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Aconteceu o encontro de ex-
alunas e ex-alunos das FMA do
Brasil de 06-09 de julho, em Porto
Alegre, na Casa Santa Teresa. No
dia 06/07, realizou-se  o XIX
CENESB. Na abertura a presidente
Maria Inês Estima Maranhão,
apresentou o tema da reunião: re-
pensar e reorganizar o movimento
das ex-alunas, recordando o signi-
ficado da logo e slogam das  ex-alu-
nas e ex-alunos das FMA : Mãos do
mundo e raízes no coração. A Presi-
dente da CIB,  Ir. Ana Teresa Pinto,
em sua fala apresentou a divisão
geográfica das Inspetorias, desta-
cando que hoje somos RSB e que
cada Ex-aluna precisa sempre se
perguntar: o que eu era e que eu
sou? Pois cada uma é responsável
por manter vivo o espírito salesiano
e somente anima quem é animada.
Maria Inês explicou o processo de
impressão do Estatuto, do qual a
CIB assumiu os custos e agradeceu

Encontro Nacional de Ex-Alunos/as FMA

Ir. Ana Teresa, representando todas
as Inspetorias. Foram elencados
momentos importantes que cada
união deve contemplar na vivência
do ano,  destacando que é preciso
estarem atentas na area da espiri-
tualidade, aprofundamentos, estu-
dos, contribuição efetiva na missão
da Família Salesiana e que ser asso-
ciada exige contribuição financeira,
que é estatutária.

No dia 07/07, Pe. Marcos San-
drini SDB, trabalhou o tema “Alegria
do amor”, com a contribuição de ca-
sais e jovens falando sobre a família.
A partir de dados da realidade ju-
venil do RS e testemunho de pessoas
concretas, refletiu sobre o impacto da
realidade familiar atual sobre a
juventude. Segundo sua experiência
com os jovens e as famílias e a partir
da convocação da Encíclica, a famí-
lia não é o problema.

Disse também que o Papa fala
não é pra quem vive a tetralogia
niilista: hedonismo, relativismo,
permissivismo, consumismo. Como
membros da Familia Salesiana te-
mos um compromisso de fé e ação
com as famílias reais que precisam
de formação e acompanhamento.

No dia 08 as(os) participantes
fizeram um passeio às vinículas
Garibalde e Aurora, na região de
Bento Gonçalves. No dia 09, pela
manhã, houve a apresentação das
experiências dos ex-alunas(os)
jovens, avaliação e a Celebração
Eucarística final.

O ontem não é melhor

do que hoje. O desejo de

família permanece vivo

nas jovens gerações.
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Desenvolvendo o tema: “Ampli-
ando o olhar para comunicar ale-
gria e esperança”, nos dias 28, 29 e
30 de julho a equipe de Comu-
nicação do Brasil (ECOSBRASIL)
constituída pelas animadoras das
Inspetorias e pela Inspetora refe-
rente para este âmbito se reuniu no
Centro Inspetorial da Inspetoria
Nossa Senhora da Penha. No pri-
meiro dia o grupo viveu a gratui-
dade de revigorantes momentos de

passeio na cidade do Rio de Janeiro
culminando com a visita ao Museu
do Amanhã que com estruturas
amplas, digitais e interativas favo-
rece uma visão panorâmica rumo
a futuros possíveis a partir de gran-
des perguntas que a humanidade
sempre se fez: De onde viemos?;
Quem somos?; Onde estamos?;
Para onde vamos?, num show de
tecnologia e de comunicação!

ECOSBRASIL reunida no Rio de Janeiro

Nos segundo e terceiro dias o
grupo se dedicou a avaliar o trabalho
desenvolvido no triênio 2015-2017,
construir o planejamento 2018-2020
e socializar o trabalho que vem sen-
do desenvolvido na ECOSAM com
seu respectivo planejamento. Depois
de apresentada a análise FOFA
(pontos Fortes, Oportunidades, pon-
tos Fracos, Ameaças) de cada Ins-
petoria foi revisionado todo o tra-
balho, definindo (dentre outros
pontos) desafios e linhas de ação a
serem perseguidas. Também foi
aprofundado o texto: “Passos em
direção ao futuro da Comunicação
no Instituto das FMA”.
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Nos dias 02 e 03 de agosto, foi
realizado o Encontro Nacional da
RSB-Social no Polo BH. O evento
reuniu, em Belo Horizonte-MG,
representantes das Inspetorias São
João Bosco (SDB), Madre Mazzarello
(FMA) e Nossa Senhora da Penha
(FMA).

Segundo a diretora executiva
das RSB-Social, irmã Silvia Apa-
recida da Silva “realizar o ENAS
Polo é colocar em prática a me-
todologia escolhida pela RSB-Social
de fazer das Obras e Presenças So-

ciais co-autores dos documentos de
referencia da nossa ação social em
rede no Brasil. Isto nos enriquece e
faz da nossa caminhada um pro-
cesso de construção coletiva. É mo-
tivo de alegria!“.

As atividades do dia 02 foram
iniciadas com uma acolhida,
promovida pela Inspetoria Nossa
Senhora da Penha. Em seguida,
foram apresentados os objetivos e a
dinâmica dos dois dias de encontro.
Ainda na parte da manhã, foi
realizado o seminário: “Identidade

Carismática: elemento fundante
para uma atuação em Rede. Pers-
pectivas a partir do Caderno da
Identidade Carismática Salesiana
da RSB-Social”. No período da
tarde, ocorreu a primeira seção dos
grupos de trabalho, que discute:
“Quais são nossas percepções sobre
a proposta do Caderno da Iden-
tidade Carismática Salesiana da
RSB-Social, em relação à realidade
atual das nossas obras sociais?”.

