuniu para definir
quatro âmbitos e linhas de ação para
avançar no tema educativo, com
base nas quais os referentes de Educação estabelecerão as orientações
para o próximo triênio.
No período da tarde, os educadores trabalharam por regiões
com seus referentes, para construir
ações conjuntas. Em seguida, essas
ações foram apresentadas à assembleia, como conclusões.
A cerimônia de encerramento
começou com expressões de agradecimento, especialmente a toda a
equipe de trabalho, incluindo a comissão central e todo o pessoal da
Inspetoria São Luís Beltrán de
Medellín, anfitriã do ESA IV. Também se agradeceu ao padre Miguel
Ángel García Morcuende, que
acompanhou a Escola Salesiana
América no último período e termina seu trabalho para retornar a sua
inspetoria de origem, em Madrid,

Espanha. No ato foi informado à
assembleia da ESA IV os referentes
que acompanharão a escola salesiana no continente: padre René
Santos, pelos Salesianos de Dom
Bosco (SDB), e irmã Ivone Goulart,
pelas Filhas de Maria Auxiliadora
(FMA).
Para finalizar, a Companhia
Folclórica “Tierra Antioqueña”, da
cidade de Copacabana, apresentouse com cerca de 20 artistas (entre
músicos e bailarinos) no espetáculo
“Com sabor de Colômbia”, que faz o
resgate de todas as danças
representativas das regiões do país.
A noite foi encerrada com um tour
turístico pela cidade de Medelín para
mostrar aos participantes de outros
países os locais representativos da
“Cidade da Eterna Primavera”.
Da Inspetoria Nossa Senhora da
Penha participaram as atuais
diretoras de escolas, a animadora da
Pastoral Juvenil e a Inspetora.
No primeiro dia do evento, no
intervalo do almoço, as três FMA do
Conselho Geral presentes reuniramse com todo o grupo das FMA
presentes, ouvindo, deixando-lhe
palavras de estímulo, e também
apresentando a fraterna saudação da
madre Yvonne, bem como sua
belíssima mensagem escrita para
esta porção do Instituto reunida no
IV ESA.
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CCEEF Celebra Festa
de Maria Auxiliadora

O Centro Comunitário Educativo Esperança do Futuro (CCEEF)
– Resende, RJ – celebrou Maria Auxiliadora com uma coroação no dia
25 de maio. A celebração iniciou-se
recordando a importância da presença de Nossa Senhora Auxiliadora
na Família Salesiana e a comemoração dos 300 anos da aparição da
imagem de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida nas águas do

Rio Paraíba do Sul. Crianças vestidas
de anjos, adolescentes representando
os pescadores, outras dançando para
anunciar a coroação, uma criança e
dois adolescentes representando
Nossa Senhora Auxiliadora, Dom
Bosco e Madre Mazzarello, proporcionaram um clima de emoção para
todos os presentes. O encanto e
dedicação de cada um que participou
fez a festa ficar mais bonita.

Villagindo
Homenageia
Nossa Senhora

Dia 28 de maio, as Filhas de
Maria Auxiliadora prepararam
suas homenagens com uma Missa
festiva e alegre para coroarem
aquela que as encoraja e ajuda
nos trabalhos cotidianos. A Missa
em Homenagem a Nossa Senhora
Auxiliadora aconteceu na
comunidade Santa Luzia – Alto
Village com grande
comparecimento de educadores,
crianças e adolescentes do
Vill’agindo, amigos,
colaboradores, famílias e pessoas
da comunidade.

Novena de N. S. Auxiliadora em Rio das Ostras

Na semana de 15 a 19 de maio,
toda a comunidade Educativa do
Instituto Nossa Senhora da Glória –
Castelo IV esteve envolvida na
realização da novena em homenagem a Maria, “Mãe de Jesus e Auxiliadora nossa”. As celebrações foram

marcadas por momentos de muita
oração, louvor, espiritualidade e contaram com a participação dos alunos
do ensino fundamental e médio.
A novena foi realizada nos
momentos das acolhidas com grupos
diferentes. As famílias também foram

convidadas a participar.
A abertura foi feita com a música
“A Escolhida”. Os leitores saudaram
a todos com as boas-vindas e enfatizaram o principal objetivo da celebração: a preparação da comunidade
escolar para a grande festa de Nossa
Senhora Auxiliadora.
Após a acolhida e reflexão sobre
o que Maria representa para a igreja
católica e a rede salesiana, foi feita a
proclamação do Evangelho das “Bodas de Caná” e a explicação sobre esta
importante passagem bíblica.
A coroação a Nossa Senhora
Auxiliadora foi um momento de
muita emoção, adoração, seriedade e
devoção. Com muito entusiasmo
jogaram pétalas enquanto cantavam
“Perfeito é quem te criou”.
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Castelo/Rio das Ostras celebra Festa de
Nossa Senhora Auxiliadora

