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CULTURAS JUVENIS NA 
ÓTICA DA EDUCOMUNICAÇÃO
      Acaba de ser publicado  o livro 
“Culturas Juvenis na ótica da Edu-
comunicação”. Trata-se de um sub-
sídio elaborado pela área da Comu-
nicação Social das Inspetorias das 
Filhas de Maria Auxiliadora, no 
Brasil.
      A publicação reforça a decisão 
da congregação em adotar a educo-
municação como uma de suas prior-
idades, nas obras educacionais da 
instituição, em todos os continentes. 
O material destina-se basica-
mente aos educadores que prestam 
serviços nas instituições de ensino 
da congregação, colaborando para 
que se aproximem dos modos de 
pensar e viver da juventude contem-
porânea e animando-os a implemen-
tarem ações educomunicativas para 
e com as crianças e jovens.

    O 3º Fórum de Diretores das Escolas 
Católicas, realizado em Brasília, nos 
dias 31 de julho e 01 de agosto, teve 
como objetivo principal promover o 
debate e a troca de experiências en-
tre os gestores sobre o cenário atual, 
os desafios, as realizações e os novos 
caminhos para a educação. Por este 
motivo, o tema central foi “Construin-
do a qualidade nas Escolas Católicas”.          
     No evento foram realizadas Sessões 
de Apresentação de Cases e Palestras, 
por profissionais do ensino vinculado 
às associadas da ANEC, com base nos 
temas “Avaliação Educacional: Instru-
mento de Construção da Qualidade 
Acadêmica” e “Perspectivas para a 
Educação Básica”. Aproximadamente 
200 participantes estiveram no Centro 
de Eventos e Treinamentos da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores 
do Comércio (CNTC). Da nossa Ins-
petoria participou Ir. Rosa Idália.

TERCEIRO FÓRUM 
DE DIRETORES DAS 
ESCOLAS CATÓLICAS

     Aconteceu no último sábado, dia 
02 de agosto, o Arraiá da Família no 
INSA. Foi um dia inteiro de muita ani-
mação, brincadeiras e petiscos pra lá 
de gostosos. Tudo foi perfeito. A casa 
lotou! A presença dos nossos alunos, 
alunas e suas famílias, ex-alunos(as) 
animaram a festa e fortaleceram o val-
or da família em nossas vidas.

ARRAIÁ DA FAMÍLIA NO INSA
     Elaborado pelos alunos Marcelus 
Rangel, José Vinícius Viana, Lucas Pei-
xoto e Yuri Barreto, todos membros da 
MIDAS Consultoria Júnior e alunos 
do curso de Engenharia de Produção, 
o artigo “Sustentabilidade e Respon-
sabilidade Social em Instituições de 
Ensino Superior: A Experiência da Fá-
brica de Vassouras Ecológicas do ISE-
CENSA” foi aprovado no CNEG 2014 
– Congresso Nacional de Excelência 
em Gestão. O tema aborda o desen-
volvimento do projeto implementado 
na Comunidade Tamarindo, que teve 
como objetivo maior a geração de ren-
da para as mulheres residentes no local.
          Esta aprovação é mais uma mostra 
de como é importante e necessária a 
realização de projetos de responsabili-
dade social e que visem o desenvolvi-
mento sustentável.

A R T I G O  D E  A L U N O S  D O 
ISECENSA APROVADO NO CNEG
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ESCOLA DE CAPACITAÇÃO PARA 
ANIMADORES VOCACIONAIS
     O Serviço de Animação Vocacional - 
SAV - Diocesano de Colatina promove 
há um ano o ECAV - Escola de Capaci-
tação para Animadores Vocacionais - em 
4 módulos. Nos dias 02 e 03 de agosto  
aconteceu o terceiro módulo com o tema: 
Itinerário Vocacional. 
    Ir. Jaqueline e mais duas integrantes 
da pastoral vocacional da Paróquia Bem 
Aventurado João Paulo II estão partici-
pando desta escola, e veem nesta atividade 
uma oportunidade de contribuir para que 
toda a paróquia desperte para a dimensão 
vocacional, e os jovens possam ser ajuda-
dos no discernimento e na construção do 
seu projeto de vida.
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Iniciando o Segundo Semestre em Linhares
     No dia 04 de agosto o Centro Juvenil 
Salesiano Santa Maria Mazzarello, deu as 
Boas Vindas aos alunos neste segundo se-
mestre, depois de duas semanas de recesso.  
A turminha retornou com a " corda toda" e 
com muita animação para participarem de 
todas as atividades propostas pelo Projeto.

