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Projeto de Espiritualidade Missionária

O Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora se sentiu interpelado a
renovar o ardor missionário que caracterizou suas origens, como testemunham muitas histórias extraordinárias de caridade, escritas na vida
de tantas Irmãs corajosas, em lugares desconhecidos e longínquos.
Eis porque se pensou no Projeto
de Espiritualidade Missionária
(PEM). O Projeto encontra sua razão de ser na exortação da Igreja
de reavivar a Espiritualidade Missionária que deve caracterizar todos
os cristãos e se destina a todas as
Filhas de Maria Auxiliadora e a
Família Salesiana.
O Projeto que pela primeira vez
acontece no Brasil, tem como objetivo reavivar nas Comunidades o
fogo missionário das origens,
fazendo-as encontrar-se com a experiência das primeiras Irmãs
Missionárias chegadas ao Brasil.
Participaram do “Roteiro Brasil”
vinte e cinco Irmãs Salesianas da
América Latina, entre elas: argentinas, chilenas, uruguaias, brasileiras
e uma leiga argentina. Com o foco
de vivenciar a trajetória da chegada
das Filhas de Maria Auxiliadora

(FMA) no Brasil, elas conheceram
Casas e Obras Salesianas acompanhadas por Ir. Dulce Hirata e Ir.
Fanny Serés - Responsáveis pelo
Projeto de Espiritualidade Missionária - e puderam “beber” ainda
mais do Carisma Salesiano, herança
de Dom Bosco e Madre Mazzarello
que através de tantas missionárias
corajosas e destemidas chegaram
em nossas terras.
Ir. Dulce Hirata, ressaltou a importância deste Projeto comparandoo a uma grande árvore: “Para que
uma grande árvore continue dando
frutos e se desenvolvendo, é de extrema importância que as suas raízes
estejam sãs. Numa Congregação
grande como a nossa, temos que
cuidar de nossas raízes, para cada vez
mais, colhermos bons frutos e lindas
flores. No contexto amplo do PEM –
tecido com visão projetual pelo
Conselho Geral do nosso Instituto
FMA – o 1º PEM realizado em terras
brasileiras quer ser um momento alto
de memória das nossas origens no
Brasil, considerado a “3ª Mornese”
em nossa história Congregacional.”
O grupo de vinte e cinco participantes durante os dias 23 de abril

a 14 de maio, visitaram vários lugares de importância para as origens
da história salesiana no Brasil: São
Paulo, Guaratinguetá, Lorena,
Aparecida, Rio de Janeiro, Niterói,
Cachoeira do Campo, Ouro Preto e
Ponte Nova.
No Rio de Janeiro a experiência
foi muito rica. Conhecendo Niterói,
tiveram contato com a belíssima
história das origens dos Salesianos
no Brasil e ali puderam penetrar
mais a fundo os inícios de uma história que rapidamente se espalhou
pelo Brasil todo. Além disso, conheceram também alguns pontos da
cidade do Rio de Janeiro com sua
beleza natural e geográfica. O trajeto do Rio de Janeiro teve a colaboração de Ir. Sirlene Girardi que se
colocou junto ao grupo como referência. É de se destacar a acolhida
fraterna e familiar das Irmãs do
INSA (Instituto Nossa Senhora
Auxiliadora – Rio de Janeiro).
O grupo vivenciou momentos
ricos de partilha e convivência Salesiana, confirmando a certeza de que,
como Família Salesiana, somos
chamadas a ser missionárias com e
para os jovens.
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Da Inspetoria Nossa Senhora
da Penha participaram Ir. Irene
Quinelato e Ir. Natálina Partelli e
falam de sua experiência:
“A Vida é uma missão. Se
queremos crescer na vida
espiritual, não podemos
renunciar a ser missionários.
A tarefa de evangelizar
enriquece a mente e o
coração, abre-nos horizontes
espirituais, torna-nos mais
sensíveis para reconhecer a
ação do Espirito”.