No dia 03, foram realizados os
seminários: “Como repensar a pre-
sença das obras sociais no território
à luz dos 04 primeiros Compro-
missos Fundamentais? Desafios que
emergem dos Compromissos Fun-
damentais da RSB-Social” e “Apre-
sentação do SIGAR e Aplicativo”. À
tarde ocorreu a seção dos grupos de
trabalho “Como membros da rede,
o que faremos ao longo dos próxi-
mos 12 meses para promover local-
mente a ação social salesiana em
rede? Planejamento do Pacto de
Animação da RSB-Social no Polo
em vista ao fortalecimento da Iden-
tidade Carismática Salesiana”, se-
guido da plenária final e do encer-
ramento do encontro.

Encontro Nacional da RSB-Social no Polo BH
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Em 22 de julho, aconteceu a
I Reunião da Família Salesiana
promovida pela Inspetoria Nossa
Senhora da Penha (BRJ). Da
reunião, coordenada pela dele-
gada da Família Salesiana da
INSP, Ir. Sirlene Girardi parti-
ciparam: Adriana dos Anjos e
Patrícia Certório (Macaé),  Lour-
des Alves (Campos), Selma
Toledo (Niterói), Yara dos San-
tos(Rio das Ostras), Elizabeth
Azaro, Vanda Troncoso , Sonia
Nery, Lídia Gil, Lucelane Viana,
Maria da Conceição Abrahão
(RJ). Ir. Ana Teresa Pinto, Ins-
petora da INSP, deu o “bom dia”
para o grupo falando da alegria
que este encontro traz como re-
tomada de uma caminhada
comum na vivencia do carisma
salesiano.

Na ocasião foi feita a me-
mória da reflexão e as questões
do encontro da Família Sale-
siana, promovido por este Âm-
bito, em São Paulo de 23-27 de
março próximo passado. O en-
contro teve espaço para a partilha
da história de cada participante
como parte da Família Salesiana.

INSP reúne representação
da Família Salesiana

Foi uma experiência intensa e feliz,
percebendo a ação de Deus em suas
mediações e como a resposta precisa
ser renovada a cada dia. 

Após o almoço foram retoma-
das as questões do encontro de São
Paulo e as respostas empenham o
grupo a uma vivencia de fidelidade
e de “fazer conhecer” os vários
grupos da família Salesiana:

Na oração final foi retomado o
credo da FS e a letra criada a partir
da música “Tua Igreja é um corpo”.
A avaliação do encontro foi muito
positiva, ficando o empenho de
divulgação da Família Salesiana nos
locais onde cada uma atua.
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Conforme orientações do Pro-
jeto Formativo e do Projeto Inspe-
torial, dia 15 de julho no Centro
Inspetorial aconteceu a segunda
etapa da Formação para as Irmãs
de 35 a 54 anos de idade.

A assessoria é da Irmã Silvania
Coelho – Serva da Santíssima
Trindade – e a temática é “Matu-
ridade humana e espiritual”. A
terceira e última etapa acontecerá
em setembro.

No dia 21 de junho houve a
entrega do certificado de
conclusão do curso de Promoção
da Integração ao Mundo do
Trabalho, 2017.1, promovido
pela Inspetoria Nossa Senhora da
Penha atraves do Projeto
Sementes do Amanhã .

De março a junho 2017 os jovens
tiveram aulas de português,
informática, Universo
Corporativo, Orientação para o
Trabalho com os temas
Transversais: Sexualidade e
Afetividade na Juventude,
Juventude e Drogas e Ser Pessoa:
aspectos filosóficos e
antropológicos e os elementos do
Sistema Preventivo de Bom
Bosco.

Com a assessoria da Bióloga
Vanessa Messias, os colaboradores
da Casa Inspetorial participaram de
formação nos dias 18 e 25 de julho,
que teve como foco o cuidado com a
vida, a partir da Encíclica ´Laudato
Si´ e a Campanha da Fraternidade
que tem como tema: “Fraternidade:
biomas brasileiros e defesa da vida”,
e como lema “Cultivar e guardar a
Criação”. A formação foi composta
por partes teóricas e práticas, com a

Colaboradores da Casa Inspetorial
participam de formação

modalidade participativa, chegando
a consciência de que precisamos
transformar o conhecimento em
ações concretas. Tudo isso com o
objetivo de cuidar melhor do planeta
e educar as consciências para a
responsabilidade perante o criado e
as futuras gerações, começando pelo
ambiente de trabalho e familiar,
afim de viver processos ecológicos
marcados por respeito, ternura,
liberdade, solidariedade e gratuidade.

Sementes do
Amanhã

Formação para “Primeira Idade”
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De 04 a 06 de agosto aconteceu
na Comunidade Madre Marchese
(Niterói) o segundo encontro
vocacional da Inspetoria Nossa
Senhora da Penha (BRJ) reunindo
oito jovens que com alegria se
dispõem a buscar a vontade de Deus
na própria vida. São elas: Juliana

(Niterói), Andreina (Venda Nova do
Imigrante), Beatriz (Resende),
Geovana (Resende), Michele
(Resende), Larissa (Resende), além
das jovens Maria Cristiana e Fabiane
que continuam o processo de dis-
cernimento residindo desde o início
deste ano na Comunidade do Laura

Encontro Vocacional  da Inspetoria Nossa
Senhora da Penha

Vicunha (Campos). Com o tema:
“Vocação: a força do sonho de Deus
em mim” as jovens puderam rezar
o chamado de Dom Bosco com o
filme “A força de um sonho” e
colocar-se diante de Deus refletindo,
rezando a vocação/missão de cada
uma dentro do grande Projeto de
Amor que o Senhor tem para todas/
os. Também foi reservado um bom
tempo para a formação humana,
onde Ir. Rita Cristina desenvolveu
a temática “ser Pessoa” destacando
a pessoa como ser de relações e de
opções. Também merece destaque
a lectio divina orientada por Ir. Ana
Teresa ajudando o grupo a rezar
“Jesus Cristo como o único alicerce
da vida e da vocação”. Foi espe-

cialmente significativo reali-

zar este encontro no dia em

que o Instituto das FMA cele-

brou 145 anos de fundação!
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Os participantes do projeto
Vill’agindo – Cachoeiro de Itape-
mirim, ES – estiveram envolvidos,
no dia 07 de julho, em um dos

