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Reunião de Assessores
e Conselheiros da AJS

Aconteceu nos dias 24 e 25 de
fevereiro, no INSA uma reunião de
Assessores da Articulação da Juventude Salesiana (AJS) que contou
também com a presença de representantes do Conselho Inspetorial

da AJS. Na manhã do dia 24 o
grupo participou de uma formação
realizada pela Ir. Teresinha Ambrosim sobre a Estreia que aconteceu junto com os educadores da
escola. A tarde o grupo continuou

em formação, e estudou 3 capítulos
do livro “O primeiro anuncio hoje”
que ajudou na reflexão sobre a
essência do primeiro anuncio e do
encontro com a pessoa de Jesus. Por
último o grupo refletiu sobre como
a AJS pode ser provocadora do
primeiro anuncio. Para terminar o
dia houve a participação na Celebração Eucarística e uma alegre
confraternização na pizzaria.
No dia 25 o grupo contou com
a ajuda do assessor Nilson Antônio
Guzzo Júnior para oração inicial,
que refletiu sobre a Campanha da
Fraternidade. Após este momento os
participantes conversaram sobre o
questionário que a AJS Nacional
está realizando sobre a identidade da
AJS. Foi discutido também sobre
como está sendo realizado os grupos
jovens de cada comunidade e por
fim o planejamento sobre os
encontros que serão realizados pela
AJS neste ano.

Ir. Gerline termina o SEPAC
Nos dias 15 a 27 de janeiro, Ir.
Gerline de Paiva participou da última
etapa da Pós-Graduação do Curso de
Especialização “Cultura e Meios de
Comunicação: uma abordagem
teórico-prática”, do Serviço à
Pastoral da Comunicação Paulinas
(SEPAC), em convênio com a PUCSP (COGEAE).
O curso aborda o impacto da cultura
digital na sociedade contemporânea
e os desafios à evangelização, novas
linguagens e a interatividade na
educação, novas sociabilidades com
as mídias digitais e novos processos
comunicacionais entre outros.
Participaram 35 alunos de 17
Estados do Brasil e de países como
Moçambique, Bolívia e Uruguai.
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Acolhimento das Jovens
Vocacionadas

No dia 31 de janeiro a Comunidade do Laura Vicunha viveu um
dia de festa: além da comemoração
do dia de Dom Bosco, Ir. Ana Teresa
Pinto (inspetora) acolheu três novas
jovens que farão um ano de discernimento vocacional nesta casa (Andreina, de Venda Nova do Imigrante; Beatriz, de Resende e Mariângela, de Campos dos Goytacazes),
além das duas que retornaram para
o segundo ano (Fabiane, de Campos
dos Goytacazes, e Maria Cristiana,
de Vila Velha).

Após a missa no CENSA e o
almoço no Laura reunindo as duas
Comunidades, Ir. Ana Teresa reuniu o grupo animando a todas com
palavras de fé, coragem e esperança.
Entregou às cinco jovens um terço
com o pedido de que rezem firmemente a Maria por sua vocação, e
às duas que já viveram na Comunidade o ano de 2017 foi entregue
também uma medalha sinalizando
um segundo passo.
A todas a certeza da fraternidade e da oração de toda Inspetoria.

Missa de
Envio

No dia 28 de janeiro na
Paróquia São José Operário Resende -, aconteceu uma linda
Celebração de envio da jovem
Beatriz Melo Lopes para a
realização de um ano de
discernimento vocacional na
comunidade do Laura VicunhaCampos dos Goytacazes -.Ir. Ana
Teresa Pinto, Ir. Cláudia, Ir.
Maria Calliman e Ir. Elizabeth
Manhães e as jovens Fabiane e
Maria Cristiana estiveram
presentes, além da família da
jovem e da fervorosa
Comunidade local. A Celebração
foi presidida pelo diocesano
Padre Paulo. Todos
emocionados e agradecidos pelo
envio de Beatriz para a nova
experiência. A família, o grupo
ROGATE e amigos
homenagearam a jovem com
lindas palavras e lembranças. Ir.
Ana Teresa e Ir. Cláudia falaram
da alegria que é poder estar
recebendo a jovem para essa
experiência e desafiaram as
jovens presentes a buscarem
com coragem a vontade de Deus
nas suas vidas. Ao final, a
Comunidade ofereceu um
momento de confraternização
regado a bolo e guaraná.