Papa Francisco. O PEM é uma
valiosa oportunidade de reavivar
nas irmãs e nas comunidades o fervor missionário das origens. Sentimos de perto as experiências das
primeiras irmãs missionárias em
terras brasileiras.
Em cada casa encontramos
pontos fortes que nos falaram da
coragem das nossas primeiras missionarias. O memorial é a tentativa
de juntar a história e os fatos num
só lugar. Muito bem organizado,
com espaços para dar continuidade
à história que continua, tendo como
Orientadora a Ir. Dulce Hirata. As

nossas primeiras Irmãs missionárias viveram intensamente o “Da
mihi animas, cetera tolle” e o “A ti
as confio”. Como grupo tivemos
tempo para estudar, aprofundar,
partilhar, rezar e contemplar as
grandes obras que Deus realizou na
nossa história carismática e que
possamos reavivar o fogo missionário e a paixão apostólica.
Agradecemos a oportunidade
oferecida pela Ir. Ana Teresa e às
nossas comunidades que nos apoiaram. Ir. Natalina Partelli e Ir. Irene
Quinelato.

Formação Inspetorial para leigos

No dia 31 de maio a Inspetoria
Nossa Senhora da Penha convidou
representantes das comunidades
educativas (escolas e projetos sociais)
para um dia de encontro no Centro
Inspetorial.
O que inicialmente seria um encontro das Assistentes Sociais e
Auxiliares de Administração, estendeu-se a Diretoras, Coordenadores,
Orientadores Educacionais e Coordenadores de Pastoral.
A primeira parte do encontro foi
assessorado pelo Padre Agnaldo
Soares, sdb, que com propriedade
desenvolveu a temática “Políticas

Públicas e Direitos Humanos”.
Na parte da tarde, os grupos se
dividiram por áreas específicas. O
grupo das escolas, animado pelas
ideias e informações discutidas no
encontro dos Polos que aconteceu
entre os dias 6 e 9 de maio em
Brasília contou com a assessoria da
gestora do Polo BH Rita Jellinek, que
aprofundou com o grupo o projeto
“Eu posso”, motivando o engajamento das escolas.
Tal projeto visa criar propostas
concretas de mudança social, de
forma que crianças e jovens possam
ser protagonistas neste processo,

utilizando a metodologia Design for
Change. A ideia vai de encontro ao
tema da Campanha da Fraternidade
deste ano: “Fraternidade e Políticas
Públicas: ‘Serás libertado pelo direito
e pela justiça’ (Is 1, 27)”.
Finalizando, todo o grupo pode
ouvir de Ir. Ana Teresa Pinto (Inspetora) palavras de animação e de
incentivo para os trabalhos nas
realidades locais e também de gratidão pela presença de cada uma, o
que permite cada vez mais o alinhamento e a troca de experiência
entre todos os profissionais da
inspetoria.
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Vill’agindo homenageia as mães

Na noite de 9 de maio, o projeto
Vill’agindo Para Ser Feliz comemorou o Dia das Mães e homenageou todas que se fizeram presentes
no 2º Encontro de Famílias.
O encontro foi marcado por
sorteios, cartões para as mães feitos
pelas crianças, e uma relevante palestra conduzida pela técnica da

instituição, a Psicóloga Rosilaine
Moreira de Aquino, que falou sobre
"Adultização Infantil, uma alerta para os pais", e teve a abordagem baseada no dia 18 de maio, data em que
se enfatiza a luta e o combate contra
a violência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
A comemoração foi encerrada

com uma linda homenagem feita
pela coordenadora do projeto, Ir.
Tânia e demais Irmãs à todas as
educadoras mamães, que não exercem sua função apenas em casa,
mas que além do profissionalismo,
com seu afeto, carinho e atenção,
acabam por exercer o papel materno
para todas as crianças atendidas nesse espaço de amor.

Vill’agindo no combate ao abuso e à exploração sexual

O Vill’agindo se movimentou na
semana de 13 à 16 de maio para
conscientizar crianças e adolescentes sobre violência, abuso e

exploração sexual infantil lançando
mão de diversos instrumentos como,
vídeos, rodas de conversa, teatro,
visando abordar de maneira leve um

assunto tão delicado, ao mesmo tempo em que, informa e cria mecanismos de defesa.
A irmã Jaqueline Rocha e a Psicóloga da instituição, Rosilaine Aquino
falaram sobre o caso da menina
Araceli em 18 de maio de 1973 que
determinou a data como o Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Infantil.
Nesse contexto, os jovens confeccionaram o material de panfletagem e
muitas margaridas (símbolo da
data) para a campanha de conscientização da comunidade elucidando o
tema: “Faça bonito!”
O tradicional apitasso aconteceu nos
períodos da manhã e tarde em lugares diferentes, para uma maior abordagem e contou com a participação
do grupo do CRAS – Village da Luz.
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ISECENSA promove educação
financeira na comunidade