Durante o mês de maio, o
Colégio Castelo – Rio das Ostras, RJ
– viveu dias de bênçãos com as
celebrações de Maria Auxiliadora,
onde muitos educadores conduziram a novena de cada dia. O momento maior aconteceu no dia 25

de maio, com a linda celebração
eucarística, presidida pelo Pe.
Reginaldo Fragoso Marinho, SDB.
Neste ano foram vários os motivos
para celebrar, onde foi destacado os
300 anos da aparição de N. S.
Aparecida, os vinte anos do Colégio

Castelo e a Estreia, “Somos família:
cada casa, uma escola de vida e de
Amor”. O tema escolhido para a
festa foi “FAMÍLIA, EIS A SUA
MÃE”. Vinte famílias foram convidadas para representar cada ano do
Castelo, que sentiam-se orgulhosas
e honradas por fazer parte desta
história. Foi um momento muito
emocionante vivido pelas famílias e
a elas foi dada uma bênção especial.
Muitos alunos participaram na música, encenações e apresentações
durante a missa. Como encerramento da celebração, o momento
mais esperado, a coroação de Nossa
Senhora, feita pelo terceiro ano do
ensino médio. Vale destacar o número expressivo de pessoas presentes. Todos sabiam que haveria missa
e a presença de tanta gente foi
motivo de alegria a todos. Ao final,
o semblante das pessoas expressava
a alegria de ter participado deste
expressivo momento de fé.

PCJ realiza Missa e Coroação de N. S. Auxiliadora

A festa de Nossa Senhora Auxiliadora do Projeto Crescendo Juntos
(PCJ) – Belford Roxo, RJ – aconteceu no dia 24 de maio com uma belíssima missa presidida pelo pároco Pe.
Célio. A comemoração contou com a
presença de membros da Paróquia

São Vicente de Paulo, das irmãs
Sirlene Girardi e Ana Maria Paes, da
Casa Inspetorial, e da inspetora
Ir.Ana Teresa Pinto, que presenteou
a todos com um lindo testemunho
sobre a realização da Festa de Nossa
Senhora Auxiliadora em todas as

casas Salesianas. Também estavam
presentes os colaboradores e amigos
do bairro, familiares de educandos do
PCJ, educadores, ex-alunos, voluntários e crianças e adolescentes que
fazem parte do projeto. Foi um momento de muita alegria e celebração
da vida, onde a coordenadora da
Pastoral do PCJ, Ir. Maria do Carmo,
ficou emocionada com a significativa
presença e participação de todos, principalmente no momento da coroação
de Nossa Senhora, que contou com a
participação de educandos. Na animação da missa, estava a diretora do
PCJ, Ir. Maria Rita Zampiroli, que a
todo tempo demostrava um grande
brilho no olhar ao ver o resultado de
toda articulação para a realização de
missa, que teve como tema “Com
Maria celebramos a gratidão que nos
faz crescer Juntos”.
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Novena de Nossa Senhora Auxiliadora no CENSA
dade, sempre atenta e solidária às pessoas necessitadas, defendendo suas
causas. Rosas foram ofertadas à Nossa Senhora Auxiliadora como forma
de agradecimento e os alunos fizeram
uma entrega simbólica dos agasalhos
arrecadados em prol dos mais necessitados. Culminando a noite,
Nossa Senhora foi coroada sob uma
chuva de pétalas e grande emoção.

Com o coração em festa, os alunos
do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental do CENSA deram início à
Novena de Maria, na noite de 16 de
maio. No ano em que é comemorado
o jubileu de 300 anos de Nossa
Senhora Aparecida, os alunos relembraram a Pesca Milagrosa, quando a
imagem surgiu na rede dos pescadores, e a caminhada dos romeiros.
Finalizando a celebração, sob um
vigoroso coro de pais e alunos, Nossa
Senhora Auxiliadora foi coroada.
No segundo dia foi a vez do 1º e
2º ano do Ensino Médio. Invocando
a Mãe Aparecida, foram apresentadas
as grandes mães e matriarcas, Eva,
Agar, Sara, Rebeca, Maria, Rute,
Ana, Ester e Débora, reconhecidas
como a base da família e do povo de
Israel. Como gesto concreto, os alunos doaram agasalhos, no ofertório,
e finalizaram a grande homenagem
a Nossa Senhora Auxiliadora com a
tradicional coroação.
Na terceira noite de novena os
alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental convidaram os presentes a
refletirem a presença de Maria em