... 4

Boletim Informativo INSP

Primeira reunião do ano
de pais e responsáveis do PCJ
O Projeto Crescendo Juntos
(PCJ) – Belford Roxo, RJ – recebeu
no dia 19 de fevereiros os pais e
responsáveis de seus educandos
para a primeira reunião de 2018. No
encontro, Ir. Maria Rita – diretora
do Projeto - deixou clara a missão
do PCJ de acompanhar e fortalecer
a parceria com aqueles que cuidam
de cada criança e adolescente
matriculado no Projeto. Foram
apresentados todos os integrantes da
equipe, suas responsabilidades
dentro do Projeto, além de serem
destacadas as atividades a serem
realizadas e seu valor na vida de
cada jovem assistido. A importância
da parceria família/projeto também
foi enfatizada, para que o novo ano
no PCJ seja de muito sucesso e
realizações para todas as crianças e
adolescentes participantes.

Reflexão sobre a Estreia 2018
acontece no PCJ
ta propriedade uma introdução a
Estreia 2018. A formação iniciouse com a reflexão sobre o vídeo
"Jesus e a samaritana no poço",
como uma rica partilha que deixou
todos transbordando de vontade de
caminhar observando tudo a seu
redor, enxergando com carinho a
presença de Deus através da força
da fé. Em seguida, todos analisaram
o tema da carta do Reitor Mor Ángel Fernández Artime - que neste
ano traz a riqueza do tema:
"Cultivemos a arte de escutar e
acompanhar".

Os membros do Projeto Crescendo Juntos (PCJ) participaram no
dia 16 de fevereiro de mais uma

formação. Desta vez, tendo como
assessora Ir. Rita Cristina de Jesus
Pacheco, desenvolvendo com mui-

A formação foi rica em partilha,
belos testemunhos e, sobretudo, em
enriquecimento do poder da escuta
voltada para a valorização da vida
e missão.
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Primeira Formação Pedagógica do ano
acontece no PCJ

No dia 09 de fevereiro, aconteceu no Projeto Crescendo Juntos, a
primeira formação pedagógica do

ano. A diretora do PCJ, Ir. Maria
Rita Zampiroli abriu o evento acolhendo a cada um da equipe, expres-

sando a felicidade em iniciar os preparativos para receber cada criança
e adolescente atendido pelo Projeto.
Ir. Maria Rita também apresentou
as irmãs enviadas a Belford Roxo –
Ir. Rita Cristina (que retorna ao
projeto) e Ir. Mercedes – que com
muito amor aceitaram a missão de
compor a comunidade das Filhas de
Maria Auxiliadora no município.
Prosseguindo, o Coordenador Pedagógico Stevie Santos assumiu a
assessoria da formação e trabalhou
toda estrutura pedagógica da equipe
do PCJ, analisando os documentos
que dão base à construção dos conteúdos das oficinas que serão realizadas neste ano no PCJ. Finalizando
o encontro, cada um recebeu um
delicado saquinho de doces, simbolizando o alegre contato com o
público atendido pelo projeto.

Colônia de Férias anima jovens de Linhares
de 07 a 17 anos, pertencentes ao
CJSSM.

Durante as férias escolares, as
crianças e adolescentes pertencentes
ao Centro Juvenil Salesiano Santa
Maria Mazzarello – em Linhares,
ES – participaram da Colônia de

Férias DivertidaMente.
Foram seis semanas de atividades, entre os dias 4 de janeiro e 8
de fevereiro, com diversificadas programações destinadas para crianças

Nesta 1ª edição com o tema:
“Divertidamente”, o objetivo foi proporcionar oportunidade de aprender
de forma divertida, desenvolvendo
habilidades cognitivas, estimulando
socialização, o respeito mútuo, o
espírito de cooperação e participação. A garotada teve a oportunidade
de passear, participar de jogos e
brincadeiras, dinâmicas interativas,
danças, oficinas artísticas, cinema,
culinária, esporte, visitas mediadas
e apresentações teatrais. A programação lúdica e divertida foi pensada
para estimular a criatividade das
crianças e adolescentes, que amaram participar das atividades durante as férias.
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Escola Infantil do CENSA
Homenagem a Ir.
dá início ao Programa Bilíngue Suraya por mais
um ano de vida

A Escola Infantil do CENSA
que, este ano, implantou o Programa Bilíngue International School
para as turmas do 2º e 3º períodos
e 1º ano do Ensino Fundamental,
deu início às atividades tendo como
foco o período de adaptação escolar.