No domingo, 5 de maio, o curso
de Engenharia de Produção do ISECENSA realizou uma atividade na
escola Ce Irmã Zilda de Castro, na
comunidade Oriente, em Campos
dos Goytacazes. Numa tarde cheia
de alegria e descontração, professores e alunos deram noções de educação financeira às 30 mulheres
participantes, esclarecendo dúvidas
quanto à organização das finanças
pessoais e endividamento.
- Essa atividade é fruto do engajamento dos professores que, durante as reuniões do início do semestre,
definiram como Gesto Concreto
para 2019 uma capacitação sobre
Educação Financeira e Empreendedorismo para idosos e moradores de
comunidades carentes - destacou

Pompilio Reis, coordenador adjunto
da Engenharia.
Segundo Romeu e Silva Neto,
coordenador do curso de Engenharia de Produção, "a capacitação
será realizada em 3 encontros, onde
será trabalhado o empreendedorismo, por meio de oficinas, e
abordadas questões relativas à
inserção no mercado de trabalho."
Além dos professores Saulo
Jardim e Alexandre Said, que estão
a frente do projeto, também estiveram presentes na atividade os professores Romeu e Silva Neto,
Rafaela Landim e Pompilio Reis, e
as alunas de Engenharia de Produção Letycia Bastos e Sarah Mello,
e o Igor Pereira, de Administração.

HumanISE comemora dia das mães
O Projeto HumaISE, desenvolvido
pelo curso de Enfermagem do
ISECENSA, comemorou o Dia da
Mães com as pacientes internadas
no Hospital Plantadores de Cana,
na quinta-feira, 9 de maio.
Foi uma tarde de muita emoção,
onde, através da poesia,
refletiram sobre a importância da
maternidade. As mães receberam
lembranças e deixaram evidente a

Enfermagem do
ISECENSA
promove
alimentação
saudável em
Tamarindo

alegria de vivenciar aquele
momento.
- Toda a equipe do hospital foi
contagiada pela alegria da ação.
Nossos alunos se emocionaram
em diversos momentos e
puderam ver como um sorriso,
um gesto de afeto, influencia no
processo de melhora do paciente
- disse Aline Marques,
coordenadora do curso.

De forma lúdica, o 3º período
do curso de Enfermagem do
ISECENSA realizou uma
conscientização em saúde, na
Comunidade Tamarindo, na
tarde da segunda-feira, 6 de
maio. Tendo como alvo as
crianças moradoras do local,
os acadêmicos simularam uma
feira de alimentos saudáveis,
onde cada criança identificava
a fruta e montava sua salada.
- Nas práticas que realizamos
na comunidade, percebemos
que as crianças são os
melhores vínculos de
disseminação da informação
nas casas. Sem contar que são
animadas e atendem
prontamente as nossas
propostas - disse Aline
Marques, coordenadora da
graduação.
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ISECENSA em encontro sobre
gestão, tecnologia e empregabilidade

O ISECENSA recebeu a equipe
do Porto do Açu, na terça-feira, 7
de maio, para um encontro sobre
Gestão, Tecnologia, Empregabilidade e novos desafios . Falando aos
acadêmicos dos cursos de Adminis-

tração e Engenharias, a gerente de
RH Cristina Barros e o Gerente
Geral do Terminal Multicargas
Marcelo Patrício, ministraram palestras sobre o tema, expondo suas
experiências na área e transmitindo

uma visão bastante otimista sobre
as perspectivas de crescimento do
Porto e consequente contratação de
mão de obra local. A noite contou,
ainda, com a presença dos representantes do setor de Responsabilidade Social do Porto do Açu,
responsáveis por receber os alunos
nas visitas técnicas realizadas pelos
cursos do ISECENSA, e da ex-aluna
Neliane Viana que, concluindo o
curso de Administração na instituição, agora faz parte da equipe de
RH da empresa.
- Em sua trajetória acadêmica,
Neilane recebeu o Certificado de
Reconhecimento pelo maior CR
(coeficiente de rendimento) no curso de Administração. É com muito
orgulho que vemos ela se destacar
no mercado de trabalho - disse Túlio
Baita, coordenador da graduação.