Arraiá Vill’agindo – A favor da Vida!

arraiás mais diferentes e esperados
pela comunidade. Após muita dedi-
cação e chuva, tudo deu certo. O
público compareceu em massa e

ajudou a fazer do arraiá um grande
evento. As oficinas de balé clássico,
dança e ginástica rítmica, fizeram
belíssimas apresentações com
músicas típicas. O momento mais
esperado é o do famoso quadrilhão,
que sempre se reinventa trazendo
um enredo, que neste ano abordou
as brincadeiras da infância, os 20
anos do Vill’agindo e outros temas
que envolvem os valores morais,
cristãos e familiares. Quem assistiu,
curtiu! Como disse o educador físico
Perciliano Andrade: “ Nunca vi uma
quadrilha tão diferente assim.
Mexeu com o coração das pessoas
que estavam perto de mim
assistindo. Vi pai com lágrimas nos
olhos!” O evento contou com a
presença da Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social, Srª Marcia
Cristina Bezerra e outras parceiras
como a Cáritas Diocesana.

No dia 15 de julho o Centro
Comunitário Educativo Esperança
do Futuro – Resende realizou o seu
animado Arraiá! Esta sempre é a
festa mais esperada por todos da
comunidade, por ser uma festa
aberta a todos com comidas típicas
da época junina e apresentações das
crianças e adolescentes.

Arraiá da Família no CCEEF

Este ano o Arraiá contou com a
apresentação do coral de crianças e
de adolescentes do CCEEF que can-
taram um pout pourri Junino e três
adolescentes que tocaram na flauta
doce a música “Asa Branca”, coor-
denados pelos professores de musi-
calidade Alan Pierre e Lígia Soares.
Dando continuidade às apresen-

tações, adolescentes dançaram
country, as crianças apresentaram
um casamento caipira que encerrou
falando do cuidado com o planeta
dançando a música “xote ecológico”.
Ao final das apresentações uma
animada quadrilha que envolveu os
pais e todos os presentes.

A animada festa contou com a
presença do prefeito da cidade
senhor Diogo Balieiro, da presidente
da Casa de Cultura Macedo Miran-
da senhora Denise Cunha de Assis
junto com sua coordenadora a se-
nhora Antônia Alcântara. Esteve
presente também a senhora Maria
José Barreto, secretária da deputada
Ana Paula Rechuan, o diácono per-
manente da Paróquia Sagrada Fa-
mília José Márcio Lopes, além das
famílias, dos educadores, educan-
dos, jovens da AJS (Articulação da
Juventude Salesiana) e voluntários
que abrilhantaram o arraiá e contri-
buíram para que fosse um sucesso.
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O Arraiá do Tamarindo agitou
o ISECENSA na manhã de 15 de
julho. Recebendo as crianças assis-
tidas pelo Projeto Universidade Bair-
ro, o curso de Pedagogia organizou
uma alegre festa julina onde não fal-
taram brincadeiras, danças e um
gostoso lanche típico, com pipoca,
cachorro quente, pé de moleque,
bolo e cocada.

- A quadrilha foi o ponto alto da
festa, uma perfeita integração entre
as crianças e alunas. A alegria era
contagiante! - disse Juliana Falcão,
adjunta de coordenação do curso de
Pedagogia do ISECENSA.

Pedagogia do ISECENSA promove Arraiá do Tamarindo

Uma grande confraternização
marcada pela alegria das festas
juninas e pelo espírito de soli-
dariedade. Assim foi o Arraiá
Beneficente do Castelo 2017
ocorrido no dia 01 de julho, no
Instituto Nossa Senhora da Glória
(INSG/Castelo) – Macaé, RJ. Este
ano, o valor arrecado será doado
para o Asilo Recanto dos Idosos (em

Alegria e Solidariedade no Arraiá
do Colégio Castelo

Macaé), o Projeto Oratório Dom
Bosco (INSG/Castelo – Macaé) e o
Projeto Crescendo Juntos (em
Belford Roxo). “É um momento
muito rico e bonito, onde toda a
comunidade do Castelo pode refletir,
sorrir, dançar e comer comidas
gostosas, pensando no outro. É a
festa da solidariedade, organizada
pela Família Castelo, que é formada

pelos pais, alunos, professores e
funcionários”, avaliou a diretora
geral do INSG/Castelo e da
Faculdade Salesiana, Ir. Carmelita
Agrizzi. Com início às 10h30 e
encerramento às 21h, os alunos de
todos os segmentos de ensino
revezaram-se nas apresentações
que resgataram a tradição junina.
Além disso, professores, fun-
cionários e estudantes atuaram no
sorteio de prêmios, promoção do
correio do amor e em barracas de
comidas típicas como cuscuz,
pipoca, pé de moleque, pamonha,
etc. O Quadrilhão da Alegria foi um
dos grandes momentos da festa. Na
oportunidade pais, professores,
funcionários e ex-alunos dançaram
juntos, fechando a edição 2017 do
arraiá. “Eu adorei a festa, estava
tudo maravilhoso. Meu filho
estudou aqui e hoje como avó eu
vivo a mesma experiência que vivi
com ele. É muito emocionante pra
mim, é uma confraternização
realmente vivenciada”, disse Isabel
Tanos, avó do Bernardo Alvitos
Garcia, 1º ano do EF1.
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Aconteceu no dia 08/07/2017,
a tradicional festa junina do Colégio
Castelo com o tema “Arraiá dos 20
anos”. Houve muita dança, barra-
cas com bastante gostosuras, várias
brincadeiras e muita animação. O
destino do que foi arrecadado foi
para a associação Pestalozzi.

Às 13h, a Ir. Neuza Zampirolli
– diretora - saudou a todos os pre-
sentes e desejou-lhes uma boa festa.
Quem conduziu a apresentação da
festa foi a professora Adriana Grillo.
A abertura foi com a Educação In-
fantil, que encantou a todos pela

simplicidade e os lindos trajes típicos
de cada dança. Os pais, por sua vez,
admiravam e registravam tudo. As
apresentações das crianças foram
maravilhosas!