O assunto está sendo abordado
através do livro "Welcome Back to
school". Com a proposta de introduzir a língua inglesa em várias
atividades educacionais como artes,
música e brincadeiras, as aulas são
criativas e motivadoras. A criançada
está adorando!

Muito querida, Ir. Suraya
Chaloub foi homenageada
pelos professores e
funcionários do CENSA,
ISECENSA E CENSANET
no seu aniversário, dia 23
de fevereiro.

CENSA Folia

A galera do
Auxiliadora fez
uma prévia do
carnaval 2018,
no intervalo da
quinta-feira, 8
de fevereiro.
Fantasiados e
com muita
energia, alunos
e professores de
todos os
segmentos
curtiram a festa
com muita
alegria. Olha o
carnaval aí,
gente!

As comemorações
começaram na véspera,
com uma Missa em Ação de
Graças, celebrada por Pe.
Murialdo, na Capela da
escola.
Na manhã do dia seguinte,
um gostoso lanche
comemorou a data,
reunindo a comunidade
educativa da instituição
que fez questão de levar seu
abraço amigo àquela que
tanto admiram.
Parabéns, Ir. Suraya!
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MIDAS recebe certificação de Alto Crescimento
Caio Fernandes, presidente da
Midas Consultoria Jr, representou
o ISECENSA no Encontro de
Líderes do Movimento Empresa
Júnior. O evento, que aconteceu em
Itu, SP, entre os dias 30 de janeiro e
2 de fevereiro, reuniu 800 empresários juniores que exercem funcões
de liderança. Além de compartilhar
experiências, o objetivo foi definir
metas para 2018 e promover integração entre os participantes do
MEJ brasileiro. O Encontro também marcou a entrega do Certificado de Empresa de Alto Crescimento àquelas que alcançaram as
metas estabelecidas pela Confederação Brasileira de EJ. Somente
322 conquistaram o título e a Midas
Consultoria Jr estava entre elas.
- Participo do MEJ há 3 anos e,
nesse tempo, vivenciei grandes
experiências. Tive, agora, a honra
de receber essa certificação, que
comprova a seriedade e o empenho
da Midas - afirmou Caio.

Fundamental I do CENSA
dá início à Campanha da Fraternidade 2018
O Ensino Fundamental I do
CENSA destinou a última semana
de fevereiro à abertura da Campanha da Fraternidade 2018. Sob o
tema "Fraternidade e superação da
violência", os alunos participaram
de momentos de diálogo e reflexão,
discutindo possíveis ações que promovam a cultura da paz na escola,
em suas próprias casas e no
ambiente em que vivem. “É importante que os alunos se sintam coresponsáveis na construção de um
mundo mais justo e fraterno”, disse
Criscilamara das Neves, supervisora
pedagógica do 2º ao 5º ano do
Auxiliadora.

... 8

Boletim Informativo INSP

Encontro Nacional de Formadoras FMA

Do dia 24 ao dia 28 de fevereiro,
aproximadamente quarenta Filhas
de Maria Auxiliadora de todas as
Inspetorias do Brasil que trabalham
diretamente na Animação Vocacional e na Formação Inicial, e também as Inspetoras, participaram –
no Colégio de Santa Inês/São Paulo
– de um encontro de formação com
a coordenação de Ir. Nieves Reboso
(Conselheira Geral para o Ambito
da Formação) e sua colaboradora
Ir. Maria Fisichela.
Nesta ocasião foi apresentado,
refletido e aprofundado o livro
“Orientações para a etapa formativa do Juniorato”. Livro este fruto
de um atencioso trabalho de síntese
elaborado a partir de questões que
foram respondidas pelas Irmãs
Junioristas de todo o mundo, e
através do qual é possível constatar
provocações, convicções e sonhos
das Irmãs nesta etapa da vida, bem
como os desdobramentos e as
implicâncias também na vida da
Comunidade local, da diretora e da
Inspetora; além de indicações para
o percurso do Juniorato e a

