
ACONTECIMENTOS INSPETORIAIS 
 RIO DE JANEIRO  

       Nos dias 05 e 06 de Julho na Casa de Retiro Santa Juliana em Jacarepaguá as 
Irmãs Salesianas da Inspetoria Nossa Senhora da Penha, estiveram reunidas em As-
sembleia Formativa. O grupo foi convidado com a assessoria do Pe. Geraldo Adair 
da Silva - sdb - a fazer a Releitura do Sistema Preventivo - A Pedagogia do Bom Pas-
tor - uma viagem histórica pela vida de Dom Bosco e Madre Mazzarello revisitando 
alguns contextos históricos da proposta carismática para ressignificar a prática edu-
cativa junto aos nossos jovens hoje.
      No segundo dia de assembleia o tempo 
foi dedicado a apresentação de vários informes 
significativos e oportunos à vida da comunidade 
inspetorial: Nova configuração das Inspetorias 
do Brasil / FMA; Instrumento de Trabalho XXIII 
Capítulo Geral; Panorama das Casas da INSP; 
Calendário 2014/2015. 
      Na avaliação feita ao final da assembleia con-
cluímos que: a Assembleia foi um espaço de reflexão, de convivência e aprofunda-
mento da espiritualidade salesiana preparando-nos para celebrarmos o Bicentenário 
do nascimento de Dom Bosco -1815-2015 com entusiasmo, alegria e profundidade, 
respondendo com ousadia e significatividade aos tempos de hoje. 
      Terminada a Assembleia aconteceu a reunião com as coordenadoras das equipes 
da Inspetoria.

       Jovens de várias cidades dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo partic-
iparam da “Missão Juvenil Salesiana”, realizada na cidade de Aparecida/SP.  Os grupos 
se reuniram em oração no Santuário da Mãe Aparecida e ao fim da missa receberam o 
Envio para as respectivas missões. 
       Em Resende/RJ – cidade escolhida para a Missão deste ano - as comunidades da 
“Grande Alegria”, paróquia Sagrada Família, esperavam ansiosos a nossa chegada! E 
nós, todos também ansiosos, para iniciar os momentos de evangelização.  Eram aproxi-
madamente 150 jovens. O trabalho missionário se estendeu do dia 01 ao dia 04 de maio.
       Foram realizadas visitas domiciliares, tendo como principal propósito levar a Pa-
lavra de Deus. Com muita oração pedíamos ao Senhor por todas as famílias visitadas e 
pelos bairros por onde passávamos.  Esse momento missionário trouxe para a paróquia 
e para nós, a consciência de que todos somos igreja.

MISSÃO JUVENIL SALESIANA  
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        Aconteceu no dia 04/06/14 a segun-
da reunião de pais do Projeto Vill’agindo 
para ser Feliz, com o tema: Família em 
Foco. 
       O objetivo da reunião foi discutir o 
processo de aprendizagem, aumentar os 
vínculos familiares, discutir o processo 
de desenvolvimento da auto estima e a 
participação dos adolescentes e jovens 
na pastoral. A reunião contou com a 
presença de 26 responsáveis, que em 
forma de dinâmicas discutiram a pauta 
do dia, fortalecendo os laços de amizade 
e relação família-projeto.

Reunião de Pais

Aniversariantes do Semestre
        No dia 09/06/14 o Projeto Vill’agindo 
para ser Feliz comemorou os aniversari-
antes dos meses de janeiro-maio. 
       O momento foi de grande festa, com 
bolo, cachorro-quente, refrigerantes, bo-
las e muita animação. Cada aniversari-
ante recebeu um cartão com uma linda 
mensagem, escrita por um colega da 
pastoral junto com um delicioso bom-
bom. Foi um momento de muita descon-
tração e estreitamento de laços.