Em seguida vieram as danças
do Ensino Fundamental I e II, que
com muito empenho fizeram apre-
sentações brilhantes. 

Para encerrar a festa, como já é
tradição, foi a vez do Ensino Médio
e o famoso quadrilhão. Este ano
houve o maior quadrilhão da histó-
ria do Colégio Castelo! O número
de pares foi grandioso, contando,
inclusive, com a presença de ex-
alunos. É possível assegurar que foi
uma apresentação onde os jovens
expressavam a alegria de fazer parte
da dança e, principalmente do
colégio.

Foi um dia muito especial para
as famílias, que compareceram em
grande número, criando um clima
de descontração e bastante alegria.
Muitos parabenizaram pela orga-
nização e condução da festa.

Festa Julina no Castelo/Rio das Ostras

A Inspetoria |Nossa Senhora da
Penha recebeu do governo do Es-
tado do ES, por meio da Secretaria
de Estado de Trabalho, Assistência
e Desenvolvimento Social (SETA-
DES), mediante o Termo de fo-
mento nº 9034/2016,  recurso desti-
nado à aquisição  de um veículo
para o atendimento no projeto social
Centro Juvenil Salesiano Sta. Mª
Mazzarello.

O Mazzarello agradece a
deputada estadual Eliana Dadalto
pelo direcionamento dessa verba
parlamentar. 

 agradeceComunidade de Linhares
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Encerrando o primeiro semestre
de 2017, o Centro Comunitário Edu-
cativo Esperança do Futuro –
Resende, RJ – realizou no dia 03 de
julho uma reunião com pais e res-
ponsáveis de crianças e adolescentes
que são assistidos pela instituição.

Reunião de Pais e Responsáveis no CCEEF
aborda o combate à corrupção

O objetivo principal foi apresentar
aos responsáveis a importância de
combaterem as corrupções que
acontecem no dia a dia, assunto
que foi trabalhado com as crianças
e adolescentes durante duas
semanas.

A Irmã Maria Caliman, coor-
denadora do CCEEF, acolheu a
todos dando as boas vindas e
apresentou a palestrante Marina de
Castro Neves, psicóloga convidada
para falar sobre o tema “Pequenas
corrupções no dia a dia”. Após a
palestra foram apresentadas seis
encenações de corrupção do dia a
dia que foram criadas e preparadas
pelos educandos e orientados pelas
educadoras Daniele Arruda e Helen
Alencar. O grupo das sementinhas
do amor (6 a 9 anos) apresentou a
situação negativa, ou seja, o que não
deve ser feito e o grupo dos semea-
dores da paz (10 a 15 anos) apre-
sentou a situação positiva - o que
deve ser feito. A presença dos res-
ponsáveis foi satisfatória e a par-
ticipação dos grupos encerrou a
noite com um brilho especial.

CCEEF Participa do Torneio Regional de Judô

No dia 09 de julho o Centro
Comunitário Educativo Esperança
do Futuro - Resende participou do
Torneio Regional da Liga
Confederada de Judô do Estado do
Rio de Janeiro, na Escola

Municipal Abraão Hermano
Ribenboim, na própria cidade.
Entrou com 16 crianças e
adolescentes de 06 a 13 anos
coordenados pelos professores
Benedito Oliveira e Fernando Moura.

No torneio sete academias de
judô competiram e o CCEEF
ficou na classificação de
terceiro lugar levando mais um
troféu para comemorar, motivo
de grande alegria para todos.



... 12 Boletim Informativo INSP

Congresso Regional AJS

Nos dias 07, 08 e 09 de julho, a
Inspetoria Nossa Senhora da Penha
realizou o Congresso Regional da
Articulação da Juventude Salesiana
(AJS) neste ano comemorativo dos
seus 20 anos. O Congresso acon-
teceu em Campos dos Goytacazes
com a coordenação de Ir. Teresinha
Ambrosim (animadora deste Âm-
bito na Inspetoria) envolvendo as
duas Comunidades FMA presentes
nesta cidade (Centro Educacional
Nossa Senhora Auxiliadora e Insti-
tuto Profissional Laura Vicunha) e
reuniu 136 jovens provenientes das
várias Comunidades (Campos,
Cachoeiro, Linhares, Rio das Ostras,
Macaé, Rio de Janeiro...). Marcou
presença também o Instituto Dom
Bosco, da Inspetoria São João Bosco
– SDB.

O evento contou com momen-
tos extraordinários de reflexão, es-
tudo, partilha, oração... tudo per-
meado com aquela genuína alegria
salesiana que aquece o coração e
enche de renovado vigor cristão a
vida e a existência de cada um!

Um momento muito significa-

tivo foi a posse da Coordenação e
do Conselho Inspetorial da AJS,
compostas pelos seguintes jovens:
Mariana Aparecida de Almeida
Souza – Coordenadora (Rio das Os-
tras); Bruno Motta Santos Oliveira
(Macaé); Vinícius Rosa da
Conceição (Belford Roxo); Fabiane
do Nascimento Rosa (Laura);
Beatriz Maia Bragança (CENSA);
Leonardo dos Santos Vaz (Linhares).

Durante o evento também
foram trabalhados temas referentes
ao Sínodo da Juventude e ao
Protagonismo Juvenil desenvolvidos
por Ir. Rita Cristina de Jesus Pacheco
e Ir. Teresinha Ambrosim, respec-
tivamente.

Também foram aprofundados
em oficinas temáticas coordenadas
pelos jovens que participarão do
Congresso Nacional em Brasília
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(agosto próximo) com os seguintes
temas extraídos da Cartilha da AJS
elaborada pelos próprios jovens do
Conselho Nacional da AJS
(CNAJS): Habitar a vida e a cultura
dos jovens; Do Cristo evangelizador
à igreja evangelizadora; Evangelizar
e educar: a nossa identidade apostó-
lica; O Sistema Preventivo: uma
experiência espiritual e educativa;
Fazer da casa uma família para os
jovens; Animação juvenil salesiana.

