


... 2 Boletim Informativo INSP

Nas festividades do Ano
Mariano uma data especial foi
reservada para a Comunidade
Madre Marchese – Niterói. O dia
sete de novembro amanheceu
com muita luz, um sol brilhante e
com alegria as Irmãs: Regina,

em Aparecida – Hotel Rainha do
Brasil. Depois de acomodadas e de
um breve descanso, aconteceu a
esperada visita à Basílica de Nossa
Senhora Aparecida, padroeira do
Brasil, e aos pés da Virgem foi
depositado com fé e com pro-
fundos sentimentos de filhas, os
pedidos que transbordavam do
coração confiante de cada uma.
Um giro pela cidade até a Basílica
antiga e retorno ao hotel para o
descanso. No dia seguinte o grupo
participou da celebração eucarís-
tica das 9h no Santuário Nacional
da Mãe Aparecida. Um tempo
livre para compras de algumas
lembranças, visitas a outros pontos
do Santuário, e, como peregrinas
chegou a hora de partir em direção
ao Rio. Uma breve parada em
Cachoeira Paulista, “Canção
Nova”, e visita ao Santuário do Pai
das Misericórdias. Momento de
oração, contemplação do Deus-Pai
que na sua infinita misericórdia
acolhe e abraça seus filhos
peregrinos. E ainda, uma parada
especial se fez necessário: a Casa
Nossa Senhora da Paz em
Resende. Um abraço fraterno nas
Irmãs da Comunidade e um
saboroso café com bolo especial,
recordações e cumprimentos a
pessoas queridas e inesquecíveis da
comunidade do Bairro Jardim
Beira Rio. E com o coração trans-
bordante de alegria e festa todas
retornaram à casa agradecidas a
Deus e às Irmãs da Inspetoria por
esta oportunidade e pela delica-
deza de Deus que proporcionou
condições para este encontro com
a Mãe e através dela, com seu
Filho. Que ela derrame muitas
graças sobre a família do Sr. Átila
que conduziu a Van com tanto
cuidado e atenção para com cada
uma, bem como a todas as pessoas
que se ocupam deste apostolado de
acolhida dos romeiros e peregrinos
na cidade de Aparecida.

Em peregrinação

Dormali, Tarcilda, Laura, Helena
e Clarinda, acompanhadas das
Irmãs Ana Maria Paes e Ana
Teresa saem de Niterói em direção
à Aparecida. Uma viagem sem
transtornos e com muitas expec-
tativas. Às 15h o grupo já estava
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Nos dias 02, 03 e 04 de no-
vembro a Inspetoria Nossa Senhora
da Penha se reuniu em Pedra de
Guaratiba/RJ para a realização de
sua Assembleia. Nesta ocasião, um
grupo significativo de leigos de
diversas Comunidades participaram
durante todo o tempo, construindo
junto com as Irmãs a Avaliação
Trienal Inspetorial referente ao
XXIIICG. A iluminação bíblica

Assembleia e Festa Inspetorial

ficou por conta do biblista Francisco
Orofino que aprofundou o tema dos
Discípulos de Emaús.  À noite, nos
dias 02 e 03 várias Comunidades
apresentam o “Costumieri” parti-
lhando com o grupo um pouco da
história inicial de suas fundações.
Sem dúvida, este foi um momento
muito significativo: quem não co-
nhecia, passou a conhecer; e quem
fez parte pôde reviver, relembrar,

comentar com emoção! Ao final da
Assembleia aconteceu a Festa da
Gratidão. Festa muito querida por
Dom Bosco desde a origem da Con-
gregação, onde a Comunidade Ins-
petorial diz um grande “Obrigada”
umas às outras e de modo especial
à pessoa de Ir. Ana Teresa Pinto pelo
serviço de animação que desem-
penha com tamanha generosidade
e dedicação junto à Inspetoria!
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Nos dias 17, 18 e 19 de
novembro, no Instituto Profissional
Laura Vicunha, aconteceu o último
Encontro Vocacional deste ano. A
ocasião reuniu jovens e suas
famílias. São elas: Beatriz com seus
pais (Resende/RJ), Fabiane com
sua mãe (Campos/RJ), Maria
Cristiana com seu irmão (Serra/

ES), além de duas outras jovens
Andreina (Venda Nova do
Imigrante/ES) e Milena (Campos/
RJ). O encontro foi construído de
forma bem vivencial onde –
sentindo-se em casa – foi possível
rezar, refletir, partilhar, tirar
dúvidas... e na liberdade crescer na
resposta de amor ao Senhor! A

oração inicial possibilitou que todos
pudessem colocar suas expectativas
e confiar a Deus suas famílias.  Re-
fletindo sobre a Família foi possível
conhecer um pouco mais da rea-
lidade de cada uma das presentes,
bem como da Família Salesiana.
Num outro momento foi con-
versado sobre o sentido da vocação
a partir do seguimento a Jesus e o
sim de Dom Bosco e Madre
Mazzarello. À noite, após o lazer, a
reza do terço e um momento de
adoração ao Santíssimo foi con-
cluído o dia. Na manhã seguinte,
uma fervorosa missa, para a qual
mais pessoas da família da jovem
Fabiane se fizeram presentes am-
pliando ainda mais o grupo. Um
saboroso café, e a avaliação para
concluir o encontro. Porém, antes
de partir, uma visita ao CENSA com
um rápido giro pelas dependências
da escola e um saboroso lanchinho
com gosto de fraternidade!

Encontro Vocacional reúne jovens e famílias
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Com o tema “A Pastoral do
Menor clama por justiça e mise-
ricórdia”, e com o lema “Bem aven-
turados são aqueles que têm fome e
sede de justiça porque serão
saciados (Mt5,6)”, aconteceu nos
dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro
a 9ª Assembleia Nacional da
Pastoral do Menor (Pamen) na
Arquidiocese de Belo Horizonte, no
Recanto Coqueiro d’Água, em
Santa Luzia. Participaram da
mesa de abertura Dom Guilherme
Antônio Werlang (Presidente da
Comissão Episcopal para o Serviço
da Caridade, Justiça e Paz da
CNBB); Dom Luiz Gonzaga Fechio
(bispo referencial para a Pastoral do
Menor Nacional); Dom Enemésio
Lazaris (representante dos Bispos
referenciais da Pastoral do Menor);
André Franzini (Coordenador Na-
cional da Pastoral do Menor); e Frei
Dotto (Assessor das Pastorais
Sociais).

O grupo reunido celebrou os 40
anos da Pastoral do Menor no

Brasil! Nesta intenção foi feita
memória de seu fundador Dom
Luciano Mendes de Almeida que
tanto contribuiu nesta caminhada!
Também  foram lembradas com
gratidão as coordenações  que se
sucederam ao longo dos anos. Os
momentos de mística levaram o
grupo a uma séria revisão de prática
pedindo perdão a Deus pelas falhas
do caminho. A Palavra de Deus
rezada foi Lc 10, 25-37 (O Bom
samaritano).

Também foi feita a revisão do
Caderno de Princípios, Diretrizes e
Metodologia da Pastoral do Menor.

Outro ponto importante desta
Assembleia foi a eleição da nova
coordenação nacional. Sairam
eleitas coordenadoras: Marilda
Lima e Lourdes Vieira.

Uma significativa conferência
ficou por conta do assessor de
comunicação de Direitos Humanos
do estado do Ceará que impactou o
grupo com dados referentes à mor-
tandade juvenil.

9ª Assembleia Nacional da Pastoral do Menor

A família e o enfrentamento da
violação de direitos serão o foco da
ação da Pastoral do Menor para o
período de 2018-2020.

Após dias de estudo, discussões,
análises e elaborações das propostas,
os delegados decidiram que a nível
interno, as ações prioritárias devem-
se voltar potencialmente às famílias
atendidas, segundo texto aprovado:
“Mobilização das famílias, das
comunidades, para que estas se
tornem empoderadas dos direitos
das crianças e adolescentes, visando
a efetivação da prioridade absoluta.
Quanto à prioridade externa, a
plenária avaliou que para responder
ao clamor mais forte o que se coloca
hoje como grande desafio (segundo
o texto aprovado) é: “Enfrenta-
mento da violação dos direitos
humanos de crianças e adolescentes
e de todas as formas de violência,
em especial o extermínio”.

Da Inspetoria Nossa Senhora
da Penha participou Ir. Maria Rita
Zampirolli.
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Educandos do Projeto Crescen-
do Juntos (PCJ) – Belford Roxo,
participaram de um torneio de
futsal promovido pela Pastoral do
Esporte da Paróquia de São Simão
(Lote XV) no dia 28 de outubro.
Com o objetivo de criar essência de
respeito, amor, cooperação, soli-

PCJ participa de Torneio de Futsal

dariedade e sensibilidade a Paróquia
vem investindo cada vez mais no
esporte como fonte de integração e
sensibilidade, como um instrumen-
to significativo que vem unindo um
número cada vez maior de pessoas
que abraçam a causa. As Filhas de
Maria Auxiliadora, na pessoa da

diretora do PCJ Ir. Maria Rita
Zampiroli vem fazendo questão de
fortalecer cada um desses eventos
que sempre promovem a parti-
cipação do PCJ.