Casa Maria Imaculada–C. de ITAPEMIRIM/ES

Casa Maria Imaculada–C. de ITAPEMIRIM/ES



       O Programa Institucional de Iniciação 
Científica da Faculdade Salesiana Maria 
Auxiliadora (FSMA) tem apresentado re-
sultados na área de publicação de artigos 
científicos. 
     Neste mês a aluna Jocasta Ribeiro, do 
curso de Engenharia de Produção, teve seu 
artigo veiculado em uma revista internac-
ional. O artigo - intitulado "Magnetom-
etry Applied in the Alto Xingu Sub-Basin, 
Mato Grosso, Brazil" - foi publicado na 
revista inglesa "Journal of Earth Sciences 
and Geotechnical Engineering", em forma 
impressa e digital. 
       A elaboração do material teve a orien-
tação do Professor Hans Schmidt Santos, 
que é Doutor em Geofísica e Professor 
das disciplinas de Física e Matemática 
e acompanha a aluna Jocasta Ribeiro 
no Programa de Iniciação Científica da 
FSMA, no qual desenvolvem o Projeto 
“Aplicação da Magnetometria na Sub-
Bacia do Alto Xingu”. - Não é comum a 
publicação de artigos em revistas inter-
nacionais por estudantes de graduação.  
Geralmente esse tipo de publicação ocorre 
apenas em cursos de doutorado e mestra-
do. Isso mostra que o trabalho teve grande 
qualidade e ótimos resultados, podendo 
contribuir com a gestão de exploração de 
petróleo e gás natural na região estudada 
– afirma o orientador, Dr. Hans Schmidt. 
     Ainda segundo ele, o Programa Institu-
cional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC) desenvolvido na FSMA ajuda 
a formar egressos mais qualificados. - A 
prática de pesquisa ajuda o aluno a desen-
volver a capacidade de enfrentar novos 
desafios, trabalhando temas muitas vezes 
diferentes da sala de aula – acrescenta o 
professor.
O artigo na forma digital já pode ser baixado através 
do link: 
http:/ /www.scienpress.com/journal_focus.
asp?main_id=59&Sub_id=IV&Issue=1231 

Aluna da FSMA tem artigo 
publicado em revista inglesa
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       No dia 15 de julho reiniciaram-se as 
atividades no Centro Comunitário Educa-
tivo Esperança do Futuro. Depois de duas 
semanas de férias para os pequenos, hoje 
eles voltaram “com a corda toda”! Muitos 
queriam ficar no Centro Comunitário du-
rante as férias, imagina a ansiedade deles 
para o dia de hoje!?
        Chegaram agitados para matar a sau-
dade dos coleguinhas e das educadoras! O 
pique deles nas atividades e nos jogos era 
de impressionar: corriam para todos os la-
dos, abraçavam todo mundo, distribuíam 
beijos paras as educadoras, uma festa só! 
Até na hora do lanche foi difícil de con-
trolar a animação! 

Reinício das atividades no CCEEF
Casa Nossa Senhora da Paz - RESENDE /RJ

Casa Maria Imaculada–C. de ITAPEMIRIM/ES

      Na cidade de Serra/ES, no dia 07 
de junho aconteceu a Assembleia Sub-
Regional (ou Estadual) da Pastoral do 
Menor. Participam -por direito-desta As-
sembleia as quatro Dioceses do Estado do 
Espírito Santo: Colatina,Vitória, Cachoei-
ro de Itapemirim e São Mateus -sendo que 
desta última não houve representação. 
      O grupo era formado por aproxi-
madamente trinta pessoas envolvidas 
diretamente na causa da criança e do 
adolescente. O tema, seus sub-temas e o 
lema foram os mesmos da Assembleia Di-
ocesana: “Testemunhas de uma vida com 
o rosto de Deus”, refletindo a partir daí 
a desfiguração, a transfiguração e a con-
figuração, com o lema “Quem me vê, vê o 
Pai-Jo14”. Nesta Assembleia se escolheu 
prioridades a serem apresentadas na As-
sembleia Nacional.

ASSEMBLÉIA ESTADUAL 
DA PASTORAL DO MENOR

Casa Maria Imaculada–C. de ITAPEMIRIM/ES
B A Z A R Z Ã O
     No dia 14 de junho de 2014 a Pasto-
ral do Menor Projeto Vill’agindo para ser 
Feliz , realizou a II edição do Barzazão da 
Pastoral. 
   O evento foi para possibilitar à comu-
nidade a aquisição de novos vestuários 
com preços módicos como também, a 
aquisição de recursos financeiros para a 
manutenção do Projeto. “Um real, dois 
real, três real: é o Bazarzão da Pastoral!” 