Sem dúvida, uma magnífica
vivência salesiana!
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No dia 12 de julho o Projeto
Crescendo Juntos – PCJ come-
morou o aniversário do Coorde-
nador Pedagógico e educador físico
– Stevie Santos. Já no início da
manhã a homenagem começou
com a turma de ginástica de adultos
que fez uma linda surpresa com um

No dia 15 de julho o Projeto
Crescendo Juntos – PCJ, em Belford
Roxo/RJ, realizou mais um

PCJ celebra aniversário do coordenador

café da manhã para o professor que
não escondeu a emoção com as
palavras carinhosas que suas alunas
expressaram. Quando os educan-
dos do PCJ chegaram a festa con-
tinuou: os educandos fizeram uma
linda apresentação que contou
inclusive um pedaço da História de

vida do coordenador que se emo-
cionou ao receber tanto carinho. Na
hora do almoço a equipe de edu-
cadores do PCJ preparou um
delicioso almoço em comemoração
à vida e missão do aniversariante do
dia. As homenagens só terminaram
no dia seguinte com lindas apre-
sentações da turma de teatro.

Encontro de Ex-Alunos

encontro de ex-alunos onde foi
apresentado o novo membro do
grupo o jovem chamado Yan Pablo.

O grupo iniciou o encontro com o
tradicional futsal que sempre é a
alegria dos jovens. Em seguida
todos escutaram o “boa noite” de Ir.
Maria Rita (diretora do PCJ). Em
um encontro em que jovens se
reúnem não poderia faltar a Palavra
de Deus onde os jovens desta vez
refletiram os falsos profetas e as
armadilhas encontradas da
realidade. Para este exercício o
assessor Stevie Santos conduziu
uma dinâmica em que os jovens
citaram exemplos de armadilhas e
deram testemunhos de colegas que
já haviam se perdido no mundo da
violência, drogas, entre outros.
Fechando o encontro os jovens
saborearam um delicioso lanche no
refeitório do PCJ. 



...15Nº 160  |  Julho de 2017

No dia primeiro de julho o
Projeto Crescendo Juntos – PCJ
abriu suas portas para que os jovens
do Regional VI que é composto

Bispo Diocesano visita Projeto Crescendo Juntos

pelas Paróquias Jesus Bom Pastor,
Nossa Senhora de Fátima, Nossa
Senhora Aparecida, São Simão e São
Vicente de Paulo (que somam

cinquenta comunidades), pudessem
ter um encontro muito especial com
Dom Luciano Bergamin ( Bispo da
Diocese de Nova Iguaçu), que fez
questão de ouvir cada jovem e
dialogar sobre a estrutura apresen-
tada pelas comunidades e ou Paró-
quias para o fortalecimento do Pro-
tagonismo Juvenil e a promoção da
vida dos jovens de maneira geral.
Irmã Maria Rita – Diretora do PCJ
expressou sua imensa alegria em
receber Dom Luciano em um
cenário tão importante de arti-
culação juvenil. Três ex– alunos do
PCJ participaram do encontro
(Vitor, Carlos e Wendell). Um dos
momentos fortes do encontro foi o
que Wendel expressou sua gratidão
às Filhas de Maria Auxiliadora e
disse o quanto elas foram impor-
tantes em sua vida, inclusive citando
vários momentos em que sua
experiência de refeição e de atenção
eram no espaço do Projeto com as
Irmãs. Dom Luciano ficou muito
alegre com o depoimento do jovem
e também da jovem Paula (Membro
da Paróquia São Vicente de Paulo).
A data foi marcada por muitos tes-
temunhos e pela alegria de reunir
jovens de diferentes realidades com
o seu pastor.

Turma de Ginástica  faz aniversário

A turma de ginástica do Projeto
Crescendo Juntos – PCJ celebrou
no mês de julho de 2017 dois anos
de existência, onde todos

puderam amadurecer a visão e
consciência da importância de
uma melhor qualidade de vida e
de exercitar corpo e mente como

pilar fundamental para um novo
estilo de vida. Ao lado da diretora
Ir. Maria Rita Zampiroli, do
professor Stevie Santos e do
auxiliar Carlos a turma preparou
uma deliciosa salada de frutas que
brindou o testemunho de várias
alunas que são extremamente
agradecidas às FMA por
proporcionarem um espaço onde
podem movimentar o corpo e a
mente em prol de uma qualidade
de vida que as permite fazer as
coisas mais simples do dia a dia
com maior disposição e disciplina.
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Mais um Encontro de Fé e
Cidadania aconteceu no Projeto
Crescendo Juntos (PCJ) – Belford
Roxo, RJ – no dia 18 de julho. O
Professor e Sociólogo Tobias Faria
conduziu o encontro que teve como
tema “Governo, Estado e Nação” e
convidou os presentes a refletirem
sobre a atual realidade, além de
analisarem como é possível obter
informação para fazer valer seus
direitos. Com uma linguagem bem

PCJ Realiza mais um encontro
de Fé e Cidadania

clara e de maneira objetiva, o pro-
fessor Tobias vem conquistando
cada membro presente. A direção do
Projeto se orgulha em abrir esse
espaço, visto que é uma oportuni-
dade de construir uma consciência,
onde cada pessoa pode ser capaz de
lutar e exigir que a sociedade, e todas
as demais pessoas, respeitem sua
dignidade e garantam os meios de
atendimento das suas necessidades
básicas.

No dia 20 de julho o Projeto
Crescendo Juntos – PCJ
desenvolveu um ambiente
especial para a leitura do
Boletim Informativo
Comunicando. Ir. Maria Rita –
Diretora do PCJ – muito
incentivou este ambiente onde
os educados puderam ler as
noticiais e se enxergar nas
páginas tão coloridas que
expressam a alegria e a vida das
Comunidades FMA da Inspetoria
Nossa Senhora da Penha. 