Mesa redonda sobre liberdade,
drogas e superação no CENSA

A equipe de Orientação Educacional do Fundamental II e Ensino
Médio do CENSA promoveram uma
mesa redonda com o tema "Testemunho: liberdade, drogas e superação".

O encontro aconteceu na manhã de
13 de maio, em horários específicos
para cada segmento. Além da presença do psicólogo Hans Muylaert
e da psicóloga e advogada Paula

Seabra, a mesa contou com o convidado Francisco Paulo, que contribuiu dando o seu testemunho, contando sua história de vida.
- Os alunos puderam ouvir a
realidade de quem vivenciou o
problema e também os pontos de
vistas legais e psicológicos do tema
- disse Talita Ernesto, orientadora
do Ensino Médio.
Participando intensamente, os
alunos fizeram questionamentos e
esclareceram dúvidas, estabelecendo um diálogo aberto e franco.
- Acreditamos que essa temática deve ser abordada com os
jovens, ajudando-os a discernir
sobre liberdade e a construção de
sua própria identidade - afirmou
Anna Luiza, responsável pelo
Fundamental II.
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Aula Magna de Direito no ISECENSA

O ISECENSA recebeu o renomado jurista Daniel Sarmento para
a aula magna do seu curso de Direito.
O evento aconteceu na noite de 15 de

maio e reuniu cerca de 450 pessoas
entre estudantes, professores, juízes,
procuradores e demais autoridades
que aproveitaram a oportunidade de

Escola Infantil do CENSA
comemora a Matemática

Comemorado oficialmente em maio, o Dia
Nacional da Matemática
foi festejado pelo 3º período da Escola Infantil
do CENSA nos dias 2 e 3
de maio. A data foi escolhida em homenagem ao
nascimento do escritor e
educador matemático
Júlio César de Mello e
Souza, mais conhecido
como Malba Tahan, que
defendia a aproximação
da ciência através do lúdico, recriando-a e trabalhando os conceitos de
lógica. Neste contexto,
os alunos do Auxiliadora
elaboraram o jogo
"Careca Cabeludo" e a

partir dele, construíram o
conceito de adição de uma
maneira divertida.
A primeira etapa foi dedicada à construção do jogo: o "careca", feito com
prato descartável, e os
"cabelos", utilizando prendedores de roupa. A partir
daí, os alunos elaboraram
uma adição para representar o total de cabelos do
"Careca Cabeludo".
- Além de criativo, vale
destacar que o jogo criado
por eles poderá ser utilizado em outros momentos de
aprendizagem - ressaltou
Lilyana Nogueira, coordenadora da Escola Infantil.

partilhar o rico conhecimento do
palestrante.
Sob o tema “Dignidade da Pessoa
Humana e Direitos Sociais”, o jurista
fez uma brilhante explanação, discorrendo sobre os reflexos da desigualdade no país, ressaltando o não cumprimento dos direitos previstos na
Constituição e estimulando a plateia
a participar efetivamente da defesa
dos mesmos.
- Temos orgulho de marcar o
início do curso de Direito do ISECENSA com a presença de um jurista
do nível do Professor Daniel. Sua brilhante palestra enriqueceu todo o
ambiente acadêmico da nossa cidade
- disse Beth Landim, vice-diretora da
instituição.

I Encontro "Sua Família
Nossa É"

A Pastoral Universitária do ISECENSA
promoveu o primeiro
encontro "Sua família
nossa é", no sábado, 4
de maio. Direcionado
aos funcionários da
instituição e respectivas
famílias, o projeto "visa
cuidar da parte humana
e espiritual dos nossos
colaboradores", explica
Beth Landim, vicediretora do ISECENSA.
Com cerca de 170
participantes, a manhã
foi de muita alegria,
música, troca de
experiências, oração,
reflexão e dinâmicas.