INSA vence Taça Rio de Jiu-Jitsu
Inst.N.SrªAuxiliadora - RIO de JANEIRO/RJ

     Marcos Carrozzino, aluno do oitavo 
ano do INSA, venceu e conquistou, no 
último sábado 14/06, a Taça Rio de Jiu-
jitsu Olímpico, que aconteceu no Clube 
Municipal do Rio de Janeiro. 
     Durante a competição, foram três lutas 
vencidas, sendo as duas lutas 3 por pontu-
ação e uma por finalização, resultando na 
tão cobiçada medalha de ouro.
     Marcos é atleta federado, há dois anos. 

C O P A  C O N S C I E N T E  P E L A  P A Z  - Projeto Crescendo Juntos
Casa Betânia–Belford Roxo/ RJ

      O Projeto Crescendo Juntos organizou e dinamizou, no período de 13/06 a 11/07, a 
“Copa Consciente Pela Paz”. A iniciativa consistiu em momentos diários de reflexão, 
oficinas e apresentações realizadas pe-
las crianças e adolescentes orientadas e 
acompanhadas pelos educadores. 
    As atividades variaram entre: paródias, 
montagem de coreografias, capoeira, de-
senhos temáticos, corda, mini circuito, 
arremessos, circuito de ginástica em du-
pla, jogo individual na cesta de basquete, 
corrida de bambolê, corrida com barrei-
ra, concurso de coreografia... todas de-
senvolvidas com muita animação, claro! 

Inspetora visita INSA
     De 14 a 16/06 a Comunidade do INSA 
acolheu a visita da nossa Inspetora Ir. Ana
Teresa que ali semeou palavras de incen-
tivo e de esperança nos encontros com os
funcionários em geral, com as coorde-
nações dos segmentos, com as crianças do
Ensino Fundamental I e com as Irmãs.

Inst.N.SrªAuxiliadora - RIO de JANEIRO/RJ
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ESTRELA DO AMANHÃ LEVA SUA 
EXPERIÊNCIA A ANGOLA

      A interação entre as escolas salesianas 
é uma realidade enriquecedora. O inter-
câmbio de experiências permite a mul-
tiplicação de projetos sociais tão impor-
tantes e presentes na instituição. 
     Pensando assim, o Censa e o Isecensa 
enviaram a Angola/África, Dora Vianna 
e Carlos Farfan, professores do Projeto 
Estrela do Amanhã do Censa e respecti-
vamente, coordenadora e aluno do curso 
de Educação Física do Isecensa. Serão 
quinze dias de trabalho com o objetivo de 
capacitar alunos e professores da institu-
ição africana nas modalidades de ginás-
tica acrobática e olímpica. 
   -Passar adiante a experiência de um 
projeto de sucesso como é o Estrela 
do Amanhã é pluralizar nossa visão de         
responsabilidade social, disseminando 
nas instituições educacionais a ideia de 
que podemos e devemos promover ações 
que elevem a condição humana e seu de-
senvolvimento - afirma Beth Landim, co-
ordenadora do Projeto e vice-diretora do 
Isecensa

Arraiá do Mazzarello
      O Centro Juvenil encerrou suas atividades 
do semestre no dia 19 de julho com a reali-
zação de uma animada festa estilo “junina”: o 
“Arraiá do Mazzarello”. Uma festa marcada 
pela alegria das crianças que se divertiram 
nos jogos da pescaria, do poço de São Patrí-
cio, da bola na boca do palhaço; mas a alegria 
era de todos educadores que se fizeram pre-
sentes assumindo os trabalhos, amigos que se 
colocaram para ajudar, familiares que não se  
cansavam de aplaudir seus filhos que apresen-
taram lindas danças típicas. Um dia de muita 
familiaridade salesiana.

E C O S B R A S I L  – Equipe Nacional de 
Comunicação Social/FMA  reunida em São Paulo
       Com a intenção de elaborar o Novo Plano 
Estratégico da ECOSBRASIL 2014-2017 re-
uniram-se, no Colégio Santa Inês, Inspetoria 
Santa Catarina de Sena BSP, as coordenadoras 
inspetoriais de Comunicação Social das várias 
Inspetorias FMA do Brasil de 18 a 20 de julho. 
No início dos trabalhos, Ir. Helena Gesser, Ins-
petora da Província Santa Catarina de Sena, em 
seu nome e como CASA Mãe no Brasil, acolheu 
calorosamente a Equipe.
       Em seguida, durante o momento de espiritual-
idade, motivando a Equipe a deixar-se envolver, 
sempre mais pela LUZ de Jesus, o COMUNICA-
DOR por excelência, e a ILUMINAR os “novos 
pátios” com “visibilidade evangélica”, Ir. Maria 
do Socorro Tabosa – BRE- passou a coordenação 
da ECOSBRASIL para Ir. Marcia Koffermann 
-  BPA.
       Ainda em clima de louvor e gratidão a Deus, 
Ir. Maria de Nazaré G. De Lima - BCB, junta-
mente com Ir. Maria de Lourdes Becker- BSP, em 
nome da ECOSBRASIL, agradeceram Ir. Maria 
do Socorro Tabosa pelo eficiente trabalho de 