Leitura do
Comunicando
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A cidade de Cachoeiro de Itape-
mirim-ES comemorou no mês de
junho 150 anos de sua emancipa-
ção. Expectativas não faltaram aos
moradores do município com a
vasta programação da festa da ci-
dade e entre os eventos, o tradicional
Desfile Cívico que acontece todos os
anos no dia 29/06, dia do santo

padroeiro, São Pedro, reunindo as
escolas da rede municipal.

Neste ano, o Vill’agindo e outras
entidades sociais ativas no municí-
pio fizeram parte do desfile através
do convite da “Escola Municipal
Aurea Bispo Depes” cujo objetivo era
resgatar um pouco da história do
município evidenciando os traba-
lhos sociais.

Na semana de 10 a 15 de julho,
enquanto as escolas estão de
recesso, crianças e adolescentes
se esbaldam no Vill’agindo com
atividades preparadas para elas!
A regra é se divertir e curtir a fase
infanto-juvenil.
A semana começou agitada. Nos
dias 10 e 11 aconteceram
gincanas, bingos e discoteca -
evento pra lá de aprovado por
eles! Dia 12, houve o tão
aguardado passeio ao Sítio
Sossego – bairro Aeroporto (local
sossegado mesmo!) com direito a
bolo para os aniversariantes do
1º semestre. Dia 14 foi dia de
levar alegria e reflexão à Igreja
Hebron com o teatro infantil “O
coração fedorento” enriquecendo
a colônia de férias bíblica da
igreja. E para fechar a semana
com chave de ouro, a SICOOB
(Cooperativa de créditos do setor
de Rochas Ornamentais), um dos
principais parceiros do Projeto,
trouxe no dia 15 de julho, sábado,
o Dia C – Dia do Cooperar e uniu
forças com a AMOVIL
(Associação de Moradores do
bairro Village da Luz) trazendo
além de brinquedos e muita
diversão com a turma da Tina,
Ação Social para a comunidade
com assessoria jurídica, cortes de
cabelo, manicure, estética facial,
negociação de dívidas entre
outras atividades.

Semana de Férias
Especiais no

Villagindo

O município de Cachoeiro de
Itapemirim - ES realizou nos dias 20
e 21 de julho a XI Conferência
Municipal da Assistência Social e
como todos os anos, o Vill’agindo foi
convidado a participar da abertura
do evento, levando ao público a no-
vidade de 2017, o “Teatro de luvas”,
sensação entre os adolescentes.

Foram executadas duas apresen-
tações que levantaram o público e
renderam muitos aplausos ao
trabalho realizado pela educadora
Débora Motta junto com os ado-
lescentes. O Vill’agindo não ficou de
fora do assunto da Conferência e se
manteve presente até o final do
evento.

Vill’agindo na XI Conferência
Municipal da Assistência Social

Villagindo no Desfile Municipal
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O ISECENSA recebeu, no dia 1º
de julho, a visita muito especial das
crianças da Instituição de Aco-
lhimento Portal da Infância. O
convite partiu da equipe de Pastoral
Universitária do ISECENSA que
programou uma manhã de partilha
e muitas brincadeiras. A parte
esportiva ficou sob o comando dos
acadêmicos de Educação Física, que
organizaram partidas de futebol,

Pastoral Universitária do ISECENSA
recebe o Portal da Infância

queimado, corda e slackline. Mas a
manhã ainda contou com um Show
de Talentos, Concurso de Arte e um
gostoso lanche com distribuição de
guloseimas. Pe. Murialdo Gasparet,
coordenador da Pastoral Univer-
sitária, abençoou a todos e entregou
um terço a cada criança. 

- Esses momentos nos fazem
crescer e nos enriquecem. Quando
fazemos a experiência do encontro

e do acolhimento, entendemos me-
lhor as palavras do Papa Francisco
e compreendemos como é impor-
tante sair um pouco do mundo das
ideias, de nossas seguranças e
discursos e nos tornamos melhores
seres humanos e aprendemos a amar
melhor - ressaltou Pe. Murialdo.

Na despedida, um misto de
alegria e gratidão estampava o rosto
das crianças.

O ISECENSA deu início ao 2º
semestre letivo de 2017 no dia
1º de agosto, recebendo
calouros e veteranos com
muita alegria. Cheios de
disposição para mais uma
jornada de estudos e
convivência, os alunos
conheceram e reencontraram
colegas e professores.

Volta as Aulas ISE
COMEÇAR, RECOMEÇAR, COM MUITA ALEGRIA!
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O corpo docente do curso de
Administração do ISECENSA
participou de um simpósio de
empreendedorismo, na noite breve
de 12 de julho. O encontro, que teve
como objetivo principal discutir
ações empreendedoras para a gra-

O 4º ano do Ensino

Fundamental do CENSA

recebeu, no dia 31 de julho, a

visita do economista

Guilherme Vasconcelos

Pereira. Relacionando o uso

da terra para a produção de

minério, agricultura e

pecuária, o convidado falou

sobre a utilização e a

destruição da Mata Atlântica,

alertando para as

consequências geradas para o

nosso bioma.

ISEADM em Simpósio de Empreendedorismo

Palestra para o 4° Ano do CENSA

duação, contou com a participação
de Maria Claudia Salles, mediadora
do SEBRAE-RJ, que aplicou a
metodologia e conduziu os debates.
Os professores André Uébe e Frank
Pavan foram os responsáveis pelos
relatos de experiência, apresentando

propostas a serem desenvolvidas em
conjunto com os demais profes-
sores. Ficou definida a implantação,
em breve, de uma Escola de Negó-
cios para o ISEADM, que significará
um marco na história do curso.
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Com o intuito de promover o a-
prendizado e a vivência academia a-
lém das paredes da sala de aula, os
alunos da disciplina de “O Homem e
o Fenômeno Religioso” da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora, são in-
centivados a colocar em prática, atra-
vés de trabalhos voluntários, concei-
tos como solidariedade e compaixão.