Na presente data, as equipes
montadas foram da fase Sub 13 e
Sub 15, de idades entre 12 e 15 anos
que jogaram com muita garra e
técnica, aliás o lema da equipe que
foi orientada pelo educador físico do
PCJ Stevie Santos era “Podemos até
perder o jogo, não podemos perder
a educação". Com esse lema no
coração, os educandos encerraram
a jornada de seis horas diretas de
jogo fazendo a alegria de todos que
estavam no evento. Encerrando a
participação do grupo, Ir. Maria
Rita expressou sua felicidade com a
atuação tranquila e alegre de cada
educando do Projeto, que realmente
tem o protagonismo de vida como
algo muito presente.

Mais uma formação para

educandos da Comissão

Representativa de Crianças e

Adolescentes aconteceu no dia 06

de novembro no Projeto

Crescendo Juntos (PCJ).

Formação para educandos da Comissão
Representativa de Crianças e Adolescentes do PCJ

Na ocasião, os educandos foram

convidados a refletir o evangelho

de Matheus 7,1-6, com o objetivo

de ampliar a sensibilidade do

olhar com relação a vida do

outro. Os grupos debateram e

depois apresentaram uma

plenária sobre o tema. Dando

continuidade ao encontro e

promovendo um

amadurecimento pessoal em

cada líder, o Coordenador

Pedagógico Stevie Santos

propôs um momento de

deserto, onde cada um fez uma

auto avaliação de sua atuação

a serviço do outro. Fechando o

encontro, todos os educandos

participaram de um lanche que

foi carinhosamente preparado

pela diretora do PCJ Ir. Maria

Rita Zampiroli.
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Como forma de refletir sobre o
dia da Consciência Negra, comemo-
rado em 20 de novembro, os jovens
do Projeto Crescendo Juntos (PCJ)

No dia 13 de novembro o
Projeto Crescendo Juntos (PCJ
celebrou o Dia da Diretora de ma-
neira muito especial, onde a emoção

Dia da Diretora é comemorado no PCJ

tomou conta de todos, em especial
da homenageada, Ir. Maria Rita
Zampiroli, diretora do Projeto.

A abertura oficial da celebração

ficou por conta do Coordenador
Pedagógico Stevie Santos que fez
um resumo geral da história e
atuação da Irmã desde sua chegada
no município, no ano de 2015.Os jo-
vens do Projeto deram continui-
dade às homenagens com apresen-
tações musicais, coreografias, teatro
e cartinhas carinhosas. Fechando a
manhã, Ir. Maria Rita recebeu das
mãos do grupo de adolescentes
membros da Comissão Represen-
tativa de Crianças e Adolescentes do
PCJ, uma placa de agradecimento
à sua fervorosa e alegre missão em
Belford Roxo. Durante a tarde, a
homenagem foi concluída com um
almoço com representantes dos di-
versos grupos educativos e comu-
nitários nos quais as FMA atuam em
Belford Roxo, além de oração pelo
dom de sua vida. Parabéns, Ir.
Maria Rita! 

PCJ reflete em Semana da Consciência Negra

participaram da “Semana da Cons-
ciência Negra”, entre os dias 14 e 17
de novembro. A reflexão buscou
desenvolver em cada um o sentido

da beleza verdadeira, ou seja, a
interior, o cuidado com o corpo,
além de ser uma inspiração para a
grande luta contra o pré-conceito
que ainda faz parte da sociedade.

Dentre as atividades desenvol-
vidas durante a semana, confecção
de cartazes com clamores do povo
negro; roda de debate discutindo so-
bre a atitude pessoal na construção
do sonho pela igualdade; debate
sobre o filme “Kiricu e a feiticeira”,
que chamou a atenção para a luta
de um povo que era explorado, mas
que venceu ao ir à luta e defender
seus direitos; e desfile ressaltando a
beleza de cada um, inspirados no
exemplo deixado por Zumbi dos
Palmares.

Com um delicioso almoço, a
semana de reflexões foi finalizada,
deixando em cada um o espírito de
auto estima e consciência de que
todos devem ter seus direitos
respeitados.
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Mais um encontro com os
jovens da Articulação da Juventude
Salesiana aconteceu no PCJ. Dessa
vez, realizado no dia 18 de
novembro, o encontro reuniu um
grande número de jovens, tendo
como objetivo avaliar o caminho

Jovens da AJS do PCJ
refletem sobre 2017

trilhado em 2017. Na ocasião os
jovens refletiram em grupos sobre
a importância dos encontros
realizados neste ano e iniciaram
também um processo para escolha
do nome oficial que identificará o
grupo a partir do próximo ano. 

Nos dias 17 e 24 de novembro

aconteceu no Projeto Crescendo

Juntos (PCJ) uma formação

continuada para assimilação de

documento que auxilia o

educador no acompanhamento

e identificação do público

atendido pelo PCJ. Durante o

encontro, o Coordenador

Pedagógico Stevie Santos

apresentou um modelo objetivo

para o diagnóstico de cada

membro da equipe. Esse

diagnóstico foi construído de

maneira individual e coletiva. O

documento trata de uma

metodologia que tem como

objetivo central construir um

mapa cognitivo e social do

público alvo do Projeto. Desta

maneira, a equipe poderá ter

uma maior segurança ao

promover intervenções e

diálogos que realmente façam a

diferença no dia a dia de cada

criança, adolescente e jovem

atendido pelo Projeto.

PCJ: Formação
sobre Documento

Diagnóstico

Com o intuito de celebrar a vida,
os educandos do Projeto Crescendo
Juntos (PCJ) se reuniram no dia 07
de novembro para comemorar os
aniversariantes do mês de outubro.
Com um mural composto pela ban-
deira do Brasil, o coordenador Peda-
gógico Stevie Santos refletiu sobre

Aniversariantes do mês
são comemorados no PCJ

a importância da busca por um país
melhor e o papel fundamental de
cada cidadão, e que, ao celebrar a
vida do outro, devemos nos fortale-
cer com a certeza de nossos direitos
e deveres. Concluindo a celebração,
os aniversariantes se dirigiram a tra-
dicional mesa das lembranças, onde
puderam pegar alguns brindes.



...9Nº 164 |  Novembro de 2017

Aniversário lembra festa, con-
vidados, alegria e presentes! Foi nesse
clima que o Vill’agindo festejou seu
20º aniversário com a apresentação
do espetáculo “Era uma vez... 20
anos”, no dia 30 de novembro.

O espetáculo trouxe vários ele-
mentos da arte para contar um pouco
da história do Vill’agindo, suas lutas,
desafios e vitórias. Também homena-
geou as Filhas de Maria Auxiliadora,
representadas pelas pioneiras do
trabalho no município de Cachoeiro
de Itapemirim, Ir. Maria Caliman, Ir.
Clotildes Zandonadi (atual coorde-

Vill’agindo celebra com festa seus

nadora) e Ir. Maria Rita Zampirolli.

A emoção tomou conta de todos
e principalmente da Ir. Rita, que
acompanhou por 18 anos o desen-
volvimento do projeto na cidade e foi
a grande homenageada da noite. E
junto com ela, as Irmãs, amigos,
famílias, empresários, comunidades
eclesiais, representantes da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social
e do Prefeito, Sr. Víctor Coelho,
acompanharam atentos e admirados
a cada movimento das crianças e
adolescentes que expressaram com
desenvoltura e artisticamente a his-

tória dos 20 anos do Projeto Villa-
gindo para ser feliz. O empresário
Tales Machado, grande apoiador e
parceiro do projeto e os educadores,
surpreendeu as Irmãs, homena-
geando-as com flores e presentes
como forma de agradecimento pela
dedicação ao trabalho desenvolvido
em favor das Crianças e Adolescentes.

A noite ainda foi acrescida do
brilho dos jovens do PCJ - Belford
Roxo, Lorraine e Wendel, que ao
ritmo do rap homenagearam o
Villagindo.

No ano em que o Vill’agindo –
Cachoeiro de Itapemirim,
completa 20 anos de trabalho nas
comunidades do bairro Village da

 20 anos

Comemorações pelos 20 anos do Projeto Vill’agindo

Luz, a equipe preparou uma
programação especial para
celebrar o aniversário do projeto,
no dia 11 de novembro.

A programação contou com o
1º Encontro de ex-educandos e
ex-educadores do Vill’agindo.
O encontro teve seu início com
uma dinâmica de grupo
conduzida pela psicóloga
Rosilaine Moreira, trazendo à
memória as lembranças e
experiências vividas pelo
grupo nos anos que
participaram do Projeto. Logo
após um momento para
partilha dessas experiências,
finalizando com o lanche, um
delicioso hot dog e um item
indispensável e famoso na
época dos participantes a
“paradinha” (uma espécie de
sorvete cremoso tipo chup-
chup), que trouxe o sabor dos
velhos tempos.
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Na Comunidade Santa Luzia,
dia 26 de novembro, na Solenidade
da Festa de Jesus Cristo Rei, foi ce-
lebrada a Missa de Ação de Graças
pelos 20 anos de caminhada da Pas-
toral do Menor no Projeto Vill’
agindo para ser feliz. Foram muitos
os motivos para expressar gratidão

Missa de Ação de Graças
do 20º aniversário do Vill’agindo

ao Deus da Vida que a todos acom-
panha com sua presença amorosa.