 coordenação da ECOSBRASIL e sua signifi-
cativa presença, em nome das FMA do Brasil, 
na ECOSAM – Equipe de Comunicação Social 
da América.
       Dando início aos trabalhos, Ir. Marcia Kof-
fermann, apresentou  as novas integrantes da 
Equipe: Ir. Vanessa Cristina da Silva – BBH; Ir. 
Ivone Calvo Marcuzo – BCG; Ir. Claudia Maria 
Pianes Campos - BRJ e Ir. Luzinete Rêgo Frei-
tas – BMA, acolhidas com alegria. 
       Após a apresentação da pauta, seguiu-se 
a leitura do relatório da reunião anterior, reali-
zada em São Paulo. 
       A reunião prosseguiu com objetivos bem 
definidos:  apresentação do planejamento da 
ECOSAM; partilha do trabalho que vem sendo 
realizado nas Inspetorias, no âmbito da Co-
municação Social; avaliação e construção do 
Planejamento da ECOSBRASIL para o próxi-
mo triênio.
       Além das coordenadoras inspetoriais de 
Comunicação, participou da reunião  Ir. Ana 
Teresa Pinto, da Inspetoria Nossa Senhora da 
Penha - RJ – como Inspetora Referente para a 
Comunicação, em nome da CIB, Conferência 
Inspetorial do Brasil.

Participação de Ir. Maria Carmen na 
Revista CREatividade da PUC-Rio
       O Departamento de Teologia da PUC-
Rio está na publicação do segundo número da 
revista CREatividade da Cultura Religiosa, da 
qual Ir. Maria Carmen integra o Conselho Edi-
torial e atua como revisora e autora de textos. 
No nº 2 saiu um texto de sua autoria: A Ética 
de Jesus. Vale conferir!
    São textos para serem utilizados em grupos 
de reflexão e estudo sobretudo com Jovens, 
mas, claro, também com adultos.  
     O link para acesso à revista na Web é:
ht tp: / /www.maxwel l .vrac .puc-r io .br /
rev_creatividade.php?strSecao=INDEX

Curso de pós graduação lato sensu de Cultura e Meios de Comunicação
     Num convênio entre o Serviço à Pas-
toral da Comunicação -SEPAC - e a PUC/
SP aconteceu o primeiro módulo do curso 
de pós graduação lato sensu de Cultura e 
Meios de Comunicação: uma abordagem 
teórico-prática. O curso acontece em São 
Paulo e tem por objetivo a capacitação 
técnico-científica na área de cultura e 
meios de comunicação, propiciando opor-
tunidades para a reflexão e a prática das 
mídias, tendo como meta a educação para 
os meios e os processos de comunicação.
    O curso é composto por 3 módulos in-
tensivos de 15 dias cada (sempre no pe-
ríodo de férias). Nestes 15 dias o curso 
acontece em tempo integral com aulas te-

óricas pela manhã, práticas à tarde, dis-
ciplinas metodológicas aos sábados e 
atividades culturais complementares em 
algumas noites. Desta vez o módulo foi 
referente à Políticas de Comunicação.
   Cinco Irmãs Salesianas estão fazendo 
este curso. Da nossa Inspetoria participa 
Ir. Claudia.

      Celebrando o seu tradicional Arraiá, o Instituto Profissional 
Laura Vicunha reuniu no dia 19 de julho a comunidade educativa 
para um grande evento:“Brasil de vários tons”.
         Tal tema proporcionou aos professores e alunos o desenvolvi-
mento em diversos aspectos culturais, os quais foram representa-
dos através de danças e coreografias que encantaram o público. Os 
pequenos do EF1 apresentaram diversas coreografias, tais como: 

dança do mamulengo, remix de cirandas, dança country, dança do pau de fita e a famosa lam-
bada. O EF2 não ficou de fora , o 6º ano representou o nordeste brasileiro, através da dança na 
qual foram caracterizados de “Lampiões e Marias Bonitas”, já o 7º ano trouxe para nossa festa a 
dança do boi de Parintins, em que os bois Garantido e Caprichoso numa grande disputa levaram 
a plateia ao delírio. O 8º ano dançou a tradicional quadrilha intercalando seus talentos. E nesse 
clima de encantamento o 9º ano resgatou todas as apresentações anteriores com muita animação.