experiência do Segundo Noviciado.
Tudo isso tendo como ícone bíblico
as Bodas de Caná sublinhando a
presença de Maria e o vinho novo
que só Jesus é capaz de oferecer.
Destacou-se em todo o processo o
valor, a importância e a necessidade
do acompanhamento.
Questionada sobre o objetivo
deste Enconro, Ir. Nieves responde:
“A grande finalidade é a de entregar
e de transmitir às Inspetorias uma
experiência vivida que tornou-se
um documento... para que os
assuntos ali abordados tornem-se
parte de um itinerário formativo
concreto para as junioristas da
própria Inspetoria. Para tanto, são
propostos os seguintes objetivos:
celebrar – antes de tudo – a alegria
da presença das Irmãs junioristas
no Instituto, pelo que são e por sua
contribuição no desenvolvimento
do Carisma; refletir sobre o papel
chave da etapa formativa do juniorato no percurso da formação
inicial; conhecer o documento,
confrontá-lo com a própria realidade, fazer eventuais integrações ou

modificações; partilhar indicações
que favoreçam passar das Orientações a um itinerário formativo
envolvendo as junioristas; assumir
modalidades e tempos de envolvimento nesta reflexão sobre juniorato para com todas as FMA da Inspetoria. As Orientações constituem
um documento sobre o qual nos
aproximamos como terra santa
porque a base dele está na experiência vital das nossas Irmãs junioristas e das comunidades das
quais fazem parte. A reflexão sobre
o juniorato responde a uma
pergunta do último Capítulo Geral
que, como Ambito da Formação,
escutamos e levamos adiante com
o envolvimento de tantas, tantas
Irmãs, com o coração pleno de tanta esperança e aberto à realidade!”
É válido sublinhar também que
este encontro formativo não é
exclusivo para as Inspetorias do
Brasil (CIB)! Em novembro de 2017
aconteceu com as FMA do Vietnan;
em janeiro aconteceu para todas as
Inspetorias da África (CIAM); após
estes dias em São Paulo com as
Irmãs brasileiras, acontecerá na
Colômbia (CINAB) e acontecerá
outro ainda com toda Europa e
Oriente Médio ao longo do ano. Tal
dinâmica é capaz de revelar o forte
empenho do Ambito da Formação
de transmitir estas Orientações a
todo o Instituto. Ir. Nieves destaca
que “verdadeiramente estas são
experiências muito ricas! Sente-se a
presença do Espírito que orienta e
ilumina e de Maria que sustenta e
aponta sempre para o essencial. As
Irmãs se deixam envolver e vivem
a experiência com um sentido
grande de abertura e esperança”.
Sobre a importância deste documento e deste encontro formativo
para o Instituto das FMA, Ir. Nieves
responde: “Este documento exprime
o quanto estamos com o coração na
formação das novas gerações!
Consideramos que o tempo do
juniorato é um período fundamental para a construção progressiva da
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identidade de FMA. Temos nos
interrogado sobre o como responder
às perguntas das jovens FMA, as
quais tem sua existência plasmada
pela cultura contemporânea. Podemos dizer que como Instituto já
tínhamos as Orientações seguras
para a formação, porém se pedia
algo mais específico que dialogasse
com o hoje, que interpelasse
também as Comunidades nas quais
as junioriatas vivem. A Madre, na
relação do sexênio no último Capítulo, expressou a urgência de

individuar linhas uniformes para
propor a esta fase formativa.
Podemos dizer que este Documento
é importante porque a reflexão
sobre juniorato e o acompanhamento de junioristas é uma escolha
estratégica para o desenvolvimento
do carisma, enquanto se favorece o
crescimento vocacional de cada
Irmã e da comunidade, permite ao
Instituto de empreender estradas
sempre novas para responder com
grande paixão missionária aos
apelos do mundo juvenil, em