A belíssima celebração, foi
animada com os cantos do grupo de
jovens, que entusiasmou a parti-
cipação de todos os presentes, e en-
cerrada com apresentação de flau-
tas. O Pe. Gelson de Souza, Pároco

da comunidade, na reflexão do
Evangelho destacou o projeto Vill’
agindo como uma ação concreta da
Palavra Mt 25, 31-46.

Após a missa, foi realizada a 1ª
Vernissage com exposição de mate-
riais produzidos pelas crianças e ado-
lescentes nas oficinas de artesanato.

A Escolinha de Futsal do Vill’agindo era um
projeto desejado desde 2014, porém só veio
a se concretizar nesse ano, através do
educador Perciliano Andrade, grande
incentivador do esporte.

A Escolinha, além de incentivar a prática
esportiva, tornou-se espaço de acolhida e
aproximação dos adolescentes e jovens
afastados do Projeto ou mesmos aqueles
que estão fora da escola.  Para 2018,
Projeto visa estreitar a parceria com as
escolas prevenindo a evasão escolar e baixo
rendimento uma vez que, os participantes
deverão obrigatoriamente estar
matriculados na escola.

Os times ganharam uniformes como
prêmio-incentivo pelo bom rendimento nas
competições, que estão em curso desde o
mês de outubro, além da chance de
chegarem a final com o Sub-15.

Vill'agindo resgata talentos através do Futsal
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Vill’agindo compete no Estadual de Ginástica Rítmica

O Vill’agindo é grande incentiva-
dor do esporte e os investimentos na
Ginástica Rítmica (GR) têm rendido
bons frutos através das participantes
da oficina e da parceria com a Secreta-
ria Municipal de Esportes (SEMESP)

Nos dias 10 e 11 de novembro, sete

representantes do projeto participa-
ram da Copa Vitória de GR e do Tor-
neio Estadual de GR de Vila Velha.

A professora Fábia Poletto, res-
ponsável pelo treinamento do grupo,
voltou orgulhosa com 3º, 4º e 8º lu-
gares no rankin conquistados por

Glenda do Carmo (com duas meda-
lhas 3º lugar e uma de 4º lugar),
Emanuelle Andrade (uma medalha
de 3º lugar e duas de 4º lugar),
Kamile Bremide (uma medalha de 4º
lugar) e por fim Samira Vinglia (uma
medalha de 8º lugar).

O Festival de Poesia Mirim do
Auxiliadora aconteceu nos dias 9 e
10 de novembro. Resultado de um
mergulho na literatura infanto-
juvenil de Ruth Rocha, o evento

levou ao palco alunos do 2º ao 5º
ano do Ensino Fundamental para
uma homenagem ao cinquente-
nário da obra da escritora. Música,
dança e dramatizações apresenta-

Ruth Rocha (en)canta com Romeu e Julieta
no Festival Mirim do CENSA

ram um pouco do universo criado
por Ruth Rocha e conhecido pelos
alunos, através da leitura de seus
livros. O evento também apresentou
a obra dos pequenos escritores do
CENSA. Setenta poesias selecio-
nadas num universo de 500, pro-
duzidas em sala de aula ao longo do
ano, foram declamadas pelos
autores que encantaram a plateia
com a maturidade dos temas e a se-
gurança mostradas no palco.
Segundo Margaret Coelho, coor-
denadora do Ensino Fundamental
I do CENSA, "o objetivo do festival
é desenvolver a leitura e a escrita da
poesia, levando o aluno a apreciar
os vários portadores de texto. Além
disso, incentiva a participação no
teatro, colaborando com o desen-
volvimento do aluno." Ao final do
evento, alguns alunos ainda foram
premiados por suas belas poesias.
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 Engenharia de
Produção do
ISECENSA no
VII ENFEPro

O ISECENSA marcou presença
no VI CONINTER - Congresso In-
ternacional Interdisciplinar em So-
ciais e Humanas. O evento aconteceu
entre os dias 1º e 4 de novembro, na
Universidade Federal da Paraíba, em
João Pessoa. Representando a
instituição campista, a Profª Mestre
Erika Costa Barreto Monteiro de
Barros apresentou o trabalho aca-

"O mês mudou, a cor também,
mas a luta contra o câncer conti-
nua." Esse foi o lema do curso de
Pedagogia do ISECENSA para no-
vembro, período mundialmente
destinado à prevenção do câncer de
próstata. Numa ação coletiva reali-

Psicologia do ISE no Congresso
Internacional Interdisciplinar
em Sociais e Humanas

dêmico "O Confinamento Social dos
Trabalhadores Offshore e Suas
Consequências Psíquicas", realizado
em conjunto com as alunas Vitória
Chagas e Mayara Evangelista.
Desenvolvido dentro da disciplina
"Oficina de Leitura e Escrita", o
trabalho teve grande repercussão, por
abordar um tema de alta relevância
e pertinência.

zada no dia 8, os professores e aca-
dêmicos do 2º e 6º períodos recep-
cionaram os funcionários e alunos
na portaria da instituição com men-
sagens e informações sobre os cui-
dados com a saúde do homem e a
detecção precoce da doença.

O ISECENSA marcou presença no
ENFEPro - Encontro Fluminense
de Engenharia de Produção, de
2017. Considerado o evento mais
importante da área, no Estado do
Rio de Janeiro, o encontro
aconteceu nos dias 23 e 24 de
novembro no CEFET/RJ, em
Nova Iguaçu.

O ISECENSA foi representado
pelos acadêmicos Roberto Junio
da Silva Bastos e Carollyne
Mendonça Brasil que
apresentaram os trabalhos
“Qualidade na prestação de
serviço: uma avaliação pelo
método de Kano em um cinema
da Cidade de Campos dos
Goytacazes” e “Diagnóstico
socioeconômico e da percepção
ambiental dos moradores que
residem na área de proteção
ambiental do Lagamar, Campos
dos Goytacazes – RJ”, que
desenvolveram sob a orientação
dos professores Frank Pavan e
Maria Eugênia Vasconcelos. A
professora foi, ainda, a
orientadora de um terceiro
trabalho apresentado, “Aplicação
do ServQual como instrumento
de medição da qualidade dos
serviços de Drive-Thru: uma
avaliação das redes de Fast Food
da Cidade de Campos dos
Goytacazes”, de autoria do aluno
Matheus Viana França.

Pedagogia do ISE no
Novembro Azul
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Ainda na linha da inclusão, os
acadêmicos de Enfermagem do
ISECENSA que cursam a disciplina
de Libras apresentaram, na noite de
14 de novembro, diferentes situações
usando a linguagem utilizada pelos
deficientes auditivos. O desafio foi
proposto pelo Prof. Lucas Vilaça,
especialista na área, que sempre
exalta a relevância da disciplina.

"Você está quase lá! A espera
acabou! Você pode ouvir o que
estou ouvindo? Natal! Venha e
cante comigo mais uma vez!"
Assim o Ensino Fundamental II e
o Médio do CENSA iniciaram a
celebração de Ação de Graças do ano

com o paciente no ISECENSA
Libras: diferencial na comunicação

“O conhecimento da Libras foi o
diferencial na contratação de vários
alunos nossos. Há uma grande de-
manda de profissionais que conhe-
çam a linguagem pois isso faz grande
diferença no atendimento ao paciente
deficiente auditivo, facilitando a co-
municação do mesmo com os médi-
cos e toda equipe que o atende nos
hospitais”, disse Lucas, responsável
pela disciplina no ISECENSA.

Ação de Graças pelo
ano letivo no CENSA

letivo de 2017. Nas manhãs de 21 e
23 de novembro, os alunos se
reuniram para um momento de
reflexão e agradecimento pela
caminhada. Lindo texto, coreografia
e três lindas vozes cantaram a
alegria do dever cumprido.

Sempre aberto a novos
desafios, o CENSA aceitou o
convite e aderiu à OBMEP
2017. Inicialmente criada para
a competição entre as escolas
públicas, a Olimpíada
Brasileira de Matemática este
ano abriu espaço para as
instituições particulares. O
evento é uma realização do
Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada -
IMPA - e tem como objetivo
estimular o estudo da
matemática e revelar talentos
na área. O Auxiliadora
participou com seus alunos nos
três níveis da competição:
Fundamental I, Fundamental II
e Médio. Dividida em duas
fases, a primeira aconteceu na
própria escola, com uma prova
discursiva para todos os
inscritos. A segunda, realizada
no dia 16 de setembro, foi
aplicada apenas aos alunos que
se destacaram na anterior. Oito
competidores do CENSA
participaram dessa última fase
sendo que 2 do nível 1, 1 do
nível 2 e 2 do nível 3 receberam
Menção Honrosa.