Arraiá “Brasil de  Vários Tons”  no   Laura Vicunha
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       No dia 27 de julho a comunidade Dom Bosco acolheu a jovem Maria Cris-
tiana de Jesus que passou o final de semana na comunidade conhecendo um 
pouco da vida das irmãs.Fizemos retido à tarde, participamos da comunidade 
eclesial e partilhamos a vida em um clima de amizade e descobertas. 
    Rezemos para que possamos contribuir para o discernimento vocacional 
desta jovem e que outras possam também sentir-se chamadas a conhecer nosso 
carisma e dizer sim a Deus na vida consagrada salesiana.

CONVIVÊNCIA VOCACIONAL Manhã de Leitura Orante 
d a  P a l a v r a  d e  D e u s 
      No dia 28 de julho a comunidade 
Dom Bosco acolheu um grupo de 14 re-
ligiosos/as de diferentes congregações 
(Missionários da Sagrada Família, Míni-
mas da Paixão, Canisianas, Pia Sociedade 
São Caetano, Filhas de Maria Imaculada) 
para uma manhã de Leitura Orante da 
Palavra de Deus e reflexão do tema: "Tra-
balhar no Espírito" do subsídio da CLAR. 
Momento importante de partilha da vida 
e da missão.

Irmã Clotildes participa do Projeto Jerusalém

    O Projeto Jerusalém é uma iniciativa 
do Instituto das Filhas de Maria Auxili-
adora/ âmbito da Formação é tem por ob-
jetivos: 
- vivenciar uma forte experiência bíblica 
de modo que a escuta da Palavra se torne 
uma atitude constante capaz de incidir na 
qualidade da oração, nas relações comu-
nitárias e na missão;

- aprofundar as raízes bíblicas do Carisma 
Salesiano;
- aprender através de uma metodologia, a 
escuta da Palavra que ilumina a leitura de 
fé da realidade cotidiana (lectio divina).
O Projeto aconteceu nos dias 06 de junho 
a 15 de julho de 2014. Teve um grupo de 
18 Irmãs participantes de diversas nações 
e duas Coordenadoras: Ir. Dulce Hirata e 
Ir Maria Ko.
Da nossa Inspetoria participou Ir. Clotil-
des, que com entusiasmo nos diz: “Foi 
muito importante toda a caminhada feita 
por lugares onde a História da Salvação 
foi acontecendo, principalmente o Camin-
ho feito por Jesus desde seu nascimento, 
sua infância, missão e entrega ao Pai por 
nós. Esses lugares proclamam bem alto o 
amor de um Deus que nos amou primeiro. 

 As guerras, as destruições não con-
seguiram destruir o a Fé Cristã. A força 
de Cristo Ressuscitado é a que per-
manece!
Todo esse tempo de graça foi um tempo 
de revitalização da minha vida cristã, 
de religiosa e salesiana. Agradeço ao 
Instituto, à Inspetoria e a cada comuni-
dade este precioso presente!”

M E C  R e c o n h e c e  C u r s o  d e 
Engenharia Química na FSMA
   O curso de Engenharia Química da Facul-
dade Salesiana de Macaé–FSMA acaba de 
receber o reconhecimento do MEC. A por-
taria que torna pública a avaliação (nº 430 de 
29/07/2014) foi publicada na última quinta-feira, 
dia 31 de julho, no Diário Oficial da União.         
   De acordo com a Vice-diretora Acadêmica 
da FSMA, Ana Cristina Lousada, o reconheci-
mento é necessário para que o diploma possa 
ser registrado e, com isso, seja válido em todo 
o território nacional.
  Para saber quais são as instituições de en-
sino credenciadas e os cursos reconhecidos no 
Brasil, assim como as notas das avaliações do 
MEC, acesse: 

http://www.educacaosuperior.inep.gov.br.