nossa vida, intitulada Mãe da
Humanidade, aquela que nos adota
como filhos e filhas de Deus. Esse
título fala da estrela que simboliza a
maternidade humana e divina de
Maria. A estrela é o símbolo mais forte
do marianismo popular brasileiro.
Quanta alegria e emoção, ao chamar
a escolhida por Deus de Senhora
Aparecida! São trezentos os anos no
tempo de agora, mas há dois mil anos
Deus nos deu Mãe. Com velas acesas
todos rezaram, agradecendo a Deus
a “estrela mãe” que aquece e ilumina
o coração de todos que caminham ao
encontro de Jesus. Uma imensa
bandeira – simbolizando o manto de
Maria - foi desenrolada sobre todos
os presentes. Dela caiam pequenas
estrelas com mensagens. Momento
bonito e de muita emoção. O ápice
da celebração foi o momento em que
os adolescentes coroaram a imagem
de Nossa Senhora.
O 6º e 7º ano prepararam a celebração do 4º dia da Novena de
Maria no dia 19 de maio. Com o tema
"Maria, promotora da vida e mãe solidária", os alunos enalteceram o posicionamento de Maria diante da reali-

Sábado, 20 de maio, a novena de
N. Sra. Auxiliadora aconteceu sob o
foco dos professores e funcionários do
CENSA, ISECENSA e CENSANET.
O tema "Maria, mãe educadora e
construtora da história" foi uma
súplica e um agradecimento à Maria,
que guia os profissionais da escola na
importante missão de formar bons
cristãos e honestos cidadãos. Ao final
da celebração eucarística, presidida
por Pe. Murialdo Gasparet, com
muita devoção e fé, Nossa Senhora
Auxiliadora foi coroada.
Confirmando o tema do 6º dia
da Novena, os ex-alunos mostraram
a devoção que dedicam até hoje à
Maria. A noite destinada ao grupo
aconteceu durante a missa dominical,
presidida por Pe. Murialdo Gasparet.
A emoção de coroação de Nossa
Senhora, tantas vezes vivida na época
da escola, foi partilhada por todos.
Recebendo a imagem de Nossa
Senhora Auxiliadora, cada um teve a
oportunidade de coroá-la pessoalmente, num verdadeiro testemunho
de fé e de amor. Uma noite repleta de
recordações e muita emoção. A emoção tomou conta da capela do colégio
Auxiliadora na sétima noite da novena em homenagem a Nossa Senhora.
O 3º ano do Ensino Médio e suas
famílias, aos pés da Auxiliadora, agradeceram a alegria de serem amados
pela Mãe Maria. Partindo das palavras
do Papa Francisco, os alunos refletiram sobre o amor verdadeiro como
o alicerce do relacionamento familiar.
Fechando a celebração, Nossa Senho-
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ra Auxiliadora foi coroada com muita
devoção e fé.
O 8º dia da Novena de Maria teve
à frente o ISECENSA. Com uma Missa celebrada por Pe. Murialdo Gasparet, professores, funcionários e
acadêmicos mostraram toda sua
devoção à Mãe Auxiliadora, na noite
de 23 de maio. Como gesto concreto,
baseados em Maria Auxiliadora que
ensina a cuidarmos da vida, foram

doadas fraldas geriátricas em prol do
Asilo do Carmo e Manoel Cartucho,
instituições da cidade. Culminando a
celebração, os acadêmicos coroaram
Nossa Senhora Auxiliadora, num
momento de grande emoção.
No último dia da Novena de
Maria, os pequenos da Escola Infantil
e 1º ano do Ensino Fundamental
homenagearam a "Mãezinha do
Céu", em 24 de maio. Com uma