CENSA na
OBMEP 2017
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A UESC - União das Ex-alunas
Salesianas Campista ganhou
um grande parceiro no
trabalho que desenvolve com
as 80 crianças da Comunidade
Baleeira. Supervisionados pelo
Prof. Rodrigo Rios, os
acadêmicos do curso de
Educação Física do ISECENSA
são os responsáveis pelas
atividades esportivas do
Oratório Ir. Zilda. Todos os
sábados, os estagiários se
reúnem com as crianças, na
própria comunidade, e
promovem uma série de
dinâmicas recreativas e
lúdicas.

“O Conselho Tutelar e o enfren-
tamento à violência interpessoal” foi
tema de capacitação proposta pela
Fundação Municipal da Infância e da
Juventude (FMIJ) para os conse-
lheiros tutelares do município, com o
objetivo de garantir o aprimoramento
constante do atendimento às crianças
e aos adolescentes assistidos nas cinco
unidades instaladas em Campos.

A doutora em Saúde Pública, pes-
quisadora do Claves (Departamento
de Estudos sobre Violência e Saúde),
da Fiocruz e professora doutora do
curso de Psicologia do Isecensa,
Patrícia Constantino, foi a profissional
responsável por promover a discus-
são, que aconteceu dia 17 de novem-
bro, na Clínica Escola Maria Auxi-
liadora (CEMA). Ao abordar os diver-
sos tipos de violência existentes, a es-

Mostrando que é de pequeno
que se aprende, a Escola Infantil do
CENSA comemorou o Dia da
Consciência Negra, no dia 21 de
novembro. Toda a riqueza da
cultura africana foi apresentada
através de histórias e músicas pelas
alunas do curso Normal Médio. “A
data foi um momento de mostrar
para nossas crianças que todos
somos importantes no processo de
construção do nosso país”, disse
Liliana Nogueira, coordenadora da
Escola Infantil do CENSA.

Psicologia do ISE e FMIJ promovem
capacitação para Conselheiros Tutelares

pecialista levou o público – que tam-
bém contou com representantes das
Secretarias de Educação e Desenvolvi-
mento Humano e Social, além de
universitários de Psicologia - a refle-
tirem se todo tipo de violação de
direitos constitui violência e, ainda, se
todo tipo de violência caracteriza vio-
lação de diretos. A partir daí,
começou-se a pensar, coletivamente,
sobre as práticas dos Conselhos Tute-
lares e como os profissionais vêm
agindo em cada caso em específico.

Patrícia frisou que um dos papeis
dos conselheiros tutelares é acom-
panhar a família e auxiliar no pro-
cesso de reestruturação da mesma,
para que volte a zelar pela criança ou
adolescente assistido pelo Conselho
Tutelar.

Dia da Consciência Negra no CENSA

Parceiros no
Oratório Ir. Zilda
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O 6º ano do Ensino Funda-
mental do CENSA dedicou as aulas
de Filosofia do mês de novembro a
práticas sustentáveis. O tema surgiu
diante do cenário de intenso e
constante urbanização, com a cons-
trução de grandes edifícios, im-
permeabilização do solo por con-
creto, elevado nível de consumo e
produção de lixo. "Que tipo de am-
biente estamos deixando para as

O curso de Enfermagem do
ISECENSA realizou no dia 14 de
novembro, o Dia da Ação e
Prevenção ao Câncer de
Próstata para os portadores de
necessidades especiais
atendidos no Educandário São
José Operário. A ação coletiva
fez parte da disciplina "Saúde
do Adulto", ministrada pela
professora Aline Siqueira.

Foi uma manhã de intensa
participação e interação entre
os acadêmicos, funcionários e
frequentadores da instituição.
A programação contou com
palestra sobre prevenção, com
demonstração de prótese da
próstata para deficientes
visuais, debate claro, inclusivo
e maduro sobre a doença e suas
formas de prevenção e
detecção precoce e, ainda, um
lanche de confraternização
com distribuição de brindes.

Filosofia em práticas sustentáveis

futuras gerações?", "Estamos pen-
sando na sustentabilidade desse
espaço?" As propostas dos alunos
vieram após muita pesquisa e estu-
do no laboratório de informática.
Foi organizado um jogo, onde é
possível avaliar as próprias atitudes
no cotidiano, e, ainda, uma série de
práticas fáceis e possíveis de serem
realizadas por todos em prol de um
desenvolvimento sustentável.

A Escola Infantil do CENSA já
vive o clima do Natal! Preparando-
se para a grande data, o 3º período
começou, no dia 17 de novembro, a
campanha "O Natal começa em
casa: cuide, perdoe, ame!" Convi-
dando a todos para aderirem à ini-
ciativa, a criançada andou pela es-
cola, visitando os departamentos,

Escola Infantil do CENSA
em clima de Natal

conversando com outros alunos,
levando a mensagem que o Natal
começa dentro de cada um, em
pequenos gestos no dia a dia. O lema
é "abrace seu colega", "trate as pes-
soas com gentileza", "dê um sorriso
ao colega", enfim, deixe o Natal
acontecer no seu coração e estenda
essa alegria ao próximo.

Novembro Azul
inclusivo no
ISECENSA
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 A Superiora Geral do Instituto
das Filhas de Maria Auxiliadora
(FMA), Madre Yvonne Reungoat,
de 9 a 14 de novembro de 2017,
esteve em visita às Comunidades do
Sul da Itália, na Inspetoria Nossa
Sra. do Bom Conselho (IMR). No
dia 9 de novembro, durante a visita
aos locais do Museu de Nápolis –
MAMT, recebeu o Prêmio Mediter-
râneo da Paz 2017; na sua presença
foi realizada a celebração de inau-
guração da Sala Madre Mazzarello
e da colocação da Relíquia da Santa
na Capela Dom Bosco, inaugurada
em junho de 2017 com a presença
do Reitor Mor dos Salesianos, Pe.
Angel Fernández Artime.

Madre Yvonne recebeu esse
prêmio pela atividade em favor da
paz e da concórdia entre os povos
do mundo desenvolvida pelas
FMA, de modo particular onde
impera a guerra e a pobreza: nes-
ses lugares as FMA constituem o
único ponto de referência para ho-
mens e mulheres de várias crenças
religiosas. 

Madre Yvonne recebe prêmio pela Paz

Com sua experiência de mis-
sionária nos lugares mais neces-
sitados do Continente Africano, a
Madre tem a consciência da alegria
e da simplicidade na ajuda aos
outros e no sentir-se família: um
lugar no qual – graças ao carisma
de Dom Bosco e ao exemplo de
Madre Mazzarello – é possível
cotidianamente, dar espaço àquela
“criatividade do amor” que cons-
titui o instrumento com o qual se
atua o carisma salesiano, com
humildade e com a esperança nos
jovens, futuros realizadores de uma
Civilização da Paz e do Amor.

Madre Yvonne foi recebida no
Museu da Paz pelo Presidente de
Fundação Mediterrâneo, Dr.
Michele Capasso, pela Inspetora Ir.
Maria Rosaria Tagliaferri e pelas
FMA e jovens provenientes da Itália
Meridional, da Albânia e de Malta
(IMR).

O primeiro momento foi a
entrega do PRÊMIO MEDITER-
RÂNEO DA PAZ 2017 à Madre
Yvonne Reungoat. Depois de um
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A Madre disse: «Dom Bosco

e Me. Mazzarello

compreenderam que a

regeneração da sociedade

partia dos jovens, em nome

de Jesus; a fé nele, a

confiança, o amor levou-os

a fundar esta grande família,

não para si mesma, mas na

Igreja, para a sociedade e o

mundo. Desejo que muitos

jovens possam visitar este

breve momento de apresentação do
Museu e da missão da Família
Salesiana e das Filhas de Maria
Auxiliadora no mundo, foi entre-
gue à Madre o Totem da Paz, obra
do escultor Mario Molinari. O
reconhecimento foi entregue pelo
Presidente Michele Capasso, pela
diretora Maria Pia Balducci
Molinari e por Fallou, um jovem
representante dos migrantes.

Realizou-se em seguida a
solene cerimônia de bênção da Sala
do Museu da Paz – MAMT dedi-
cada a Santa Maria Domingas

Mazzarello, cofundadora das FMA.
Pe. Mario Maritano, SDB, presidiu
à cerimônia. Madre Yvonne teve
palavras de apreço pelo Presidente
Capasso e pela Fundação Mediter-
râneo, pelo espírito criativo e pela
profunda espiritualidade, visto que
a sala Madre Mazzarello, junto
com a sala Dom Bosco, completa
a presença da inteira Família
Salesiana no Museu da Paz, onde
serão apreciados vídeos, testemu-
nhos e documentos do Instituto das
FMA, presentes em 93 países do
mundo.

Na Capela Dom Bosco aconte-
ceu também um breve momento de
oração, evocativo do espírito morne-
sino das origens, com a cerimônia de
deposição da Relíquia de Santa
Maria Domingas Mazzarello, co-
fundadora das FMA, por parte de
Madre Yvonne, que teve ainda pa-
lavras de agradecimento e de alegria
pela significatividade da obra em
favor do diálogo interreligioso e da
paz. Um momento de intensa
espiritualidade com as FMA que,
entre cantos e orações acompa-
nharam o rito da cerimônia.

lugar e viver uma

verdadeira experiência que

transforme a vida deles,

para irradiarem uma

mensagem de amor e de

paz, de alegria; para que

estejam convencidos de que,

a partir do coração de cada

pessoa, encontra-se a força

para transformar o mundo,

porque Jesus está presente.