A r r a i á  d o  C a s t e l o
 Encontro, 
confraterni-
zação, músi-
ca, dança, 
comidas típi-
cas, diversão, 
alegria e, 
s obre tudo, 

solidariedade. Esses foram os ingredientes 
do Arraiá do Castelo, uma festa organiza-
da pelo Instituto Nossa Senhora da Glória 
– INSG/Castelo e pela Faculdade Salesi-
ana Maria Auxiliadora (FSMA).

O evento, realizado no dia 19 de julho, 
reuniu toda a comunidade educativa e o 
dinheiro arrecadado durante a festa está 
sendo destinado a quatro projetos sociais: 
Recanto dos Idosos, Projeto Villagindo 
para Ser Feliz, Oratório Dom Bosco e 
Parceria Cidadã.

A, Irmã Rosa 
Idália Pesca 
agradece a 
todos pela 
participação 
solidária.
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P r i m e i r a  T u r m a  d o  C u r s o  d e  P s i c o l o g i a  d a  F S M A  
Inst. N.Srªda Glória e Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora MACAÉ/RJ

        A Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora (FSMA) está formando a primeira turma 
do curso de Psicologia. 
        São 16 alunos que, ao longo de 10 períodos, adquiriram uma formação voltada para 
a melhoria da qualidade de vida e da saúde das pessoas, dos grupos, das organizações 
e das comunidades. 
      O curso oferecido na FSMA tem ênfase em: Psicologia e Saúde e Psicologia e Tra-
balho – atendendo a demanda por profissionais na região.

     A Faculdade Salesiana Maria Auxili-
adora (FSMA) continua enviando alunos 
para o exterior dentro do Programa Ciên-
cia sem Fronteiras, do Governo Federal. 
     O próximo será Bruno Leite Teixeira, 
23 anos, aluno do 9º período de Engenha-
ria de Produção.
  Em julho, o estudante seguiu para a Fran-
ça, onde ficará até setembro de 2015. Lá 
participará de um curso intensivo de dois 
meses, para obter proficiência na língua 
francesa.
      Em setembro, ingressará na Université 
de Technologie de Belfort-Montbiliard. 
Na universidade francesa, o aluno inte-
grará uma divisão chamada de “Gênio 
Mecânico”, para atuar em Termomecâni-
ca com ênfase na área de energia. 
     O estudante receberá passagem de ida e 
volta, alimentação, plano de saúde, ajudas 
de custo e hospedagem.

Ciência sem Fronteiras: 
alunos da FSMA 
rumo ao exterior

Inst. N.Srªda Glória e Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora MACAÉ/RJ

     Os educadores e a equipe pedagógica 
do Instituto Profissional Laura Vicunha 
nos dias 25 e 26 de julho, participaram do 
encontro de formação da RSE – Inspetoria 
N. S. da Penha. A assessora  pedagógica 
da Inspetoria, Cíntia de Castro Manhães, 
ministrou uma palestra abordando con-
ceitos e sugerindo diversas práticas utili-
zando o método da sala de aula invertida.
     O objetivo da sala de aula invertida 
é fazer com que os alunos aprendam os 
conteúdos em suas próprias casas, por 
meio de videoaulas ou outros recursos 
interativos, como 
games e arquivos 
de áudio. A sala de 
aula é usada para 
a realização de 
exercícios, ativi-
dades em grupo 
e realização de 
projetos, no qual 
o educador tor-
na-se o mediador no processo de

aprendizagem, aproveitando para tirar 
dúvidas, aprofundar o tema e estimular 
discussões, mudando a cultura da aula.
     Também foram realizadas no encontro, 
oficinas disciplinares utilizando o Por-
tal Futurum e seus diversos recursos. Os 
educadores Luiz Casemiro e Leires Isabel 
Oliveira do Instituto Nossa Senhora da 
Glória – Rio das Ostras/RJ, propuseram 
atividades e incentivaram nossos educa-
dores a elaborarem aulas diferenciadas 
com ajuda do Portal.
     Ao fim do encontro, os educadores do 

Instituto Profis-
sional Laura Vi-
cunha, expuseram 
algumas de suas 
práticas pedagógi-
cas utilizando no-
vas tecnologias e 
materiais lúdicos, 
sugerindo tam-
bém novas ativi-

dades a serem trabalhadas com os alunos.