Grande Festa de Maria no CENSA

A noite de 26 de maio foi
dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora. Promovida pelo CENSA, a
Grande Festa de Maria, este ano
teve como tema os 300 anos da
descoberta de imagem de Nossa
Senhora Aparecida. Com velas
acesas, pais, alunos, professores e
devotos seguiram em romaria pelas
ruas da cidade cantando e contando
a história da padroeira do nosso país.
Num segundo momento, a homenagem aconteceu no ginásio da es-

cola, com uma Celebração Eucarística presidida por Pe. Murialdo
Gaspareti. Numa evangelização
moderna e envolvente, as leituras
foram encenadas usando recursos
como imagens em telão, coreografias e cantos do vigoroso coral de
alunos. Culminando a festa, o terceiro ano do Ensino Médio, que este
ano se despede da escola, subiu,
emocionado, ao palco para coroar
Nossa Senhora Auxiliadora, Mãe e
Rainha.

celebração marcada pela alegria, os
alunos reviveram a história de Nossa
Senhora Aparecida, padroeira do
Brasil, que este ano comemora 300
anos de aparição, apresentando os
pescadores, os milagres a ela atribuídos e os romeiros em caminhada
ao Santuário. Ao final, as famílias se
juntaram aos alunos e, emocionados,
coroaram Nossa Senhora Auxiliadora, a Mãe de Deus e Rainha da Paz.

Laura Vicunha
Celebra Novena de
N. Sª Auxiliadora

Dos dias 15 ao 23 de maio, no
Instituto Profissional Laura
Vicunha – Campos dos
Goytacazes, RJ – toda
comunidade educativa,
religiosa e eclesial viveu
momentos de reflexão, através
das novenas, em preparação
para a grande festa de Nossa
Senhora Auxiliadora. A cada
dia foi refletido um tema a
exemplo de gestos, momentos e
presença de Maria na história
da salvação. Foram momentos
ricos em emoção e alegria onde
cada grupo pode preparar e
viver este período rezando por
suas vidas e famílias.
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Festa de Maria Auxiliadora no Laura

“Com Maria, somos uma só família!”
Com este tema a Comunidade Educativa do Laura Vicunha realizou
no dia 24 de maio sua grande festa em louvor à Mãe Auxiliadora.

Durante uma fervorosa celebração eucarística presidida pelo
padre Murialdo Gasparet, as várias
séries/anos apresentaram coreografias e encenações que revelaram
o amor filial nutrido por esta Mãe.
O coral formado por um grupo de
alunos do Ensino Fundamental I
deu um brilho especial à festa. E por
fim, ficou com o nono ano a missão
de coroar Nossa Senhora: missão
que desempenharam com grande
emoção e comprometimento tocando o coração de todos os presentes
que lotaram a quadra para esta
celebração.

Alunos do Castelo participam de celebrações
e coroações de Nossa Senhora

O Mês de Maio é dedicado às
celebrações em homenagem a
Nossa Senhora. Por isso a Pastoral
Escolar do Instituto Nossa Senhora
da Glória (INSG/Castelo) – Macaé

– realizou até o dia 19 de maio
celebrações e coroações com a
participação dos estudantes,
professores e coordenadores. As
coroações despontam como um

momento de grande emoção,
demonstração do amor à Mãe de
Jesus e da humanidade que há em
Maria. Neste ano, a participação
dos pais e responsáveis superou as
expectativas da Pastoral, lotando a
Capela do Bloco B do Colégio, no
decorrer do dia. Os pais também
participaram das celebrações,
sempre com um casal coroando
Nossa Senhora Aparecida, que em
2017 completa 300 anos de sua
aparição. Todas as celebrações são
pensadas e realizadas de acordo com
a faixa etária dos estudantes, desde
a Educação Infantil até o Ensino
Médio, com a intenção de mostrar
a importância de Maria como
intercessora, propagadora da fé e do
amor maior de mãe, que cuida e
protege seus filhos. “Nossa Senhora,
nossa Mãe Maria, nos envolve de
cuidado e de amor. Deixemos
sempre viver em nós e nas crianças
esse sentimento de ternura e de
pureza”, disse a diretora geral, Ir.
Carmelita Agrizzi, durante a
celebração.

19 ...