fidelidade ao sonho de Deus e de
Dom Bosco e de Madre Mazzarello.
O encontro para a apresentação
deste Documento é importante por
aquilo que se vive enquanto se
reflete, se busca, se escuta e se
partilha a partir das Orientações
para a etapa formativa do juniorato. É importante viver esta experiência para pode-la transmitir! O
desejo profundo não é que apenas
conheçam o que está escrito no
Documento, mas que se viva toda a
dinâmica que ele traz e compreenda
verdadeiramente a importância
deste processo como uma experiência de formação permanente não só
para as junioristas ou para as
comunidades onde estão inseridas,
mas para toda Inspetoria.”
Após o almoço do dia 28 – sendo
concluído este Encontro – o grupo
de Irmãs que acompanha jovens no
noviciado, postulado, aspirantado e
no ano de convivência vocacional
reuniu-se na busca de maior integração dos passos dados em cada
etapa, levantando as dificuldades e
as esperanças diante da juventude
que hoje sente-se chamada por Deus
para segui-Lo nesta Família
Religiosa.
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Psicologia do ISECENSA
apresenta pesquisa do PROVIC
O curso de Psicologia do
ISECENSA apresentou, no dia 1º de
fevereiro, o desenvolvimento de
suas pesquisas referentes ao Programa de Iniciação Científica
(PROVIC). A explanação aconteceu no auditório João Paulo e
contou com a presença do professor
âncora, Patrick Wagner de
Azevedo, da direção e de vários professores da instituição. Apresentada
pelo prof. José Alexandre, a pesquisa
"Prevenção ao suicídio" demonstrou
o elevado índice de práticas e tentativas no Brasil e em Campos dos
Goytacazes, tendo como premissa
os conflitos familiares e conjugais.

SEADM apresenta pesquisas
no PIBIC e PROVIC

O curso de Administração do
ISECENSA apresentou, no dia 2 de
fevereiro, os avanços das pesquisas
que realizam nos programas PIBIC
e PROVIC. Considerada uma forma

de capacitar o futuro profissional a
ocupar cargos de liderança que
envolvem tomada decisão, as
pesquisas fomentam o pensamento
crítico e analítico. Neste processo, o

professor pesquisador produz e
constrói o conhecimento com os
alunos. Foram apresentados os
seguintes projetos: Uma abordagem
Sociométrica para a rede de empreendedorismo Jovem, orientado
pelo professor André Uébe com a
participação do aluno Valquírio Jóia
M da S Filho; Apuração dos custos
e formação de preço de uma vassoura ecológica: Estudo de caso da
fábrica de vassouras ecológicas
Tamarindo, orientado pelos professores Túlio Baita, Laís Pillar e
Terezinha Fernandes com a participação dos alunos Yuri Soares de
Souza Meireles e Julio Cesar
Honório Barbosa; Gastos financeiros e nível de endividamento de
alunos universitários do Norte
Fluminense, orientado pela professora Laís Pillar com a participação
das alunas Larissa Manhães da
Silva, Karla Leylyane Lopes
Fagundes, Joyce Lemos Rangel e
Barbára Artiles.
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Encontro de Formação Religiosa no INSA

No dia 01 de fevereiro, as equipes docentes do INSA e do Projeto
Crescendo Juntos iniciaram suas

atividades com um encontro de
formação religiosa presidido pelo
biblista Francisco Orofino.

O assunto foi a Campanha da
Fraternidade, tendo como tema:
Fraternidade e Superação da Violência e o lema: “Vós sois todos
irmãos.”
Na manhã, foram realizadas
reflexões sobre a causa da violência
no Brasil, constatando-se que
muitas ações são culturais e têm sua
causa na desigualdade social –
causa histórica visto que o Brasil foi
uma colônia de exploração.
A partir das causas apresentadas, o grupo refletiu e apresentou
sugestões para a superação da
violência. E concluiu-se que todas
as possíveis sugestões devem ser
efetivadas pela prática do afeto,
objetivando a lógica da partilha e a
propagação do conhecimento.

Dia de Dom Bosco no INSA
O dia 31 de janeiro - dia
dedicado ao pai e mestre
da juventude - aconteceu
na Capela do Instituto
Nossa Senhora
Auxiliadora, uma Missa
que contou com a
presença das Irmãs
Salesianas e Educadores
do Colégio.
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Encontro de Formação Continuada
reúne educadores do Castelo/Macaé