Assim, supervisionados pelo
professor Nilson Guzzo Junior, a
cada semestre os estudantes podem
escolher em quais instituições não
governamentais e sem fins lucra-
tivos irão atuar, sob a proposta que
realizar alguma ação em prol da co-
munidade. Nesse sentido, os uni-
versitários promoveram, no último

semestre, por exemplo, atividades
sociais em instituições como “Cre-
che Lar de Maria”, “Recanto dos
Idosos”, “Casa do Abraço”, “Centro
de Apoio à Família”, “Projeto Guido
Shäffer: Ajudando os mais neces-
sitados”, “Centro de Ensino e Trans-
formação Humana”, “Pestalozzi”,
“Podemos ser crianças saudáveis”,
entre outras.

Organizados em grupo ou indi-
vidualmente, os alunos visitam os
locais para entender e conhecer o
funcionamento de cada instituição,
público alvo, rotina e objetivo e en-
tão, participam como voluntário de
alguma maneira. Assim, os mes-
mos se inserem na rotina ou produ-
zem atividades com os assistidos,
como a promoção de um café da
manhã na Casa do Abraço (organi-
zada por um grupo no primeiro se-
mestre deste ano).

Estudantes da Faculdade Salesiana
desenvolvem trabalho social

Dentro do ciclo de atividades do
primeiro semestre do Ensino Funda-
mental I do Instituto Nossa Senhora
da Glória (INSG/Castelo) – Macaé,

RJ – os estudantes do 3º ano D e E
participaram de uma visita guiada
pelo Centro de Estudos e Produções
Midiáticas da Faculdade Salesiana

Maria Auxiliadora – CEPEM/FSMA.
Na tarde do dia 05/07, os alunos
foram recebidos pelo jornalista e
responsável pelo setor de audiovisual
da Assessoria de Comunicação da
FSMA e do INSG/Castelo, Alysson
Nogueira. Na ocasião, os estudantes
puderam fazer um estudo sobre os
Meios de Comunicação e conhecer a
infraestrutura do curso de Comuni-
cação Social da FSMA, como labora-
tórios de rádio, TV e fotografia. “É
muito bacana receber os alunos e
contar um pouco do trabalho que é
desenvolvido juntamente com os
acadêmicos dos cursos de jornalismo
e publicidade e propaganda. Isso faz
com que eles, desde cedo, conheçam,
entendam e valorizem a importância
do trabalho do profissional de comu-
nicação social”, salientou Alysson.

CEPEM recebe visita de alunos do Castelo
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Motivação é tema de Palestra
do Ensino Médio no Castelo

“Quando as pessoas pensam que não
são capazes de conseguir executar
algo, de fato elas não conseguem
porque condicionam seus sentimentos e
sua força a ponto de que aquilo dê
errado. Mas quando imaginamos com
toda a nossa força que podemos fazer,
nós já traçamos formas de conseguir, e
assim é com tudo”.

Carlos Magliano

Os estudantes do Ensino Médio
do Instituto Nossa Senhora da
Glória (INSG/Castelo) – Macaé, RJ
– assistiram no dia 04/07 a uma
palestra motivacional com a par-
ticipação efetiva de todos em dinâ-
micas que mostraram a impor-
tância do pensamento positivo.
Conduzida pelo especialista em

Neurolinguística, Carlos Magliano,
os alunos receberam orientação
sobre pensamentos que levam ao
comportamento de sucesso. “Esse
trabalho motivacional para o 3º ano
do Ensino Médio, visa envolvê-los,
dando aos jovens a possibilidade de
discutir e pensar ainda mais sobre
as perspectivas do seu próprio
futuro”, explicou o coordenador

pedagógico do Ensino Médio, Júlio
Boldrini, lembrando que os alunos
estão participando de palestras com
profissionais das mais  diferentes
áreas de conhecimento a fim de que
possam conhecer a rotina do profis-
sional formado e as dificuldades
enfrentadas por ocasião da escolha
da carreira a seguir.

Pensando a poesia como ferramenta
de desenvolvimento da escrita, da
leitura e principalmente como
propagadora de bons sentimentos, os
alunos do 2º ano do Ensino
Fundamental I promoveram três dias
de Sarau de Poesias.

As apresentações aconteceram no
Instituto Nossa Senhora da Glória
Macaé – nos dias 06, 11 e 12 de julho,
com a presença de pais,
coordenadores pedagógicos e direção
do Colégio.

O Sarau de Poesias já faz parte do
calendário e ocorreu dentro da
programação de atividades do 1º
semestre, cujo objetivo perpassa o
desenvolvimento da oralidade dos
alunos, favorecendo também o
desenvolvimento da expressão
corporal, imaginação e criatividade.

Ensino Fundamental I do Castelo/Macaé
apresenta Sarau de Poesias
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No dia 11 de julho, os alunos da
turma 801 do Colégio Castelo/Rio
das Ostras finalizaram com maes-

Alunos do Castelo/Rio das Ostras
visitam a Pestalozzi

tria o projeto de apoio à Sociedade
Pestalozzi de Rio das Ostras/RJ.

Acompanhados da Coordena-

dora Iara Santos e do Professor
Orleni Torres (Arte), a turma visitou
o local e conheceu os trabalhos lá
realizados nas áreas de reabilitação
motora e de dificuldade de apren-
dizagem, com  190 assistidos (da in-
fância à terceira idade). A Diretora
Claudinéia Afonso e a coordenadora
Vivian Von Randow receberam ca-
rinhosamente os alunos, apresen-
taram as dependências e participa-
ram de uma entrevista. O trabalho
voluntário foi estimulado a partir de
depoimentos e do contato com pes-
soas que já realizam tal atividade,
chamando a atenção de todos para
a causa das pessoas com deficiência.