Nº 158 | Maio de 2017

Festa de Maria no Castelo/
Macaé emociona o público
ao celebrar a Fé

Uma noite repleta de amor, união e fé. Assim foi Grande Festa de Maria Auxiliadora, promovida pelo Instituto Nossa Senhora da Glória –
Macaé - e Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora - FSMA, no dia 24 de
maio. Este ano, a organização da Festa inovou com a transmissão ao vivo
pela página oficial do INSG no Facebook, levando a emoção da encenação aqueles que não puderam estar
presentes.
Já na abertura, o público presente foi recebido pelas singelas palavras da diretora geral do INSG e da
FSMA, Ir. Carmelita Agrizzi, seguidos
da apresentação impecável do Coral
Clave de Sol na execução da canção
“Maria de Nazaré” de Pe. Zezinho.
O espetáculo que se seguiu, trouxe consigo encenações e apresentações de dança onde a humanidade e
amor de mãe incondicional de Nossa
Senhora Auxiliadora foi reverenciada,
através da história de uma típica
família nordestina peregrinando em
prol do cumprimento de uma promessa na Cidade de Aparecida do
Norte, em São Paulo.
O ponto alto da Festa ficou para
o final: a coroação da imagem de
Nossa Senhora Auxiliadora, pelos

alunos do 3º ano do Ensino Médio,
marcando a última coroação dos
estudantes na Instituição. “Sendo a
primeira ou sendo décima, não tem
explicação a emoção que é coroar
Nossa Senhora. Quem é Castelo sabe
disso e vai ser para sempre. O sentimento de amor que encontramos
aqui, vamos carregar por anos, porque não tem preço que pague. Todo
pedacinho dessa escola só tem Amor!
Em lugar nenhum encontraremos
isso”, disse emocionada Clara Mota,
aluna do 3º ano que representou
Maria Auxiliadora na coroação.
A trilha sonora das apresentações,
cantada pela banda, ajudou a retratar
a busca dessa família por uma vida
melhor, na região sudeste, o público
percorreu biomas brasileiros, numa
referência ao tema da Campanha da
Fraternidade 2017.
Após o encerramento, público e
alunos estavam emocionados.
Simone Mendes Ribeiro, mãe do
aluno Lucas Mendes falou que “ficou
muito emocionada vendo o filho
encenando o musical”. Já para
Vilmar Madureira, avó de 4 alunos
do INSG, “a Festa foi linda, foi
emocionante, e foi realmente feita
para a família”.

Círculo Bíblico do
Castelo/Macaé
Coroa Nossa
Senhora

Na manhã do dia 25 de maio, o
grupo de mães que compõe o
Círculo Bíblico do Instituto
Nossa Senhora da Glória (INSG/
Castelo) – Macaé, RJ –
promoveu um momento especial
de Coroação à Nossa Senhora
Auxiliadora. A celebração
aconteceu na capela do Bloco B.
Na ocasião, sob as palavras de
reflexão da diretora
administrativa do INSG, Ir.
Aurélia Zandonadi, as mães
ainda homenagearam Nossa
Senhora Aparecida, que este ano
completa 300 anos de bênçãos,
desde o encontro da imagem no
Rio Paraíba. O Círculo Bíblico
do INSG reúne-se todas as
quintas-feiras, às 7h40, na
Capela do Bloco B ou na Sala de
Audiovisual. Vale ressaltar, que
a prática do Círculo Bíblico vem
desde o Concílio Vaticano II,
onde buscou-se incentivar que
os cristãos retomassem a Bíblia
como seu livro de cabeceira. O
Círculo Bíblico funciona como
uma reunião de pessoas que,
tendo a Palavra de Deus como
espelho de vida, reflete sobre
questões da comunidade em que
está inserido.
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CENSA comemora o Dia da Matemática

O Auxiliadora, que participa do
Biênio da Matemática Brasil, comemorou o Dia Nacional da Matemática, 6 de maio, antecipadamente.
Com uma intensa programação,
direcionada aos alunos do Fundamental I, Fundamental II e Ensino
Médio, a semana de 2 a 5 de maio
foi de muita diversão e aprendizado.
A comemoração começou no dia
2 de maio, com a visita da Profª
Daniela Mendes, mentora e coordenadora do Laboratório Sustentável
de Matemática, com sede na Escola
Estadual Hebe Camargo, no Rio de
Janeiro. A Profª Daniela ministrou
palestras interativas para os alunos
do Ensino Fundamental II e Médio,

nas quais apresentou o Laboratório
e mostrou como a Matemática pode
ser interessante e lúdica. À noite, a
convidada ministrou um curso para
as professoras do Fundamental I e
alunas do Curso Normal Médio e
Pedagogia do ISECENSA. No mesmo dia, no turno da tarde, os alunos
do 3o ano do Fundamental, assistiram ao filme "A coelha e o cervo",
que foi gancho para a introdução dos
conceitos de duas e três dimensões.
O dia seguinte, 3 de maio, o 4º
ano Fundamental trabalhou com o
software Poly, explorando o recurso
digital que permite a investigação tridimensional de sólidos, com possibilidade de movimentos e visuali-