O Profoc – Programa de Formação Continuada do Castelo - reuniu
dezenas de educadores na manhã do
dia 1º de fevereiro, no Instituto Nossa
Senhora da Glória - Macaé. O encon-

tro visa dar as boas-vindas e promover a atualização pedagógica de docentes e coordenadores para o primeiro semestre letivo de 2018.
O encontro contou com um mo-

mento de Oração e Reflexão (promovida pela Pastoral Escolar, sob a
orientação do assessor da pastoral,
Junior Guzzo); a apresentação da
“Estreia 2018 – Cultivemos a arte de
Escutar e Acompanhar” escrita pelo
Pe. Ángel Artime; a apresentação da
Campanha da Fraternidade 2018 (CF
2018), que será lançada em âmbito
nacional no dia 14 de fevereiro, com
o tema “Fraternidade e superação da
violência” e com o lema “Em Cristo
somos todos irmãos (Mt 23,8)”; e finalizando com a apresentação da
Editora Edebê sobre os “Recursos
Digitais”, onde foram exibidos as mudanças e novidades do portal Edebê e
do material didático digital.
A gestora pedagógica do INSG/
Macaé, Cíntia Manhães, o assessor
pedagógico, José Augusto Abreu e os
representantes técnicos da Edebê
mediaram a condução do encontro.

Faculdade Salesiana: professores reúnem-se
para preparar o início das aulas
Além dos docentes, estiveram
presentes as Irmãs da Comunidade
Educativa bem como, o corpo
técnico-administrativo.
“Nossa missão é nobre. Temos a
ousadia de entrar no mundo do trabalho através dos nossos alunos e com
os nossos alunos. Nossos jovens saem
daqui mais que profissionais, saem
com mais valores e princípios”, disse
a diretora geral, Ir. Carmelita Agrizzi.
Após, a vice-diretora da FSMA,
Ana Cristina Lousada, deu as orientações gerais e ressaltou a qualidade
do ensino comprovada pela Nota 4
dada pelo MEC para a Instituição.
Professores e coordenadores da
Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora – FSMA – participaram, no dia
03 de fevereiro, de um encontro com

o intuito de dar as boas-vindas a todos,
promover a integração e transmitir
as orientações pedagógicas para o
primeiro semestre letivo de 2018.

Os professores ainda participaram de dinâmicas de integração e
reuniram-se com os coordenadores
dos cursos para debates específicos.
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Equipes de esporte realizam sessão
de fotos no CEPEM

A equipe do Macaé Basquete e
os atletas da Atlética Espartanoz
estiveram nas dependências do
Centro de Produção e Estudos
Midiáticos (CEPEM) da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora –
FSMA – para a produção de material multimídia (foto e vídeo).
Ambas as equipes utilizaram os
estúdios de fotografia e o de TV que

atualmente são considerados espaços acadêmicos com uma das melhores infraestruturas multimídias
para aprendizado e prática dos
estudantes de Macaé e região. No
início do ano, o Ministério da
Educação (MEC) deu Conceito 4 a
FSMA, numa escala onde 5 é a
maior nota, na ocasião avaliou-se
infraestrutura, projeto pedagógico,

entre outras coisas.
“A Comunicação do Macaé
Basquete optou pela utilização dos
estúdios do Centro de Produções e
Estudos Midiáticos da Faculdade
Salesiana após um levantamento
que identificou a estrutura como
ideal, por ser um espaço multimídia,
onde foi possível desenvolver fotos
e vídeos de divulgação do time com
qualidade”, revelou o técnico do
Macaé Basquete, Leonardo Costa.
O presidente da Atlética
Espartanoz, Rodrigo Duque, que já
conhecia o CEPEM, reforçou que
para eles, este era o local ideal para
a realização do “media day”. “A
diretoria já havia definido que seria
necessário programar algumas
ações em mídias sociais para
ampliarmos e fortalecermos a
marca da Atlética Espartanoz na
região. Assim entramos em contato
com a Coordenação do Curso de
Comunicação da FSMA, solicitando
a possibilidade de utilização do
laboratório com a finalidade de
realizar um “media day” com
diretores, atletas, equipe técnica e
torcedores”, ressaltou.