Instituto Profissional Laura Vicunha participa do encontro de 
f o r m a ç ã o  d a  R S E  –  I n s p e t o r i a  N .  S r ª .  d a  P e n h a

Passeio  em Gironda/ES
        Final do semestre é hora de passeio! 
No dia 08/07/14 crianças e adolescentes 
que obtiveram 75% de frequência no Pro-
jeto Villagindo pra ser Feliz, foram à Casa 
de Retiro Santa Lúcia (Gironda/ES) para 
momentos de lazer e entretenimento.

       O dia foi de muita 
diversão! Gincana, 
bingo, brincadeiras, 
pula-pula, algodão 
doce, pipoca, um 
saboroso almoço e 
muitas frutas. 
        No final do dia 
a equipe de educa-
dores junto com as 
crianças e adoles-

centes retornaram para casa com um sor-
riso no rosto depois de um dia muito feliz.

Casa Maria Imaculada–C. de ITAPEMIRIM/ES

Inst. N.SrªAuxiliadora RIO de JANEIRO/RJ

      Sob esse título, Camila Luna Dias 
deu asas à sua imaginação: escreveu o seu 
primeiro livro. 
       Incentivada pela família, a aluna sem-
pre buscou a biblioteca da escola como 
apoio e incentivo à leitura. 
      Camila tem sete anos, é aluna do 1º 
ano do EF1 e estuda no INSA desde o ma-
ternal. "Despertar o interesse pela leitura e 
incentivar seu hábito, estimula a criativi-
dade com a imaginação de situações, lu-
gares e personagens; enriquece o vocabu-
lário e desenvolve a escrita.

LELÉ LELÉ da CUCA
Menina Maluca

     Sob o tema “A 
identidade e signifi-
catividade da EN-
RESAS: Nacional, 
Inspetorial, Local”, 
representantes de 
mais de 50 obras 
sociais salesianas 
de todo o Brasil re-
uniram-se em Bra-
sília, nos dias 25, 26 

e 27 de julho, para o VIII Encontro Na-
cional da Rede Salesiana de Ação Social 
(ENRESAS 2014). Estiveram representa-
das no encontro todas as seis inspetorias 
SDB e as nove inspetorias FMA. 
     Um ponto a ser ressaltado é a partici-
pação dos leigos, cada vez mais atuantes 
nas obras sociais salesianas, que também 
se reflete no ENRESAS 2014: 59% dos 
delegados ao encontro são leigos, e 41% 
são religiosos e religiosas. No total, estão

representados no encontro 55 municípios, 
de 18 estados da Federação.
     A Rede Salesiana de Ação Social (RE-
SAS) realiza encontros nacionais anu-
almente, sempre com a proposta de que 
os participantes troquem experiências e 
aprofundem a reflexão conjunta a respeito 
da ação social salesiana no país. Desta 
forma, podem continuar promovendo, 
nas obras sociais, a formação integral dos 
jovens, em uma perspectiva que reforça o 
desenvolvimento humano, ético e espir-
itual de todos os envolvidos no processo 
educativo.
     O encontro promoveu palestras segui-
das de debates em grupos, nos quais os 
participantes puderam aprofundar os te-
mas e apontar ações práticas a serem de-
senvolvidas no território a partir de ago-
sto de 2014.
     Da nossa Inspetoria participaram Ir. 
Maria Callimam e a Assistente Social Car-
la Cátia.
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Ta p e t e  d e  C o r p u s  C h r i s t i 
c o m  1 5 m 2  d e  e x t e n s ã o

Casa Laura Vicunha – CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ

         A comunidade do Instituto Profis-
sional Laura Vicunha participou de um 
ação especial na cidade de Campos dos 
Goytacazes-RJ pelo Corpus Christ, festa 
da Igreja que celebra e ressalta a im-
portância da Eucaristia, comemorada 
neste ano no dia 19 de junho. 
        Na homenagem à data, alunos e edu-
cadores confeccionaram um grande tapete 
pelas ruas da cidade, feito com materiais 
recicláveis, para a passagem do Santís-
simo Sacramento.
     O trabalho concorre ao registro de 
maior tapete sustentável do mundo no 
livro dos recordes Guinness Book. Com 
15m² de extensão, a peça foi produzido 
por alunos, educadores e colaboradores 
da escola salesiana, com o auxílio de 
membros do Grupo Jovem Sol Nascente. 
No desenho do Espírito Santo, que integra 
o tapete, foram colocados os pedidos de 
todos os alunos do 1° ao 9° ano do ensino 
fundamental.