zação de suas planificações. Já o 2º
ano desenvolveu a dinâmica "Jogando, brincando, matematicando...". Reunidos na quadra da escola,
a criançada foi desafiada a resolver
questões através de jogos como boliche, jogo da velha e da memória.
O quarto dia foi dedicado ao 1º
ano do Ensino Fundamental. Seguindo os passos do grande educador
Malba Tahan, a equipe do CENSA
uniu matemática e literatura, promovendo o "Matematicando os
contos de fada", onde os alunos encenaram e trabalharam desafios baseados nas histórias infantis "A bela
adormecida", "Cachinhos de ouro" e
"Os três porquinhos".
A semana fechou com a palestra
"É de pequeno que se aprende a poupar", ministrada por Rodrigo Ulrick
Dib Ruas, gerente bancário. Falando
aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, Rodrigo deu uma verdadeira aula de Educação Financeira,
abordando empreendedorismo, lucro, custo e prejuízo.
- Nosso principal objetivo é a
aproximação dos alunos com a
Matemática, possibilitando a visão
desta ciência como algo prazeroso e
imerso no nosso cotidiano - disse
Fernanda Monteiro, coordenadora de
Matemática do CENSA.

Psicologia do Isecensa debate a ansiedade no envelhecer

Com uma rica programação destinada à Psicologia, o mini
curso "A ansiedade no envelhecer" foi um dos mais relevantes
no II Seminário P&D PROVIC, realizado pelo ISECENSA –
Campos dos Goytacazes, RJ.

O evento, ministrado pela Profª
Mestre Lívia Vasconcelos, no dia 11 de
maio, abordou o fenômeno do
envelhecimento humano no século XXI
e suas perspectivas. O tema despertou
a atenção dos profissionais e
acadêmicos que têm atuado
sistematicamente na área clínica e
social da terceira idade. - O curso foi
excelente, com o tema abordado de
forma clara e objetiva. Foi surpresa
em constatar que grande parte dos
idosos que participaram do estudo,
demonstraram o lado positivo dessa
fase da vida. - disse a acadêmica
Bianca Ferreira.
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Isecensa promove
o II Seminário P&D PROVIC

Na sua segunda edição, o Seminário de Pesquisa e Desenvolvimento PROVIC – Programa Voluntário
de Iniciação Científica - aconteceu
nos dias 10 e 11 de maio no ISECENSA – Campos dos Goytacazes,
RJ. Promovido pelo Departamento
de Pós graduação e Extensão do
Instituto, o seminário é o momento
de culminância das ações de pesquisas desenvolvidas pelos quatro primeiros períodos de todos os cursos
de graduação oferecidos pela instituição. O objetivo é despertar nos

alunos o espírito científico e contribuir para o atendimento das demandas da população onde estão inseridas, participando do processo de desenvolvimento sustentável regional.
Cerca de 2500 acadêmicos participaram da programação que contou
com 9 palestras, 1 mesa redonda, 6
oficinas, 22 mini cursos, 40 palestrantes, apresentações orais e
banners de 22 projetos e, ainda, a exposição Karuara, apresentando a flora de restinga e produtos ambientais
reciclados.

Octo Ise em Ação

O OCTO ISE, projeto de autoria
do curso de Enfermagem do
ISECENSA – Campos dos
Goytacazes, RJ – destinado aos
bebês prematuros, realizou sua
primeira reunião de trabalho no
dia 16 de maio. O projeto, que
visa a confecção de polvos de
crochê a serem doados a UTIs
neonatal, já conta com a
participação de 30 alunos
voluntários. Durante a reunião
foram organizados os grupos de
trabalho e definidas as funções
de produção, esterilização e
entrega do material. A primeira
doação será feita ao Hospital
Plantadores de Cana, e a
entrega está prevista para
junho. - Estamos muito
motivados com o projeto. Nossa
intenção é manter o
abastecimento de 30 polvos por
semana - disse Aline Marques,
coordenadora do curso de
Enfermagem do ISECENSA e do
projeto.