Desejo que este lugar de alta

significatividade, porque

contém todo o mundo, possa

ser frequentado por muitos

jovens do sul, e não só

porque é um lugar de

encontro das religiões, das

culturas e dos povos...

desejo que possam ser

comunicadores deste lindo

mundo e voltar com novo

entusiasmo e dinamismo

criativo».
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Como tradicionalmente faz no
final do ano, a UESC - União das
Ex-alunas Salesianas Campistas
promoveu uma semana de confra-
ternização celebrando as realizações
do período. O evento aconteceu nos
dias 22, 23 e 26 de novembro, no
CENSA. Abrindo a programação, o
bingo beneficente reuniu 110
participantes para uma tarde de
muita descontração. Antecedendo a
brincadeira, as ex-alunas apresen-
taram seus trabalhos no Oratório Ir.
Zilda, que acolhe 90 crianças, e na

Fim de ano da UESC

Comunidade Oriente, que atende
120 mulheres. O segundo dia foi
destinado à palestra com a pro-
fessora Deuscéa Gomes, que falou
sobre "A importância de Maria no
plano da Salvação". Encerrando a
programação, foi celebrada uma
missa em Ação de Graças, no
domingo, reunindo ex-alunos de
todas as idades, que contam com 10
até 60 anos de formadas. Fechando
o encontro, uma confraternização
no Café Literário do CENSA, para
muitas risadas e recordações.

No CENSA um
ano de

conquistas no
esporte

O esporte do Auxiliadora

fechou o ano com chave de

ouro. Fazendo um balanço

dos resultados obtidos nos

diversos campeonatos que

participou, o CENSA reuniu

os alunos no auditório da

escola, nos dias 21 e 23 de

novembro, para apresentar

suas conquistas.

Felizes e orgulhosos, os

atletas agradeceram à

diretora, Ir. Rosa Idália

Pesca, pelo incentivo

recebido ao longo do ano, e

aos técnicos, que tanto se

empenharam. Parabéns,

atletas! Pelos títulos, pela

garra e pela vontade de

vencer!

 SICOOBSucesso no conexão

O ISECENSA sediou o Projeto
Conexão Sicoob, na sexta-feira, 24/
11 Realizado pelo BANCOOB e com
o apoio da Confederação Brasil Jú-
nior, o evento reuniu cerca de 30
membros de cinco empresas júniores
para palestras e dinâmicas abordando

o cooperativismo em projetos inova-
dores. Representando a Midas Con-
sultoria Jr, a gestora de Marketing
Taiani de Andrade avaliou o encontro
como “muito significativo e de grande
aprendizagem sobre cooperativismo,
capitalismo e liderança”.
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No dia 29 de novembro houve
a entrega do certificado de conclu-
são do curso de Promoção da Inte-
gração ao Mundo do Trabalho,
2.2017, no Projeto Sementes do
Amanhã .  Só para recordar, de
agosto a novembro 2017,  os jovens
tiveram aulas de português com a
professora Neide, informática com
o Luiz Fernando,   Universo Corpo-
rativo, Orientação para o Trabalho,
com a Professora Bruna e os temas
Transversais: Sexualidade e Afeti-
vidade na Juventude(Ir. Regina
Meireles), Juventude e Drogas, tra-
balhado pela Assistente Social
Goyani dos Santos, e Ser Pessoa:
aspectos filosóficos e antropológicos
e os elementos do Sistema Preven-

Projeto Sementes do Amanhã
conclui mais um semestre

tivo de Bom Bosco (Ir. Teresinha
Ambrosim). Na cerimonia bastante
familiar, com o toque da gratidão,
houve participação de familiares,
professores e Irmãs. A música es-
colhida pelos jovens para a con-
clusão do momento foi “pescador de
ilusões” do grupo Rappa. A música
é assim: Se meus joelhos não
doessem mais, diante de um bom
motivo que me traga fé. Se por
alguns segundos eu observar. E só
observar. A isca e o anzol. Ainda
assim estarei pronto pra comemo-
rar.  Se eu me tornar menos famin-
to. Que curioso! O mar escuro, trará
o medo lado a lado, com os corais
mais coloridos.  Valeu a pena. Sou
pescador de ilusões (bis). Se eu ousar

catar na superfície de qualquer
manhã as palavras de um livro sem
final. Valeu a pena. Sou pescador de
ilusões.

E qual é para nós o sentido da
música para esses jovens? “Uma
canção de fé, superação e coragem
para ver aquilo que ninguém vê. A
música começa mostrando o quanto
às vezes pode ser difícil acreditar, e
que o exercício da fé é algo tão cons-
tante, que há dor em nossos joelhos.
A isca e o anzol são nossas ações,
acompanhadas de uma profunda
contemplação da realidade e ven-
cendo a impulsividade retratada na
canção através de nossa fome e
curiosidade.  Percebendo, assim,
que o mar escuro e desconhecido
não traz apenas o medo, mas tam-
bém traz corais coloridos, enchendo
nossa vida de novidade e beleza. No
refrão, nos definimos como pesca-
dores de ilusões. Como aqueles que
acreditam no que não se vê, mas
que podemos sentir. Imersos nesse
oceano de “ilusões”, tem momentos
em que há a necessidade de buscar
o sentido da vida. A isca e o anzol
quer dizer oportunidade. E a ilusão?
É o que dizem que para nós é
impossível. Logo, somos pescadores
e pescadoras de ilusão. Aproveita-
mos as oportunidades.  O que para
os outros é ilusão, para nós é obje-
tivo. SOMOS PESCADORES DE
ILUSÃO.
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O INSA em parceria com a uni-
versidade Estácio de Sá, ofereceu aos
alunos do Ensino Médio no dia 08 de
novembro uma aplicação de teste que
teve como finalidade medir e avaliar
seus respectivos interesses nas di-
versas áreas de atuação profissional.

As meninas do futsal sub/15

do Instituto Nossa Senhora

Auxiliadora (INSA) – Rio de

Janeiro, estiveram no dia 29

de outubro no Colégio CELC -

Ginásio da UNISUAM, para

disputarem a final da Copa

Estudantil Mineirinho de

Futsal contra o Colégio

Cruzeiro/Centro.

A equipe, que muito lutou e

cresceu durante o torneio,

conquistou a medalha de

prata, dando muito orgulho a

todos do INSA. O desempenho

das meninas foi excelente,

evoluindo jogo após jogo, e

mostra a força de vontade e

determinação de cada uma. 

O projeto Poesia Viva, desenvol-
vido pelo oitavo ano do INSA e coor-
denado pela professora Neide Ramos,
apresentou aos alunos e funcionários
da escola, no dia 06 de novembro,
lindas obras literárias. Alunos carac-
terizados de acordo com o tema dos
poemas produzidos nas aulas de reda-
ção, apresentaram poesias próprias e

Poesia Viva no INSA

de poetas conhecidos. A criatividade
e desenvoltura dos alunos agradou a
todos. Como agradecimento aos pro-
fessores, funcionários e alunos que
pararam suas atividades para ouvi-
rem as apresentações foi oferecido um
mimo representado por um doce, um
passarinho de origami ou uma flor.

INSA realiza parceria
em vestibular

Todos tiveram a oportunidade
de realizar um Vestibular Parceria,
onde os alunos do 3º ano terão a
oportunidade de ingressar nos
cursos oferecidos pela instituição
em 2018, caso obtenham a nota
necessária para sua aprovação.

Futsal Feminino
no INSA

Conquista Prata 



...21Nº 164 |  Novembro de 2017

Olimpíada INSA
anima alunos do
Fundamental I

A turma do 1º ano do Ensino
Médio do INSA coordenados pela
Professora de Literatura e Língua
Portuguesa Ana Siária, agraciou a
todos com um lindo espetáculo
inspirado na obra de Saint Exupéry,
“O Pequeno Príncipe”, que conta a
história de um príncipe que visita vá-
rios planetas e encontra muitos ami-
gos, seres mágicos, flores que falam,

Espetáculo “O Pequeno
 encanta no INSAPríncipe”

criaturas fantásticas e muito mais. A
apresentação, que ocorreu no dia 23
de novembro, buscou mostrar o espí-
rito aventureiro do personagem, que
sai em busca de emoção em uma his-
tória cheia de valores e reflexões. Com
mais de 134 milhões de exemplares
traduzidos para 220 idiomas, o livro,
publicado pela primeira vez em 1943,
continua a encantar gerações.

No dia 23 de novembro, o
Fundamental I coloriu o INSA
com sua alegria e animação na
OLIMPÍADA INSA 2017.

Foram realizados jogos de
equipe, jogos de tabuleiro,
brincadeiras diversas, com o
objetivo de integrar ainda mais a
criançada do 1º ao 5º ano. As
equipes foram formadas por
alunos de todas as séries.