SOMOS DOM BOSCO QUE CAMINHA
      Os professores do CENSA (da Edu-
cação Infantil ao Ensino Médio) à luz de 
Dom Bosco e Madre Mazzarello refletem 
sua missão de "pastores". Sim, somos 
Dom Bosco que caminha e também nós 
queremos dizer aos jovens: "Por vocês 
dou minha vida".
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05   DE    AGOSTO:    FUNDAÇÃO    DO     INSTITUTO    DAS    FMA
Trechos da Mensagem de Madre Yonne...

...e de irmã Ana Teresa (inspetora)

    «Queridas irmãs, venho a vocês no 
dia em que celebramos o aniversário de 
fundação do Instituto, ocorrida há 142 
anos.  Neste ano a festa assume um tom 
de maior intensidade, porque precede de 
poucos dias o início oficial do ano Bicen-
tenário do nascimento de Dom Bosco, 
Fundador do nosso Instituto juntamente 
com Madre Mazzarello.  O dia 5 de agosto 
representa, para nós, como que uma porta 
que se abre sobre este ano de celebrações, 
como uma etapa luminosa de graça e de 
louvor a Deus. 
   Deixemos que o coração exulte de 
gratidão a Deus por ter doado à Igreja, à 
Congregação Salesiana, ao nosso Instituto 
e a toda a Família Salesiana um Pai Fun-
dador Santo.

     Maria Auxiliadora, colaboradora do 
Espírito Santo no suscitar o carisma sale-
siano, nos ajude e nos acompanhe no 
caminho!  Ela bendiga o nosso Instituto e 
toda a Família Salesiana, as comunidades 
educativas e, nelas, os jovens, pupila do 
coração de Dom Bosco.  Agradecemos a 
Ela porque estamos certas de que Ela pas-
seia continuamente em cada uma de nos-
sas casas.

"Por um dom do Espírito Santo e com a 
intervenção direta de Maria, São João 
Bosco fundou o nosso Instituto como res-
posta de salvação às profundas aspirações 
dos Jovens”. Ainda hoje, somos chamadas 
a continuarmos construindo este projeto.
PARABÉNS a você que, ousadamente, é 
resposta de salvação junto aos Jovens!
E responde diariamente o seu SIM!
Meu abraço fraterno e BOAS FESTAS!
Ir. Ana Teresa

Desejo a todas uma bela festa do dia 5 de 
agosto: de Mornese me sinto particular-
mente unida a vocês. 
Saúdo a vocês com muito afeto e agradeço 
a todas as irmãs que me enviaram seus vo-
tos para esta ocasião».

     Abrindo o mês vocacional Ir. Mercedes 
e Ir. Tânia  colaboraram no encontro pa-
roquial para os Coroinhas. A expressiva 
participação de 70  entre adolescentes e 
jovens, este ano contou com a inclusão de 
meninas que estavam contentíssimas!
    O primeiro momento foi dedicado à re-
flexão : “ Vocação: Sonho de Deus para 
seus filhos - caminho de felicidade”. E 
como o encontro teve  também por obje-
tivo a convivência, no segundo momento 
foi  realizada uma animada gincana em 
que conhecimento bíblico e litúrgico  se 
misturaram à descontração dos jogos.

Encontro Paroquial para Coroinhas

PRIMEIRA  EUCARISTIA
     Depois de um semestre de intensa pre-
paração, 91 crianças do Auxiliadora/
Campos dos Goytacazes receberam a sua 
Primeira Eucaristia no último sábado, 30 de 
agosto. A missa, celebrada por Pe. Murialdo 
Gasparet, foi um momento de muita alegria 
e contou com a participação dos familiares e 
amigos dos pequenos.