Bailinho de Carnaval agita o Castelo
Alunos do Ensino Fundamental I
do Instituto Nossa Senhora da
Glória (INSG/Castelo) – Macaé,
RJ – participaram do Bailinho de
Carnaval durante toda a sextafeira, dia 09 de fevereiro, no pátio
de acolhida. Estudantes,
professores e coordenadores, com
fantasias, máscaras e adereços,
vestiram-se com muita alegria e
dançaram ao som de marchinhas
tradicionais de carnaval. A
atividade, vista como uma forma
de integrar alunos e professores
agitou a todos.
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Curso de Engenharia Ambiental
é credenciado pelo CREA-RJ

O Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora (FSMA) –
Macaé, RJ – está em conformidade
juntamente aos órgãos de formação

e profissionais existentes. Isto porque
além de ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), teve, recentemente, seu cadastramento e
solicitação de credenciamento apro-

vado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio
de Janeiro (CREA-RJ).
A partir de agora os portadores
do diploma de Engenharia Ambiental e Sanitária da FSMA poderão
solicitar o título profissional no
CREA-RJ, possibilitando que os
mesmos exerçam atividades tanto de
engenheiros ambientais como de
engenheiros sanitaristas.
“O CREA não exigiu nenhuma
adaptação na grade do Curso e tal
vitória é fruto de alterações implantadas anteriormente. Ter o credenciamento deferido e o reconhecimento do órgão nos mostra que
estamos no caminho certo, que o
curso é de excelência e está em consonância às normas legais pertinentes”, pontuou o coordenador do
Curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária, Marcos César dos Santos.

FSMA: docente participa de curso na Califórnia

Durante os dias 06 e 08 de fevereiro, o professor do curso de Comunicação Social da Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora (FSMA) –
Macaé, RJ – Eduardo Aguiar, participou do treinamento em mídia social no 8ª Congresso Anual de
Estratégias de Mídia Social (8th
Annual Social Media Strategies

Summit), em São Francisco, na
Califórnia.
O foco foi o aprimoramento de
técnicas, atualização, troca e
aquisição de conhecimento sobre
marketing nas redes sociais e nos
meios digitais como um todo,
conhecendo as melhores práticas
das marcas mais bem-sucedidas de

hoje, como Microsoft, Muscle Milk,
Go Daddy, Campbell Soup
Company, San Jose Sharks, entre
outras.
De acordo com Eduardo, representar a Faculdade Salesiana no
evento foi extremamente gratificante e ampliou significativamente
a visão de usabilidade das mídias
sociais. “A participação no “Social
Media Strategies Summit” foi uma
excelente oportunidade para atualizar as concepções de entrega de
valor ao cliente, princípio básico no
processo de planejamento de uma
campanha publicitária. Além disso,
creio que a proximidade da cidade
de São Francisco com as grandes
empresas e startups do Vale do Silício tornou a programação dessa
edição do evento rica na diversidade
de categorias de produtos e serviços
vivenciada pelos palestrantes”,
explicou.
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Formação dos Professores
do Colégio Castelo Rio das Ostras

Na manhã do dia 1º. de fevereiro teve início o ano letivo para
professores e funcionários do
Colégio Castelo IV. A Irmã Neuza
Zampirolli, diretora, fez a abertura
do encontro, acolhendo e dando
boas-vindas a todos. Na sequência,
Irmã Jaqueline e Irmã Julieta
fizeram a acolhida, compartilhando

com o grupo a Oração do Espírito
Santo, que foi cantada e proclamada. Em seguida, foi feita a leitura
do santo Evangelho e depois houve
uma breve partilha do texto lido.
Num segundo momento, a
Irmã Adair Aparecida Sberga deu
início a palestra intitulada “Formação da pessoa humana em Edith

Stein e Dom Bosco”, na qual levou
o grupo a conhecer, refletir e compreender a pessoa humana à vista
de Edith Stein comparando com os
ensinamentos de Dom Bosco, levando, dessa forma, todos a compreenderem a importância de se
chegar ao núcleo da pessoa
humana.
Na parte da tarde, as professoras
Aline Ramalho e Lyz Marins apresentaram o tema da CF 2018, promovendo uma reflexão e discussão
sobre a situação da violência no
Brasil e os caminhos para reverter
esta situação e buscar a paz.
Após um breve intervalo, a
equipe da coordenação pedagógica
realizou uma dinâmica de entrosamento, visando refletir sobre o papel
do professor salesiano no dia a dia
da escola.
A Irmã Neuza fez a oração final,
agradecendo a presença de todos.