As equipes amarela, vermelha,
azul e verde deram um show,
compreendendo que competir é
muito mais que ganhar; é
PARTICIPAR.

No dia 22 de novembro, os
alunos do 5º ano do Instituto Nossa
Senhora Auxiliadora (INSA) foram
recepcionados pelos alunos do 6º
ano para realização de atividades
educativas e de integração.

Nesse dia, a turma 501 teve aulas
no turno da manhã, mudando um
pouco a sua rotina diária no INSA.

O objetivo desse momento foi
propiciar ao aluno do Fundamental
I uma primeira experiência como
futuro aluno do Fundamental II.
Eles foram acompanhados pela pro-
fessora da turma e por alguns profes-
sores do 6º ano.

Integração entre os segmentos 5º e 6º anos do INSA
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Por meio do movimento “Cas-
telo de Portas Abertas”, direção e
coordenadores do Instituto Nossa
Senhora da Glória (INSG/Castelo)
– Macaé, receberam dezenas de
famílias com interesse de conhecer
a infraestrutura do Colégio em fun-
cionamento. O encontro aconteceu
no dia 31 de outubro, no período
manhã e tarde.

Os visitantes foram recebidos
em uma acolhida na Sala Madre
Colombo com a presença da Capitã
Castelar (promoter do Tour Virtual
em 360º - serviço online pioneiro,
na área educacional, na cidade de
Macaé) e onde foram apresentados
ao corpo técnico.

A diretora geral, Ir. Carmelita
Agrizzi, agradeceu a presença dos
pais ressaltando o INSG/Castelo
atua do maternal a pós-graduação.

Na sequência, os pais puderam
tirar dúvidas e terem atendimentos
especializados com coordenadores

“Castelo de Portas Abertas”
recebe famílias para um
dia na escola

de cada segmento de ensino, en-
quanto as crianças participaram de
atividades pela escola.

As crianças foram inseridas no
contexto de atividades como cir-
cuito na Quadra Miguel Magone e
jogo de xadrez humano, passeio
pelo zoológico e uma divertida aula
de música. “Achei muito legal essa
escola, pois todo mundo se conhece.
É uma escola muito bonita e tem
muita coisa para fazer”, disse o
pequeno Tiago Lima, de 8 anos.

A proposta do movimento
“Castelo de Portas Abertas” surgiu
após participação na Expo Educar
2017, onde os visitantes puderam
conhecer as dependências do
Colégio através do Tour Virtual em
360º, que possibilita conhecer a
infraestrutura da Instituição por
meio do computador, celular ou
tablet, acessando o endereço
www.insgmacae.com.br/360 ou
ainda, através de QR Code
disponível nos folders e banners.

Engenharia da
Computação é

tema de palestra
na Salesiana

O coordenador e professor
mestre Anderson Poltronieri,
ministrou uma palestra para
jovens e pais na noite do dia 28
de novembro, intitulada
“Engenharia da Computação:
mais que um curso, seu
caminho para o futuro”, no
auditório da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora
(FSMA) – Macaé.

O objetivo do evento foi
apresentar as habilidades e
competências que um futuro
Engenheiro da Computação
pode adquirir ao fazer o curso
de graduação.

Durante a palestra, Poltronieri
falou sobre a tecnologia na
atualidade e sua importância
na sociedade, bem como,
apresentou o quão dinâmico é a
carreira de engenheiro e
possibilidades de atuação em
diferentes áreas de negócios.
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Estudantes do Curso de Psico-
logia da Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA) – Macaé,
participaram como monitores do

O envolvimento da juventude
em causas sociais é cada vez mais
frequente e voluntário no Instituto
Nossa Senhora da Glória (INSG/

FSMA: estudantes presentes
no Fórum de Saúde Mental

III Fórum de Saúde Mental
ocorrido na Universidade Federal
Fluminense (UFF) campus Macaé,
no mês de outubro.

Segundo o coordenador do
Curso de Psicologia da FSMA,
Marcello Santos, o interesse dos
graduandos de participarem de
discussões como estas só tem a
agregar no processo de construção
e desenvolvimento do futuro pro-
fissional, na área de Saúde Mental.

A psicóloga da rede de Saúde
Mental, Fabrice Sanches, membro
da comissão organizadora do
evento, registrou seu agradeci-
mento pela parceria na realização
do III Fórum de Saúde Mental. “É
muito bom poder contar com
estudantes e com a coordenação de
psicologia da FSMA neste cenário
que lutamos tanto para construir: 
uma sociedade que agrega a todos,
respeitando a existência singular de
cada um”, disse.

Estudantes promovem ação solidária

Castelo) – Macaé. No dia 09 de
novembro, alunos das turmas de 9º
ano do Ensino Fundamental II e 1º
ano do Ensino Médio realizaram

uma ação beneficente em prol da
Casa dos Anjos de Macaé (ins-
tituição que abriga animais de rua).

Para ajudar a Casa que precisa
de doações, os estudantes, sob a
supervisão da professora de
Português e Literatura, Maria
Aparecida de Araujo, promoveram
um Café Literário a favor da
solidariedade, mas também da
cultura e informação, através da
venda de livros, café, chocolate
quente e bolos.

Para a professora Maria
Aparecida, a ideia foi promover
uma ação cidadã e conquistar
leitores.

A Casa dos Anjos, atua no re-
colhimento e no cuidado de animais
de rua, geralmente abandonados
pelos donos. Hoje o espaço abriga
mais de 400 cães e gatos.



... 24 Boletim Informativo INSP

Nos dias 21, 22 e 23 de
novembro, pais e docentes do
Instituto Nossa Senhora da Glória
INSG/Castelo-Macaé emociona-
ram-se nas cerimônias de forma-
tura dos alunos do 1º ano do Ensino
Fundamental I e encerramento do
ano letivo de 2017.

Os alunos abriram as festivida-

Estudantes do Ensino Médio
encenaram a peça “Elis Regina”
durante reuniões para pais e res-
ponsáveis, nos dias 22 e 24 de no-
vembro, no auditório Ir. Maria Léa
Ramos, no Instituto Nossa Senhora
da Glória (INSG/Castelo) – Macaé.

Formaturas encerram
atividades  do 1º ano do EF1

des com uma apresentação de dan-
ça e ainda ocorreram diversas apre-
sentações musicais, leitura de textos
sobre o aprendizado da leitura e
homenagem às professoras.

Já trajados com a tradicional
beca de formatura, os estudantes
fizeram o juramento e receberam
seus diplomas das mãos das docentes.

Cantora Elis Regina é
homenageada por alunos

A peça montada e protago-
nizada pelos alunos foi apresentada
pela primeira vez na FLIC 2017
(Feira Literária do Castelo 2017),
em outubro, quando o INSG/
Castelo recebeu estudantes do
Colégio Estadual 1º de Maio.

Culminâncias
encerram ano

letivo

Alunos da educação infantil,
integral e ensino fundamental I
e II do Instituto Nossa Senhora
da Glória – INSG/Castelo/
Macaé participaram e
protagonizaram os
encerramentos de projetos e de
atividades do ano letivo de
2017. As culminâncias
ocorreram nos dias 22, 24, 29 e
30 de novembro e dia 02 de
dezembro.

Durante todos as cerimônias, a
diretora geral do INSG/Castelo,
Ir. Carmelita Agrizzi,
parabenizou os alunos e
agradeceu aos pais.

As atividades envolveram
dezenas de crianças, com os
temas: “Extra, extra:
Fraternidade, Sustentabilidade
e Biomas (Ensino Fundamental
II); Projeto Diversidade
(Educação Infantil); “Bairro -
Um lugar na cidade para viver e
conviver”, “SOS Biomas
Brasileiros – A Natureza em
Pânico” e “Brasil-ricamente
miscigenado e suas regiões” e
“Conto de Fadas” (Ensino
Fundamental I).
Além dessas atividades, os
alunos do Integral participarão
de um piquenique no Sítio
Rancho Sereno, com a
participação dos pais e do corpo
docente no dia 02, finalizando
as atividades de encerramento.
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Durante os dias 21 e 24 de no-
vembro, nove estudantes e docente
de Psicologia da Faculdade Sale-
siana Maria Auxiliadora – FSMA –
participaram da IV Semana de
Psicologia da Universidade Federal
Fluminense campus Rio das Ostras,

Universitários da Salesiana
de Psicologia da UFF

 na Semana

com o tema “Cada Um De Nós É
Um Universo”.

Os estudantes tiveram seus tra-
balhos aprovados para apresentação
sob orientação da docente Gilzete
Passos Magalhães, que também
participou do evento como pales-

trante. Na quarta-feira, dia 22,
ocorreram as apresentações dos
temas: “A Depressão: Uma visão
analítico-comportamental” de
Janaina Aparecida dos Santos, e
“Relação mãe e filha e os Reflexos
na idade adulta” de autoria de Sane
Masson Costa, Thaís Mello de
Oliveira Bernardo e Raiane Dutra
de Carvalho.