Amilton José Sales de
Souza ministrou a
palestra "Família, meu
maior patrimônio",
emocionando com seu
testemunho de fé e
resiliência.
- Foi tudo pensado e
preparado com muito
cuidado e carinho, para
que Deus tocasse os
corações dos que ali
estavam e que ninguém
saísse como entrou. É
preciso suscitar na
família a vontade de ser
melhor, de ser diferente
- disse Pe. Murialdo,
Coordenador da
Pastoral Universitária.
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Vill’agindo celebra Nossa Senhora Auxiliadora

“Com Maria, Mãe Auxiliadora,
fazer tudo o que Ele nos disser”. Este
foi o tema que motivou o Projeto
Vill'agindo na vivência dos momentos
celebrativos voltados para Nossa
Senhora Auxiliadora. Nas acolhidas
diárias trabalhou-se o conhecimento
de Maria a partir do Evangelho, res-

saltando o testemunho de alguém que
disse "sim" ao projeto de Deus, sendo
fiel até o fim de sua vida. Exemplo do
verdadeiro cristão.
Três momentos anteciparam a
Celebração Eucarística no dia 26 de
maio: o Terço Luminoso na quadra
do projeto, a Celebração da Palavra

na Comunidade Santa Teresinha e na
Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Em todos momentos, a participação de algumas crianças e dos
jovens da Articulação da Juventude
Salesiana com graciosas coreografias
e cantos expressaram a dimensão
mariana presente no Vill'agindo.

Coroação de Maria no Projeto Crescendo Juntos
No dia 24 de maio aconteceu no
Projeto Crescendo Juntos, PCJ (Belford Roxo, RJ) a grande Missa Festiva
e coroação de Nossa Senhora Auxiliadora. A diretora da Obra Social acolheu os presentes e expressou a importância de Nossa Senhora como
inspiração para todos.
Trazendo o tema “Mãe Auxiliadora, ajuda-nos ‘a fazer tudo o que Ele
nos disser’, lutando por direitos e justiça
a caminho da vida em abundância”,
a homenagem foi presidida pelo Bispo
Diocesano Dom Gilson Andrade da
Silva e contou com a presença de toda
comunidade educativa, alunos e famílias assistidas pela Obra Social.
A coroação de Maria é sempre um
momento de emoção que inspira toda
a Comunidade Salesiana a amar e renovar o nosso ‘sim’ a Deus.
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Castelo/Rio das Ostras homenageia Maria
Auxiliadora com celebração eucarística

No dia 24, comemorou-se o Dia
de Nossa Senhora Auxiliadora,
padroeira da Família Salesiana
escolhida por Dom Bosco.

O Colégio Castelo IV celebrou a
data com muita alegria e devoção,
promovendo uma procissão com toda
a comunidade escolar e convidados.

Após o fim do percurso, houve
a Celebração Eucarística e a
coroação de Nossa Senhora
Auxiliadora.

Festa de Maria Auxiliadora no INSA
Aconteceu no dia 24 de maio, na
quadra do Instituto Nossa
Senhora Auxiliadora (INSA - Rio
de Janeiro-RJ), a festa de Nossa
Senhora Auxiliadora com o tema
“Fazei tudo o que Ele vos
disser!”.
A celebração da Eucaristia foi
presidida pelo Frei Emerson da
Paróquia Santa Teresinha e
contou com a presença de toda a
comunidade educativa do INSA.
Vários momentos tocaram o
coração dos presentes
culminando na coroação de
Nossa Senhora.
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Coroação de Maria em Libras no Castelo/Macaé

Durante as coroações da quintafeira, dia 09 de maio, estudantes do
3º ano D e E do Ensino Fundamental
II do Instituto Nossa Senhora da
Glória – INSG/Castelo – utilizaram
a Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) para homenagear às mães
e Nossa Senhora.

Para a professora Simoni
Monteiro, o uso da LIBRAS é uma
ação de inclusão de pessoas surdas
com foco na conscientização da
importância do uso de formas de
comunicação que integrem.
"Enquanto professores, nós precisamos trabalhar a questão da in-

clusão. As pessoas com deficiência
auditiva precisam ser incluídas e os
demais alunos precisam entender
que existem diversas formas de comunicação além da falada, que é a
mais comum. Neste momento,
aproveitamos então para fazer uma
homenagem para o Dia das Mães",
explicou a professora.

Dia das Mães com Coroação de Maria
no Castelo/Macaé

Uma linda homenagem às mães
e à Nossa Senhora Auxiliadora marcou as comemorações pelo Dia das
Mães no Instituto Nossa Senhora da
Glória – INSG/Castelo – na sextafeira, dia 10 de maio.