Escola Infantil do Censa realiza
festa para as mamães
A galerinha da Escola Infantil do
CENSA – Campos dos Goytacazes,
RJ – fez a festa para as mães, nos
dias 11 e 12 de maio. Subindo ao
palco, os pequenos apresentaram a
"Cantada Tropical", homenageando
as queridas mamães que superlotaram o teatro da escola. Dando
continuidade à comemoração, um
delicioso lanche e uma boa música
foram oferecidos às convidadas,
num momento de confraternização
na área da Escola Infantil.
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Educadora do INSG/Macaé faz da
metodologia digital tema de trabalho
apresentado em congresso internacional

Entre os dias 03 e 05 de abril, na
cidade de Oviedo, Espanha, aconteceu o XIV Congresso Internacional
de Educação Inclusiva, com o tema
“Práticas Inovadoras Inclusivas:
Direitos e Oportunidades”. O evento
reuniu educadores e pesquisadores
de vários continentes, abordando
enfoques e perspectivas diversas no
campo da Educação Inclusiva.

Das 121 pesquisas apresentadas
no Congresso, a coordenadora pedagógica do Instituto Nossa Senhora
da Glória - INSG/Castelo, Scheila
Ribeiro de Abreu e Silva, apresentou
um trabalho de investigação acadêmica, fruto da sua observação na
esfera da Política Educacional
Brasileira com foco na relação entre
a inovação tecnológica e inovação
pedagógica, utilizando como estudo

Colégio Castelo/ Macaé entrega
alimentos ao projeto
“Comida dos Carentes”

de caso a implantação do Material
Didático Digital da Rede Salesiana
Brasil de Escolas (RSB- Escolas) no
Colégio Castelo.
De acordo com a coordenadora
pedagógica, o Congresso resultou em
uma oportunidade de intercâmbio
com educadores de diversas partes
do mundo. “Foram momentos de
muito aprendizado. Destaco fundamentalmente três questões que mais
fortemente me enriqueceram: a perspectiva ampla do conceito de inclusão
educacional, considerando o direito
de cada criança à aprendizagem,
como centro da educação, não se restringindo aos estudantes com necessidades especiais; as políticas e propostas inovadoras na esfera do currículo,
da mediação da aprendizagem, das
práticas pedagógicas, entre outras; e
o retorno positivo acerca do projeto
inovador desenvolvido pela escola, no
que tange à relação entre inovação
tecnológica e inovação pedagógica,
não sendo esta uma "equação simples”, explicou Scheila.

Mais de 600 quilos de alimentos foram
entregues à Paróquia São João Batista
de Macaé na primeira semana do mês de
maio. Os alimentos foram arrecadados
durante a “Campanha Solidária” do
Instituto Nossa Senhora da Glória –
Macaé e Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora – FSMA como uma das
ações da Campanha da Fraternidade
2017. Itens não perecíveis como arroz,
feijão, fubá, macarrão, óleo, sal e
açúcar foram doados por estudantes,
responsáveis e funcionários com o
intuito de auxiliar o “Projeto Comida dos
Carentes”, da Paróquia São João
Batista, que alimenta pessoas
necessitadas e abandonadas. A entrega
foi feita pela coordenadora da Pastoral
Escolar, Ir. Inarlete Fioresi, alunos e
funcionários do INSG/Castelo.
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Ensino Médio do Castelo/Macaé promove
atividade lúdica com alunos do E. Fundamental I

Uma troca muito divertida de
conhecimento e informação foi
promovida pelos alunos das turmas
do 1º ano do Ensino Médio com os
alunos das turmas do 1º ano do
Ensino Fundamental I do Instituto
Nossa Senhora da Glória (INSG/
Castelo) – Macaé, RJ – no dia 26
de maio. Com o tema “Febre Ama-

rela”, os estudantes do Ensino Médio
criaram um circuito de atividades e
brincadeiras lúdicas com o intuito
de informar e conscientizar os pequenos alunos. A atividade aconteceu na Quadra Miguel Magone. A
professora de Biologia do Ensino
Médio, Patrícia Santana Boldrini,
explicou que a atividade de inter-

Celebração da arte e da cultura marcam
2° Festival de Talentos da FSMA
O talento artístico dos alunos,
funcionários, professores e
visitantes da Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora (FSMA) –
Macaé, RJ – foi celebrado por um
público apaixonado por arte no dia
25 de maio nas dependências da
faculdade. Música (nos seus estilos
variados), poesia, dança de salão,
artes plásticas e literatura de cordel
fizeram parte da segunda edição do
Festival de Talentos. Ao todo, foram
onze apresentações, num espetáculo
que durou pouco mais de duas
horas, sob o comando do professor
Gerson Dudus. A diretora geral, Ir.
Carmelita Agrizzi, ressaltou que na
Faculdade Salesiana todos são
convidados a expressar estes
talentos. “Nesta noite fomos
agraciados com a apresentação de
muitos talentos. Para o próximo
ano, nós precisamos da revelação
de talentos que hoje estavam
sentados assistindo este espetáculo.