Já na quinta-feira, dia 23, a
acadêmica Sane Masson, apresen-
tou o trabalho “Psicologia Hos-
pitalar - uma forma de ver o
mundo”. E na sexta-feira, foi a vez
dos trabalhos: “Psicodiagnóstico e
reflexões ética em psicologia”, de
Ana Caroline Pinheiro Pinto,
Hayanne Carvalho Balzana Bastos,
Lincoln Antônio Mendes de Moura,
Rachel Cruz e Tainara Gomes dos
Santos; “Aspectos da violência de
gênero na lenda ‘O Boto’” da profes-
sora Gilzete Passos Magalhães; e
por último “A Ética e desafios em
avaliação psicológica” da estudante
Janaína A. Santos.

Pequeno Príncipe inspira peça de
teatro no INSG/ Macaé

As turmas do 5º ano D e E do
Ensino Fundamental I do Instituto
Nossa Senhora da Glória (INSG/
Castelo) - Macaé encenaram a
peça “O Pequeno Príncipe”
durante acolhida do segmento.

A peça inspirada no livro
homônimo, faz parte da
culminância do “Projeto Gente
que Lê” deste ano. Além do teatro,
houve ainda a apresentação de
trabalhos em tecido.

Segundo a professora, as
crianças acolhem muito bem o
Livro Pequeno Príncipe que traz
uma mensagem de valores para
vida, especialmente sobre
convivência, e com o teatro é
possível descobrir pequenos
talentos artísticos.
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A edição de dezembro da Revista
“Sem Aspas”, produzida pela Curso
de Ciências Sociais da UNESP, vai
trazer o artigo “Pela(s) via(s) da
multiplicidade: desnaturalizando a
noção de criminalidade e proble-
matizando nossas práticas”, de
autoria da graduanda de psicologia
da Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA) Ilana Côrtes e
da docente da disciplina de
Psicologia e Direitos Humanos,
Poliana Cordeiro.

Segundo a aluna Ilana Côrtes,
o artigo trata das verdades instituí-
das sobre o tema da criminalidade,
levando-nos a refletir de forma mais
profunda sobre essa questão e ava-
liando os modos como são produ-
zidos discursos, práticas e interven-
ções em relação ao tema, especial-
mente no campo da Psicologia.

Por sua vez, professora Poliana
afirma que o artigo é fruto das
discussões e encontros nas aulas da
disciplina que leciona no curso,
incentivando o exercício da escrita,
do pensamento indagador e da
inquietação, que funciona como
alimento para o ato de pesquisar.

Alunos da disciplina de Gestão
de Empresa de Comunicação
do Curso de Publicidade e
Propaganda da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora
(FSMA) – Macaé, participaram
de um bate-papo sobre
“Marketing Digital” com o
jornalista e diretor da agência
de publicidade “Ímpar
Comunicação”, Rodrigo
Florêncio.

A palestra aconteceu no Centro
de Produção e Estudos
Midiáticos (CEPEM) na noite
de quinta-feira, dia 23 de
novembro.

O conceito de Marketing Digital
está diretamente ligado ao
conjunto de atividades que uma
empresa (ou pessoa) executa
online com o objetivo de
promover identidade de marca,
atrair negócios e construir
relacionamentos.

A disciplina de Gestão de
Empresa de Comunicação é
ministrada pela professora
Patrícia Daldegan e durante a
palestra, o empresário de
Campos dos Goytacazes, falou
ainda sobre comportamentos
dos usuários de internet,
apresentou pesquisas
atualizadas sobre a utilização
da mesma, entre outras
questões acerca do uso desta
ferramenta na promoção e
fixação de marcas.

Marketing Digital
é debatido com
graduandos de
comunicação

da FSMA

Revista “Sem Aspas”
publica artigo da FSMA

A publicação do artigo se deu
através de uma chamada para
apresentação de trabalhos com
tema da criminalidade, produzidos
por pesquisadores já graduados,
numa revista do mesmo grupo.
Após contato com os editores, os
mesmos indicaram a inscrição na
Revista “Sem Aspas” que é voltada
para a publicação de textos escritos
por graduandos.

“Essa questão é
fundamental de ser
destacada, pois sabemos
que um dos princípios que
sustenta uma formação
universitária consistente e
crítica diz respeito às
experiências construídas a
partir do tripé: ensino,
pesquisa e extensão. Nas
aulas trabalhamos com o
pensamento transdisciplinar
visando a interlocução com
outros saberes e práticas”,
salienta Poliana.
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Encerrando as rodadas de ca-
pacitação do Projeto Nova Vida da
Prefeitura de Macaé em parceria
com a Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA) os jovens par-

Amor, alegria, voluntariado e
solidariedade marcaram a edição
2017 do Natal Solidário do Instituto
Nossa Senhora da Glória (INSG/
Castelo) e Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA) – Macaé, na
manhã de 25 de novembro.

VII Natal Solidário do INSG/Macaé

Crianças e jovens dos projetos
sociais CRAS (Macaé-RJ), Crescendo
Juntos (Belford Roxo-RJ), Fazenda
Esperança (Macaé-RJ), Oratório
Dom Bosco (Macaé-RJ), PosCris –
Podemos Ser Crianças Saudáveis
(Macaé-RJ) e Projeto LOLA (Macaé-

RJ) participaram de diversas
atividades recreativas como pula-
pula, corrida maluca, visita ao
zoológico do Colégio, escorrega,
perna de pau, basquete, design de
cabelo, maquiagem e unha.

Além das atividades, houve
ainda a apresentação do Coral Clave
de Sol e distribuição de lanches e
almoço (cachorro-quente, picolé,
pipoca, refrigerante, algodão-
doce.).

O momento mais emocionante
da Festa de Natal foi a chegada do
Papai Noel que distribuiu os
presentes arrecadados na Cam-
panha, fruto da doação de estu-
dantes, familiares e funcionários do
INSG/Castelo e da FSMA.

De acordo com o assessor da
Pastoral Escolar, Júnior Guzzo,
cerca de 570 crianças e jovens foram
beneficiadas e 115 voluntários
participaram da VII edição do
Natal Solidário.

ticiparam da palestra sobre “Plane-
jando sua Empregabilidade”, no dia
28 de novembro, no Paço Municipal.

A palestra foi ministrada pela
professora mestre em Administra-

ção e Desenvolvimento Empresarial
e coordenadora do Curso de Admi-
nistração da FSMA, Sílvia Cecília
Lourenço. Os pontos mais relevan-
tes passaram pela importância do
autoconhecimento necessário para
fazer as escolhas mais acertadas
acadêmica e profissionalmente,
valores e princípios essenciais para
a vida e como construir o próprio
futuro diante das oportunidades.

Ao longo do ano, o convênio en-
tre a Faculdade Salesiana e o Projeto
Nova Vida possibilitou a realização de
oito capacitações com diferentes
temas, entre os meses de março e
novembro. Ainda no mês de dezem-
bro desse ano haverá a avaliação das
capacitações e o planejamento para
renovação do convênio para 2018.

Empregabilidade é tema
da última capacitação no Nova Vida
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A qualidade dos artigos

científicos produzidos por alunos

e professores da Faculdade

Salesiana Maria Auxiliadora

(FSMA) está levando a

Instituição a publicações,

premiações e apresentações em

diversos congressos

especializados pelo Brasil e pelo

mundo. Exemplo disso, é a

participação da professora de

Contabilidade, dos cursos de

Administração e Engenharia de

Produção, Vanessa Aguiar, que

participou da XXXII Conferência

Interamericana de Contabilidade

(CIC 2017), que ocorreu em

novembro, na cidade de Lima no

Peru, apresentando o artigo

“Proposta de avaliação do grau

de maturidade dos processos

A Coordenação de Atividades
Extracurriculares do Instituto
Nossa Senhora da Glória (INSG/
Castelo) – Macaé, iniciou as ações
de encerramento do ano de 2017 no
dia 28 de novembro com apre-
sentações de Jazz Kids Dance,
Ballet Clássico, Coral Clave de Sol e
Instrumentos e Vozes.

As atividades desenvolvidas na
Quadra Miguel Magone seguem em
dezembro com Jogos Interativos
com a participação especial dos pais
e Batizado de Cordas e Maculelê da
Capoeira.

lean na produção e na

contabilidade das empresas”.

“A Conferência nos

proporcionou cinco dias de

grande integração com colegas

de profissão de 22 países da

América Latina.  Certamente,

foi um momento importante de

troca de informações a respeito

da profissão de Contador, bem

como de docente em

Contabilidade”, avaliou

Vanessa, após o mais

importante encontro de

contabilidade organizado pelo

país.

Para a coordenadora do Curso

de Administração da FSMA,

Silvia Lourenço, a experiência

da docente em congressos

nacionais e internacionais eleva

o nome da Instituição e incentiva

estudantes a trilharem o mesmo

caminho.

Neste ano, Vanessa Aguiar,

obteve publicações apresentadas

em importantes conferências,

sendo elas: VI Congresso Lean

Six Sigma (CLSS - Macaé); XIII

Congresso Nacional de

Excelência em Gestão (CNEG -

Rio de Janeiro) com a premiação

de melhor artigo; XXXVII

Encontro Nacional de

Engenharia de Produção

(ENEGEP - Joinville); XXXII

Conferência Interamericana de

Contabilidade (CIC 2017 - Peru);

XXIV Congresso Brasileiro de

Custos (CBC 2017 –

Florianópolis).