Alunos da Educação Infantil e
Ensino Fundamental I apresentaram musicais que enalteceram a
relação de cuidado e amor entre
mães e filhos. "Nós temos o privilégio
de cuidar dessas crianças. Elas são

presentes de Deus na nossa vida.
Cuidem dos seus filhos, dos nossos
filhos. Parabéns para vocês mamães,
sintam-se profundamente amadas e
abraçadas pelo Deus da vida e
acolhidas pela nossa Mãe, que é
sempre auxiliadora", disse a diretora
geral Ir. Carmelita Agrizzi ao dar as
boas-vindas.
As mães, por sua vez, foram representadas por um grupo de 15
mamães que coroaram a imagem de
Nossa Senhora Auxiliadora, emocionando todos os presentes. "Como
sempre, foi uma linda celebração,
muito emocionante. É uma felicidade muito grande ter meus filhos
aqui", revelou Tássia Farias, mãe da
Dora (aluno do Infantil 1) e do Dom
(estudante do 1º ano do Ensino
Fundamental I).
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Festa de Maria Auxiliadora no INSG/Macaé

A santidade também é para você.
Esta foi a mensagem da Festa de
Maria Auxiliadora do Instituto Nossa Senhora da Glória – Macaé – e
da Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora – FSMA – ocorrida no dia 24
de maio na Quadra Miguel Magone,
que envolveu centenas de estudantes
e funcionários na encenação e na
apresentação de coreografias.

O espetáculo contextualizou a
vida de santas e santos, mas também
de homens e mulheres “comuns” que
dedicaram a sua vida a fazer o bem,
além dos próprios passos de Jesus no
caminho santo, sempre apoiado e
orientado pela sua mãe.
O momento mais esperado da
festa, a coroação de Nossa Senhora
Auxiliadora, tradicionalmente rea-

lizada pelo 3º ano do Ensino Médio,
fez com que o público e os atores se
emocionassem. “Foi um momento
muito importante que certamente
vou levar para o resto da minha
vida. Agradeço muito as irmãs salesianas, os professores e todo mundo
que estava na realização desta
festa”, disse a estudante Gabriela
Santos Souza.
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Coroação de Maria no Colégio Laura Vicunha

A comunidade educativa do
Colégio Laura Vicunha – Campos
dos Goytacazes, RJ – realizou na
noite de 21 de maio sua festa maior
para homenagear Nossa Senhora
Auxiliadora, momento marcado por
muita emoção e fé. A celebração

abriu as comemorações dos 70 anos
da escola. A festa iniciou com a
palavra da diretora, Ir. Cláudia
Pianes, que acolheu a todos os
presentes com enorme carinho.
Na procissão, a comunidade
educativa foi convidada a refletir e

rezar sobre as Políticas Públicas, foco
da Campanha da Fraternidade
deste ano. Após a procissão deu-se
início a celebração eucarística,
presidida pelo padre Murialdo
Gasparet.
Lotando a arquibancada e o
entorno da quadra Dom Bosco,
estavam presentes alunos, seus
familiares, assim como vários exalunos que, inclusive, participaram
de um dos momentos da festa. A
cada momento de reflexão, era
possível ver nos rostos o encantamento e a emoção com a grande
demonstração de fé e gratidão. Ao
final, o momento mais esperado da
noite: a coroação de Nossa Senhora
Auxiliadora realizada pelo 9° ano,
que com muito comprometimento
tocou o coração de todos que prestigiaram a celebração.

Festa de Maria no CENSA

Após a novena em homenagem
a Nossa Senhora Auxiliadora, a
noite da Grande Festa, no dia 24 de
maio, foi um convite, repleto de en-

tusiasmo e alegria salesiana, a refletir e rezar Maria – uma mulher
revestida de sol.
As mulheres de ontem e de hoje,

que a exemplo de Maria, defendem
a família "santuário da vida "e a dignidade da pessoa humana também
foram lembradas com carinho,
emoção e gratidão.
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Docente do Castelo/Macaé apresenta
trabalho de “Metodologia do Ensino da
Matemática” na FEMASS

Na última terça-feira, 07, a professora de matemática do Instituto
Nossa Senhora da Glória – INSG/