câmbio de informação surgiu a partir da necessidade de informar os
alunos do Ensino Médio sobre a
questão da Febre Amarela. Em
seguida, foi pensada a realização
desse trabalho lúdico para também
informar outros alunos. A coordenadora pedagógica da Educação
Infantil e 1° do Ensino Fundamental
I, Sionéia Cancela, avaliou a
parceria com o Ensino Médio como
muito importante para o processo
de aprendizagem de todos os alunos
envolvidos. A estudante Karen
Vitória Gomes Medeiros do 1° ano
B, disse que foi muito bom poder
passar para as crianças o que eles
aprenderam. “Tivemos muitas informações passadas pela professora
em sala. Daí, fomos divididos em
grupos e cada um elaborou uma atividade que ao mesmo tempo divertisse as crianças e pudesse fazer
com que elas aprendessem sobre a
Febre Amarela”, disse.
Lembrando que o espaço
universitário é um local de expressão
de talentos. O nosso mundo, e em
especial o nosso país, precisa
conhecer a riqueza e beleza dos
talentos que por vezes ficam
escondidos”, falou a diretora ao
receber o público presente. O
professor Gerson Dudus iniciou o
Festival passando a mensagem de
que “a arte é um caminho para o
conhecimento, o aprendizado, a
beleza e o bem. Não somos apenas, e
nunca seremos apenas, instrumentos
preparados para o mercado. Somos
mais, somos múltiplos e é isso que
vamos dizer, ouvir e sentir nesta
noite”. Neste contexto, o Festival
iniciou com a leitura de um poema
sobre Felicidade. Depois seguiram-se
as demais apresentações de música
que foram desde interpretações de
Bossa Nova, MPB, Rock Nacional,
Rap, Pop Internacional, e Samba
Autoral, entre outros, além de dança
de salão, cordel e exposição de arte.
Ao final, todos subiram ao palco
para a execução da canção “Trem
Bala”, de composição de Ana Vilela,
envolvendo o público.
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Ética é tema de palestra para jovens
do programa Nova Vida

Com o tema “Conversando sobre Ética”, mais de uma centena de
adolescentes do Programa Nova
Vida participaram da terceira rodada de palestra promovida através
de uma parceria entre a Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora –
FSMA – e a Secretária de Desenvol-

vimento Social, Direitos Humanos
e Acessibilidade de Macaé. Ocorrida
no Paço Municipal, no dia 30 de
maio, a capacitação foi ministrada
pela diretora geral da FSMA, Ir.
Carmelita Agrizzi, pela coordenadora da Pastoral Escolar, Ir. Inarlete
Fiorese, e pelo professor mestre

Gabriel Sousa. Tanto nos turnos da
manhã quanto da tarde, em um primeiro momento houve uma apresentação dos ensinamentos éticos de
Dom Bosco. Em seguida, por meio
de uma dinâmica com balões de ar
onde haviam palavras como respeito, verdade, solidariedade e justiça,
os participantes refletiram em grupo estes valores na vida deles.
Após um debate sobre a falta de
ética, os jovens foram apresentados
a casos de atitudes éticas no Brasil e
no mundo. Ao final, foi promovida
uma grande reflexão sobre a ética
na vida dos participantes.
A parceria de rodada de palestras
entre a FSMA e a Prefeitura de
Macaé, levará diversos temas para
serem debatidos com os jovens do
Nova Vida até o mês de novembro.

Homenagem às Mães no Castelo/Rio das Ostras

Aconteceu no dia 19 de maio a
Festa em comemoração ao Dia das
Mães do Ensino Fundamental I.

Com o tema “Inexplicável Amor”,
as turmas de 3º, 4º e 5º ano apresentaram danças e músicas canta-

das em homenagem a este dia tão
especial. O evento buscou refletir o
Amor materno, de natureza incondicional e sua importância na vida
dos alunos. Também marcaram
presença no evento as alunas atrizes
da “Oficina de Teatro Castelo”, com
a apresentação da peça teatral “A
Mãe Esquecida”. A peça retrata
duas mães de origens diferentes que
tem as mesmas questões com suas
filhas adolescentes no tocante a
organização, comportamento, relação com o dinheiro e respeito. Mais
uma vez o Ensino fundamental I do
Colégio Castelo Rio das Ostras
deixou sua marca nos corações
maternos!