Casa Maria Imaculada–C. de ITAPEMIRIM/ES

Pastoral do  Menor realiza  
apresentação em inglês
Adolescentes do Projeto Pastoral do 
Menor Villagindo para ser Feliz apresen-
tam música em inglês, na Catedral de São 
Pedro (Cachoeiro de Itapemirim). Tra-
balho da jovem voluntária, Camila que, às 
quartas feiras dá aula de inglês para um 
grupo.

 O “Mazzarello” celebrou no dia 
23/06 a Festa das Nações, com o obje-
tivo de conhecer, valorizar e respeitar as 
diferentes culturas criando e difundindo 
assim uma mentalidade mais fraterna e 
solidária. 
 Os grupos de crianças e adoles-
centes tanto da manhã quanto da tarde es-
colheram ao longo da semana junto com 
seus educadores um país participante da 
copa do mundo para pesquisar : cultura, 
localidade, moda, culinária, política, e cu-
riosidades. 
 As apresentações aconteceram 
num clima de muita animação e participação de todos. Cada grupo teve ainda a oportu-
nidade de experimentar uma comida típica de seu país.

Festa das Nações em Linhares/ES
Casa Dom Bosco – LINHARES /ES

IX ASSEMBLEIA DA PASTORAL DO MENOR LESTE 2
Casa Maria Imaculada–C. de ITAPEMIRIM/ES

        Aconteceu nos dias 28-30 de junho de 2014, a IX Assembleia da Pastoral do Menor, 
Regional Leste 2 com o Tema: “Testemunhas de uma vida com o rosto de Deus” e 
Lema: “Quem me vê, vê o Pai”. Jo14,9. 
    A referida Assembleia foi realizada na 
Casa Santíssima Trindade – Belo  Horizonte 
com os seguintes objetivos: Avaliar a ação da 
Pastoral do Menor e a atuação dos agentes, 
identificando os traços que nos desfiguram e 
aqueles que nos configuram com Cristo; Cel-
ebrar as conquistas e avanços, assumindo os 
desafios da Pastoral do Menor; Definir dire-
trizes que nortearão os trabalhos da Pastoral 
a serem desenvolvidas no triênio 2015/2017; 
Eleger a coordenação da regional leste 2 para 
o triênio 2015/2017 e apresentação dos co-
ordenadores diocesanos eleitos. 
       A Assembleia contou com em torno de 50 participantes dos estados de M.Gerais e 
Esp.Santo. Como conclusão do encontro foram definidas as prioridades para a Nacional 
e para a Regional Leste 2: Prioridade para a Nacional: 1. Plano de articulação e ex-
pansão 2 da Pastoral do Menor com metas, indicadores e metodologia. 2. Mobilização 
contra os processos de criminalização dos adolescentes. Prioridades para o Regional 
Leste 2: 1. Trabalho com as famílias. 2. Fortalecimento e ou a expansão da PAMEM 
nas dioceses. 3. Implementação da escola da  cidadania. 4. Participação nos conselhos.

Centro Educacional N. Srª. Auxiliadora – CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ
Arraiá CENSAcional alegra Campos dos Goytacazes
    Aproveitando a empolgação com a 
Copa do Mundo, o CENSA cobriu a 
escola de verde e amarelo para o Ar-
raiá CENSAcional, na noite de 14/06. 
     Alunos, professores, pais, irmãs e 
amigos se uniram e promoveram um 
forró arretado! Muita dança, quitutes 
e alegria marcaram a festa que teve 
sua renda destinada aos projetos so-
ciais Estrela do Amanhã e Universi-

dade-Bairro / Comunidade Tamarindo.
    Solidários, os alunos promoveram 
rifas e sorteios e doaram prendas 
para as barraquinhas que tanto ale-
gram a criançada. O destaque ficou 
para a turma 503 que, com um grande 
número de prendas, venceu a ginca-
na e se prepara para curtir o prêmio: 
uma viagem a Raposo.
    Parabéns a todos pela noite de 

alegria, interação 
e solidariedade!

A GALERA 
FAZ A FESTA, 

JUNTA COPA E 
SOLIDARIEDADE 
E  TRANSFORMA 

O ARRAIÁ 
C E N S A C I O N A L 

NO MELHOR 
FORRÓ 

DA CIDADE!
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