Em nosso mundo, em nossas
famílias, com quem nos rodeia,
sempre havemos de ser amáveis.
Sobretudo com os jovens. Há que
pedir essa amabilidade como um
dom. E elevá-la, tornando uma
virtude. Mais: através de gestos que
favoreçam a comunicação e o
relacionamento, deve brilhar
evidente o amor de Deus. Mas tudo
começa com uma palavra gentil, um
detalhe sutil, delicado, cortês.
Amável!

Já São Paulo, em sua Carta a
Timóteo, considerava a amabilidade
importante, recomendando que

Amabilidade, alegria salesiana
todos os cristãos fossem amáveis com
todos. Amável, pois, é a pessoa que, por
seu modo de ser afável, gentil, solícito e
afetuoso, é digna de ser amada.

Dom Bosco – como ‘pedagogo’ do
jovem – sabia por experiência que não
basta amar. A “caridade pedagógica”
pede mais: exige “fazer-se querer bem,
isto é: saber traduzir o amor em
atitudes de bondade e amabilidade;
numa metodologia de amizade; na
familiaridade do diálogo; e na alegria
do viver juntos” (cf. ACS 310, pp. 11-12).

Trata-se, afinal, de “fazer-se querer
bem”, o que é o resultado de uma

espiritualidade e de uma
metodologia apostólica
particularmente originais.

Este continua sendo o desejo de
Dom Bosco para os seus salesianos
e um aspecto fundamental da sua
proposta educativa: entre os
jovens, “cuide de ser benquisto”. A
amabilidade produz paz. É
contagiosa. Tem o poder de
“desarmar os corações”. Em outras
palavras: a cortesia tem a
capacidade de libertar os outros de
emoções negativas. É que perante
um gesto aprazível, o outro se
desarma. O outro se tranquiliza.
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Entre os dias 03 e 07 de julho, o
Instituto Profissional Laura Vicunha
– Campos dos Goytacazes, RJ –
realizou formação referente a
segunda etapa do Projeto Crescer em
Rede. Voltado aos professores, o
projeto, que foi mediado pela Coor-
denadora Pedagógica Márcia
Claudia Dutra e profissionais de
Tecnologia Educacional Tiago
Maciel e Dayvidson Veiga, têm
como objetivo promover educação
continuada, capacitar os educadores
em diferentes ferramentas digitais
e contribuir para a construção de

práticas dialógicas entre professores
e alunos. Trinta e sete educadores
participaram desta formação, que a
cada encontro apresentava e tra-
balhava na prática diversas fer-
ramentas digitais. No primeiro en-
contro, após a abertura com a fala
da diretora Irmã Claudia Pianes, foi
apresentado a todos o Projeto Cres-
cer em Rede e trabalhadas as se-
guintes ferramentas: Pesquisa na
Internet e outras mídias e Gestão
do conhecimento e relacionamento
com a comunidade: advindas das
redes sociais, seguido de momento

Formação do Projeto Crescer em Rede
acontece no Laura Vicunha

prático no portal Edebê. Já no se-
gundo encontro, foram abordadas
as competências para aprendiza-
gem profunda; Educação 3.0 com
as ferramentas Google Maps e
EDMODO. No terceiro encontro, foi
abordado o tema formação de pro-
fessores, com as ferramentas
Toondoo e Dropbox. No quarto dia
foi realizada reflexão à prática: a
inovação como princípio na forma-
ção continuada de professores para
adoção de tecnologias digitais no
contexto educacional. As ferramen-
tas utilizadas neste dia foram Expe-
riências Museológicas Online –
Google Arts e Culture e Historypin.
Encerrando o encontro, o quinto dia
teve a temática escola que inova e
promove uma educação de quali-
dade apoiada pelas tecnologias digi-
tais, com as seguintes ferramentas:
PREZI e Kahoot. Segundo a pro-
fessora Walkíria Maciel, que tra-
balha há 13 anos na rede, essa for-
mação foi a mais empolgante e en-
volvente que já participou. - Os me-
diadores do curso deixaram todos à
vontade e transmitiram de forma
clara todo o conhecimento. Foi uma
formação motivadora e de suma
importância para o aperfeiçoamento
dos educadores. – ressaltou a
professora.
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Os alunos do 7º ano do Insti-
tuto Profissional Laura Vicunha –
Campos dos Goytacazes, RJ – par-

Ao aprender sobre o “sagrado” nas aulas de
Ensino Religioso, os alunos do 6º ano do Instituto
Profissional Laura Vicunha – Campos dos
Goytacazes, RJ – refletiram, nos dias 06 e 13 de
julho, sobre o que seria sagrado para eles. Unindo
a Tecnologia à reflexão, a professora Mayra
Netto conduziu os alunos ao Laboratório de
Informática da escola e através do jogo do
Minecraft construíram ambientes que para eles
eram sagrados. Ao concluir a atividade, postaram
suas criações e conclusões no Portal Edebê,
explicando suas obras e demonstrando seu espaço
sagrado. Uma atividade feita com grande
entusiasmo pois além de se divertirem,
concretizaram algo significativo para eles. 

Artes e Tecnologia Educacional

ticiparam de mais uma aula de Ar-
tes bem tecnológica nos dias 07 e
10 de julho. No laboratório de

informática, conheceram o site
Toondoo.com – uma ferramenta que
propicia um jeito fácil e divertido de
criar cartoons totalmente persona-
lizados. Nesta ocasião, os alunos uti-
lizaram a ferramenta para desen-
volvimento de uma atividade a qual
eles fariam manualmente. Através
deste site, cada um pode desenvolver
a criatividade e sua poética pessoal.
As histórias em quadrinhos (HQs)
são um tipo de arte muito especial,
pois misturam texto e desenho de
maneira única. A diversidade de for-
matos, de histórias e de personagens
das HQs é enorme. A partir daí, sur-
giu a proposta para que os alunos
elaborassem sua própria história em
quadrinhos com o tema: Minha fa-
mília. Uma aula inovadora e criati-
va que animou os alunos com a pro-
fessora Michele. 

Minecraft e atividade de Ensino Religioso