Castelo, Edylamar Amaral, apresentou o trabalho de "metodologia
do ensino da matemática" durante

a 1ª Exposição do Laboratório de
Pesquisa no Ensino da Matemática,
realizado pela Faculdade Municipal
de Macaé Professor Miguel Ângelo
da Silva Santos (FeMASS).
Segundo a professora, a ideia do
convite foi apresentar o trabalho desenvolvido no INSG/Castelo, bem
como o objetivo geral da matemática e aplicabilidade da matemática
construtivista no dia a dia.
"Levei os trabalhos sobre "a linha do tempo", "simetria" e "brasões” e explanei um pouco sobre
onde a gente encontra a matemática no cotidiano. Foi uma experiência maravilhosa junto aos alunos do
curso de graduação da FeMASS",
explicou.

VI Seminário de Gestão Sustentável da FMSA

Através da promoção de diversas
oficinas, debates e atividades de diferentes áreas do conhecimento, estudantes da Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora - FSMA, profissionais e visitantes puderam trocar
experiências de forma integrada durante o VI Seminário de Gestão Sustentável da FSMA, no dia 14 de maio.
Entre os temas das atividades,

estavam “Arte na Fotografia”,
“Marketing que não polui”, “Desafios do administrador do Século
XXI”, “Empreendedorismo e inovação”, “Neurociência”, “Luta Antimanicomial”, “Novas perspectivas
para engenharia de computação”,
“Crimes ambientais, “Energia Solar”, entre outros.
O Seminário ainda contou com

a realização da feirinha sustentável
na Quadra Miguel Magone e com a
entrega do Prêmio Destaque Acadêmico referente ao segundo semestre de 2018
A inspetora Ir. Ana Teresa
Pinto, falou da importância de se
integrar o conhecimento universitário com as atividades do Colégio
Castelo de modo que todos cresçam
e se desenvolvam juntos. “Desejo
que vocês cresçam ainda mais em
conhecimento. É importante perceber que tudo que a gente faz deixa
marcas. Espero que este evento
deixe marcas profissionais importantes em vocês. Parabéns a todos e
que vocês possam fazer a diferença
na sociedade”, frisou.
Já a professora e coordenadora
do evento, Jaqueline Moura, agradeceu o empenho de todos os alunos
e funcionários envolvidos na realização do evento, que antes de finalizar já era um sucesso de participação.
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Jornada da Luta Antimanicomial da FMSA
discute a volta dos hospitais psiquiátricos

Estudantes, comunidade e interessados em saúde mental estiveram presentes na V Jornada da
Luta Antimanicomial da Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora –
FSMA – na Sala Madre Colombo,
no dia 15 de maio.
Com o tema "A quem interessa
a volta da indústria da loucura?", os
estudantes assistiram a uma apre-

sentação de teatro do Grupo CRIA,
contextualizando a realidade dos
manicômios e promovendo a reflexão sobre o retorno dos hospitais
psiquiátricos.
Em seguida, a plateia participou
de uma mesa redonda com o Psicólogo, especialista em Saúde Mental, mestrando em Saúde Coletiva e
coordenador do CAPS Casa Verde -

Estudantes da FSMA arrecadam
livros para doação

Mesquita-RJ, Ueslei Solaterrar, e
com a Psicóloga especialista em
assistência a usuários de álcool e
drogas, mestre em Clínica e Pesquisa em Psicanálise e professora da
Faculdade Salesiana e da UFRJ/
Macaé, Renata Sales Martins, sob a
mediação da Psicóloga, doutora em
Estudos da Subjetividade e professora da Faculdade Salesiana, Poliana dos Santos Cordeiro.
“A Jornada é um momento que
a gente construiu juntos, frisando a
importância de reacender as discussões sobre a luta antimanicomial, e
colocando em pauta a questão da
volta da indústria da loucura com
mais força do que nunca. Agradeço
a todos que participaram deste dia”,
disse Poliana.
Já o psicólogo, especialista em
Saúde Mental, Ueslei Solaterrar,
falou que “é uma alegria estar neste
espaço de diálogo acadêmico, de
troca de experiência, para a construção de um lugar mais positivo e
mais afetuoso no que diz respeito a
saúde mental”.
Com a proposta de ajudar um
estudante de Filosofia de Itacaré –
BA a abrir uma biblioteca para
aqueles que não tem acesso a livros,
os estudantes da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora –
FSMA – começaram em maio uma
campanha de doação de livros.
A ideia partiu dos alunos
organizadores do VI Seminário de
Gestão Sustentável que colocaram à
disposição uma caixa na Portaria do
Bloco C, onde alunos, funcionários e
professores podem realizar a doação
de exemplares.
O objetivo é incentivar a leitura
daqueles que não possuem
condições de adquirir um livro,
mostrando ainda que o exercício da
leitura é uma atividade prazerosa e
enriquecedora.
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Estudo sobre Direitos Humanos no Castelo/Macaé
Baseados nos estudos sobre o
Iluminismo e Revolução Francesa,
os alunos iniciaram pesquisas sobre
o início da criação dos direitos do homem e do cidadão (Direitos Humanos), que se consolidariam após a 2ª
Guerra Mundial, através da Organização das Nações Unidas (ONU).