Jogos e apresentações culturais
encerram atividades extracurriculares no
Castelo/ Macaé

FSMA presente na Conferência
Interamericana de Contabilidade
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O Projeto de Literatura do
Colégio Castelo II - Rio das Ostras,
apresentou em novembro a

Castelo Rio das Ostras encerra
Projeto de Leitura do Ano Letivo

culminância das atividades de
leitura do ano letivo de 2017. Alunos
e professores da educação infantil

até o 2° ano do Fundamental I
participaram desse importante
projeto de leitura.

Os alunos dramatizaram
histórias, encenaram e recontaram
os mais diversos títulos lidos
durante o ano. O colégio recebeu a
autora Lilia Rodrigues, escritora do
livro “Capacetinho Vermelho”, que
foi trabalhado e apresentado pelos
alunos do 2º ano. Lilia disse para os
alunos a situação real que viveu e
que inspirou esta história sobre
conscientização e educação no
trânsito. Dramatizou e contou a
envolvente história, encantando e
prendendo a atenção das crianças.
O projeto foi finalizado com uma
sessão de autógrafos dos livros
adquiridos pelos alunos.

A Festa das Nações do Colégio
Castelo – Rio das Ostras, aconteceu
no dia 16 de novembro, na quadra
da instituição. O evento contou com

Festa das Nações no Castelo Rio das Ostras

exposição e apresentação de tra-
balhos sobre diversas nações dos
cinco continentes. As turmas de 6º
ano ao 2º ano do Ensino Médio

abordaram aspectos sociais, políti-
cos, culturais e geográficos das na-
ções as quais ficaram responsáveis
em desenvolver seus trabalhos.

Cada turma, através de sua
exposição, buscou convencer os
visitantes a realizar um intercâmbio
para a nação apresentada. Ao final,
os visitantes depositaram seus votos
em uma urna, dizendo para que
nação gostariam de fazer o inter-
câmbio. As turmas vencedoras
ganharam um dia especial com
muito lazer e lanche coletivo, com
direito a banho de piscina e esportes
variados.

Os professores das disciplinas de
História, Geografia, Sociologia,
Inglês, Arte e Espanhol acompa-
nharam as turmas na organização,
planejamento, desenvolvimento e
apresentação dos trabalhos, dando
a pontuação merecida.
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Direção e equipe pedagógica do
Instituto Nossa Senhora da Glória/
Castelo (Rio das Ostras), receberam
na manhã de sábado, dia 18 de
novembro, dezenas de famílias com
interesse de conhecer a infraes-
trutura e a proposta pedagógica do

Colégio Castelo de Rio das Ostras
recebe famílias de alunos novatos

colégio e que desejam refletir sobre
a educação de seus filhos.

Ir. Neuza Zampirolli, diretora
geral da instituição, iniciou o dia
com uma acolhida e apresentou aos
pais o jeito de ser salesiano.

A aluna Mayara, do 5ºAno do
Fundamental I recitou uma poesia
sobre Dom Bosco e emocionou a
todos com sua espontaneidade e
carisma.

Também foram apresentadas
as mudanças ocorridas nos últimos
15 anos com a criação da Rede
Salesiana Brasil de Escolas – RSB,
além de os pais terem contato com
todos os membros da equipe
técnico-pedagógica.

A professora Marília, do 5º ano
tarde, fez uma breve síntese sobre a
organização e metodologia das
aulas, bem como a dinâmica do
material didático e de sua estrutura.

O dia produtivo e repleto de
experiências aproximou a família
da escola e aponta para o desejo de
estabelecer uma verdadeira parceria
educativa.

Alunos do Castelo Rio das Ostras
visitam Parque dos Pássaros

Com o objetivo de enriquecer as
aulas, possibilitando aos alunos
um contato com obras artísticas
atuais, alunos do Colégio Castelo
Rio das Ostras, realizaram na
última semana de novembro,
uma visita ao Parque dos
Pássaros, onde está acontecendo
uma exposição de Artes de
artistas locais. A proposta no
ensino de Artes tem como função
levar o aluno a interpretar a
realidade, ver e ouvir
criticamente e ampliar suas
possibilidades de expressão
artística nas suas variadas
formas. Os alunos, muito
empolgados, aprovaram a visita
e puderam compreender melhor
os variados tipos de artes.
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Com o tema "Família, lugar de
alegria, amor e paz" os alunos do 5°
ano do Instituto Profissional Laura
Vicunha fizeram uma singela men-
sagem sobre família no dia 17/11,
no auditório da escola. O tema, que
foi constantemente discutido no de-

Realizando uma atividade su-
gerida pelo livro didático de Língua
Portuguesa, os alunos do 5° ano do
Instituto Profissional Laura
Vicunha aprenderam a customizar
camisas na última semana de
outubro. A atividade interdisciplinar,

Artes e Língua Portuguesa
se unem no Laura Vicunha

conduzida pelas professoras Flávia
Carvalho e Marília Siqueira, foi rea-
lizada na aula de Artes e teve apro-
vação dos alunos que, imediata-
mente, quiseram usar as camisas
por eles pintadas. A criatividade mar-
cou presença nessa aula animada.

5° ano do Laura apresenta
reflexão sobre a família

correr do trimestre, teve como obje-
tivo refletir sobre o papel da família.
Os alunos apresentaram coreogra-
fias, poesias autorais e até um rap,
também autoral, que agitou a plateia. 

Parabéns aos alunos do 5° ano
pelo comprometimento e talento! 

Premiação
dos jogos
internos no

Laura Vicunha

Com muita expectativa e

animação, os alunos do

Instituto Profissional Laura

Vicunha receberam as

medalhas como premiação

dos XVIII Jogos Internos da

instituição, no dia 10/11.

Alunos destaque de cada

turma também foram

premiados pelo seu

desempenho em cada

modalidade esportiva.

Parabéns a todos, que

levaram os jogos a sério e

demonstraram que o

importante é participar e

aproveitar cada momento de

alegria que os jogos oferecem.



... 32 Boletim Informativo INSP

O Reitor-Mor, o Pe. Angel
Fernández Artime, apresentando
uma visão teológica do amor no
matrimónio e na família
destacou algumas das atitudes
essenciais, entre as quais a
paciência como característica
do Deus da Aliança. Ele mostra-
se paciente através da
Misericórdia. Portanto, para os
pais, a paciência deve ser uma
experiência de compaixão e
domínio pessoal para não reagir
violentamente perante a
fraqueza dos filhos, de modo a
não nos deixarmos vencer pelo
mal, a fim de não nos
desencorajarmos na prática do
bem. Para a reflexão do mês de
novembro, propomos uma parte
de uma catequese do Papa
Francisco sobre a missão
educativa das famílias e a
virtude da paciência (20 de maio
de 2015) "As comunidades
cristãs são convidadas a apoiar
a missão educativa das famílias
e, em primeiro lugar, fazem-no à

luz da Palavra de Deus". O
apóstolo Paulo recorda a
reciprocidade dos deveres entre
pais e filhos: «Vós, filhos,
obedecei em tudo aos vossos pais;
Isso é agradável ao Senhor. Vós,
pais, não exaspereis os vossos
filhos, para que não se
desencorajem» (Col 3,20-21). Na
base de tudo está o amor, aquele
que Deus nos dá, que «não falta
ao respeito, não busca o próprio
interesse, não se enraivece, não
leva em conta o mal recebido, ...
tudo desculpa, tudo crê, tudo
suporta» (1 Cor 13, 5-6). Mesmo
nas melhores famílias, é preciso
suportar-se, e é precisa muita
paciência para se suportar! Mas é
assim a vida. A vida não é feita no
laboratório, faz-se na realidade. O
próprio Jesus passou pela
educação familiar. Mesmo neste
caso, a graça do amor de Cristo
leva ao cumprimento do que está
inscrito na natureza humana.
Quantos exemplos maravilhosos
temos de pais cristãos, cheios de

sabedoria humana! Eles mostram
que uma boa educação familiar é a
coluna vertebral do humanismo. A
sua irradiação social é o recurso
que permite compensar as lacunas,
as feridas, as lacunas de
paternidade e de maternidade que
afetam os filhos menos
afortunados. Essa irradiação pode
fazer autênticos milagres. E na
Igreja todos os dias esses milagres
acontecem! Espero que o Senhor dê
às famílias cristãs a fé, a liberdade
e a coragem de que elas precisam
para a sua missão. Se a educação
familiar reencontrar o orgulho do
seu protagonismo, muitas coisas
mudarão para melhor, para os pais
incertos e para os filhos
desiludidos. É então que os pais e as
mães regressam do seu exílio -
porque se demitiram da educação
dos filhos - e reassumem o seu
papel educativo. Esperamos que o
Senhor dê essa graça aos pais: de
não se demitirem da educação de
seus filhos. E isso só o amo, a
ternura, a paciência o pode fazer".