Volta às aulas no Laura Vicunha

No dia 06/02 os alunos do
Instituto Profissional Laura
Vicunha foram recebidos com

muito carinho pela Comunidade
Educativa. O primeiro momento se
deu com uma reflexão sobre o início

do ano letivo conduzido pela
Diretora Ir. Claudia Pianes, em
seguida houve apresentação da
Comunidade Educativa para o ano
de 2018 e fechando a manhã a
professora e Coordenadora de
Pastoral Mayra Netto leu a
mensagem “depende das mãos” e
fez uma reflexão sobre tudo aquilo
que eles necessitam e que passa
pelas mãos; em seguida foi
distribuída uma mãozinha de papel
onde os alunos escreveram suas
expectativas para o ano de 2018,
terminando com a montagem de
um painel que leva como destaque
#meu2018nolv. Depois das férias, o
desejo é de que os alunos possam
aproveitar ao máximo este ano
letivo que se inicia.
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Formação Pedagógica no Laura Vicunha

A primeira formação pedagógica
de 2018 no Instituto Profissional
Laura Vicunha, aconteceu nos dias
01, 02 e 05 de fevereiro. O encontro
destinado aos educadores e equipe
pedagógica foi aberto com a acolhida
da Diretora do Instituto, Ir. Claudia
Pianes, que com palavras de carinho
e gratidão seguiu o momento. Após
esse primeiro momento, aconteceu a
palestra que teve como tema Educação Inclusiva com a Psicopedagoga
Denise Riscado que conduziu com
muita clareza o tema proporcionando
aos educadores ótimos momentos de

conhecimento e de partilha, que contou com a oficina Elaboração e aplicação das avalições adaptadas onde
os educadores puderam colocar em
prática um pouco do que foi apreendido durante a manhã. No segundo
dia a primeira parte ficou por conta
da Coordenadora de Pastoral Mayra
Netto que com o auxílio das educadoras Marília Monteiro, Rayanne
Rangel e Walkíria Barcelos apresentaram de forma simples e clara o
objetivo da Campanha da Fraternidade 2018 que tem como tema, Fraternidade e Superação da Violência que

Campanha da Fraternidade aberta
em acolhida no Laura Vicunha

A acolhida do dia 23 de fevereiro
dos alunos do Fundamental I e II do
Instituto Profissional Laura
Vicunha foi de reflexão sobre a
Campanha da Fraternidade 2018.

discute a questão da violência que
assola nosso Brasil. A manhã foi
seguida pela Ir. Rita Cristina de Jesus
Pacheco, que compartilhou com os
educadores um pouco sobre a Estreia
Salesiana 2018 Cultivemos a Arte de
Escutar e Acompanhar que traz a
reflexão sobre estes dois valores tão
urgentes no mundo atual. Fechando
a formação, o terceiro dia contou com
a participação do setor de Tecnologia
Educacional do Instituto, representado por Dayvidson Veiga e Tiago
Maciel, que trataram com muita
propriedade sobre a utilização do
Portal Edebe Educação e sobre a
utilização do Material Didático
Digital. A manhã foi finalizada com
a palavra da Gestora Educacional
Alessandra Mateus e da Orientadora
Educacional Danielle Machado que
reforçaram as práticas pedagógicas a
serem continuadas para a fluidez das
atividades. Com muito entusiasmo, os
educadores terminaram a formação
motivados a colocar em prática os
novos conhecimentos adquiridos.

alunos o que são e quais são os
objetivos das campanhas que
acontecem anualmente. Em um
breve resumo, foram apresentadas
as campanhas anteriores que
também abrangeram o tema
violência, demonstrando o quanto
é importante a participação de
todos em prol da paz, justiça e
fraternidade, além de identificarem
os tipos de violência existentes. A
reflexão foi baseada nos
ensinamentos de Jesus, que nos
orienta a amar nossos inimigos. Ele
que foi vítima da violência, por nós
sofreu e por nós a superou. Os
Com o tema “Fraternidade e superação alunos foram bastante
da violência”, tendo como lema Em
participativos, demonstrando
Cristo somos todos irmãos (Mt, 23,8), a interesse pelo tema e entendimento
coordenadora de Pastoral Mayra Netto de que devem ser mensageiros da
paz, à luz de Cristo.
conduziu a acolhida explicando aos