Estudantes do 8º ano do Ensino
Fundamental II do INSG/Castelo
– promoveram no dia 02 de maio a

culminância dos trabalhos sobre
Direitos Humanos, da disciplina de
História.

"O trabalho visa mostrar aos
alunos que existem leis que preservam os direitos das pessoas no mundo todo, só que estes direitos não são
cumpridos. A proposta foi que eles
estudassem a declaração dos Direitos Humanos e após esta fase, pudessem apresentar o que compreenderam, através do uso do QRCode
para que todos tivessem acesso a
pesquisa por meio de um dispositivo
eletrônico", explicou a professora de
História, Ivana Tavares.

Jovens do Oratório Dom Bosco
recebem uniforme
mática Básica, receberam no dia 23
de maio os respectivos uniformes,
pelas mãos da coordenadora do Projeto Ir. Maria das Graças Bazzoni.

Quarenta crianças e jovens do
Projeto Social Oratório Dom Bosco
do Instituto Nossa Senhora da

Glória – INSG/Castelo, que
participam do Curso Básico de
Informática e do Curso de Mate-

"O objetivo do Oratório é
dar continuidade à obra
de Dom Bosco através
da oferta de
oportunidade aos jovens,
de acesso a formas de
educação popular
pautadas no sistema
preventivo pedagógico
criado pelo próprio Dom
Bosco e por Madre
Mazzarelo", explica a Ir.
Maria das Graças.
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Castelo/Rio das Ostras comemora
o Dia das Mães com diversas atividades
Na sexta-feira, dia 10 de maio, o
INSG - Castelo/Rio das Ostras promoveu a festa de Dia das Mães para
os alunos da Educação Infantil até o
2º ano do Fundamental. O evento
aconteceu nos horários de aula de
cada turno, e contou com quatro oficinas para as mães e filhos, sendo elas:
Brincadeiras Antigas - com a professora de Educação Física, Aline;
Cholocate Cake - com Miss Jéssica,
professora do Bilíngue; Juntinhos com Leni, responsável pelas aulas de
música; Era Uma Vez - com Wilton,
coordenador da Pastoral.
Quem esteve presente, participou
de momentos de diversão, reflexão e
brincadeiras. A comemoração terminou com um delicioso lanche, reforçando os laços entre alunos, escola e
família.

Alunos do Castelo/Rio das Ostras
constrõem filtro de água potável

Os alunos do 2º ano do Instituto Nossa
Senhora da Glória (Castelo/Rio das
Ostras) estão aprendendo sobre saneamento básico e saúde. Dentro do tema,
há uma ampla gama de procedimentos
que visam uma situação higiênica e
saudável para os ambientes das cidades.
Dentre eles, podemos citar a coleta de
lixo, o tratamento de esgoto e água, o
controle de pragas, entre outros. Para
conhecer a fundo um desses processos,
o livro de Ciências Humanas e da Natureza sugeriu que os alunos criassem um
filtro, simulando uma das etapas do
tratamento de água.
Esse sistema de tratamento é necessário
para tornar a água potável, ou seja, em
condições adequadas de consumo. Fazer
isso acontecer demanda o manejo de
diversos procedimentos, e um deles é a
filtragem. Esta foi a etapa reproduzida
pelos alunos, que criaram seus próprios
filtros a partir das orientações do livro.