F S M A  A b r e  C u r s o  d e 
P ó s - G r a d u a ç ã o  e m  N e u r o p s i c o l o g i a 

( F a c . S a l e s i a n a .  M ª . A u x i l i a d o r a - M a c a é )
    A Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora 
(FSMA) de Macaé está com inscrições ab-
ertas para o curso de PÓS-GRADUAÇÃO 
EM NEUROPSICOLOGIA. O curso é 
destinado a graduados nos cursos das 
áreas de Educação e de Saúde, tais como: 
psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeu-
tas ocupacionais, médicos e áreas afins.
    No dia 04 de outubro, sábado, às 9 h, haverá 
uma aula de apresentação do curso com o 
objetivo de tirar as possíveis dúvidas dos 
alunos inscritos e demais interessados. O 
início das aulas será no dia 11 de outubro.
     “O curso de pós-graduação lato sensu 
confere ao concluinte o título de especial-
ista e é imprescindível para o exercício de 
funções que exigem do profissional um 
conhecimento específico. Também é indi-
cado para aqueles que buscam um difer-
encial competitivo no currículo ou preten-
dem atuar em uma nova área de mercado. 
Além disso, é utilizado como critério 
classificatório ou eliminatório em concur-
sos públicos e seleções de emprego”, res-
salta o Coordenador de Pós-Graduação da 
FSMA, Dr. Rodrigo de S. Melo.
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FESTA CAIPIRA EM RESENDE
     A festa no Centro Comunitário Edu-
cativo Esperança do Futuro - CCEEF - 
começou às 15 horas e foi até as 21 horas. 
Muita gente veio se divertir conosco!
   Teve a quadrilha das crianças, pes-
caria, muita música e muita comida. 
A Dona Maria caprichou no cardápio: 
feijão amigo, arroz carreteiro, can-
jica, cachorro quente, pastel, briga-
deiro, cuscuz e sucrilhos com leite.
     As crianças aproveitaram de tudo! Mas 
o que elas gostaram mesmo foi da pes-
caria...
     O clima de alegria contagiava todos!

Bolsa de Estudos
     O Centro Ju-
venil Salesiano 
Santa Maria 
Mazzarello tem 
o orgulho de 
noticiar que o 
aluno Gabriel 
Francisco dos 
Santos,de 08 
anos de idade, 
ganhou  BOL-
SA DE DAN-
ÇA DO ESTU-
DIO UNERÊ 
DE ARTE E 
DANÇA - uma 
renomada Es-
cola de Dança de Linhares. Esta oportuni-
dade deve-se ao olhar atento do Professor 
Michel que não mediu esforços para que 
Gabriel pudesse demonstrar seu talento e 
realizar seu sonho. Parabéns!!!

FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES
      Cientes do momento de transição que 
as escolas atravessam com a chegada do 
MDD -Material Didático Digital-, o Colé-
gio Castelo – Rio das Ostras iniciou o se-
gundo semestre com um importante mo-
mento de formação continuada. Nos dias 
14, 16 e 17 de julho, todos os educadores 
da escola estiveram reunidos com a inten-
ção de orientar os trabalhos no segundo 
semestre. 
    Ir. Teresinha Ambrosim, diretora da 
comunidade educativa, apresentou uma 
importante reflexão acerca da atualidade 
do Sistema Preventivo e suas implicações 
hoje na contemporaneidade. O maior ob-
jetivo para a direção é atingir a todos os 
envolvidos no processo de desenvolvi-
mento de uma escola inovadora, que tem 
clareza do caminho a ser percorrido e que 
busca um alinhamento no planejamento 

de ações eficazes para criar uma sinergia 
e uma reflexão acerca da metodologia dos 
educadores e suas práticas. 
      O conceito de aula invertida foi o tema 
central das discussões entre os educadores 
que abordaram questões com relação à 
gestão do tempo útil de aula, à ocorrência 
e incidência dos comportamentos de in-
disciplina e, sobretudo a intenção de uma 
aprendizagem mais ativa, em oposição à 
aprendizagem passiva, pautada apenas na 
transmissão de informação. Dessa ma-
neira, pensar em propostas concretas para 
que os alunos assumam uma postura mais 
ativa, na qual resolvam problemas, desen-
volvam projetos e criem oportunidades 
para a construção de conhecimento, foi a 
principal intenção do debate, que enxerga 
na relação da sala de aula o caminho para 
significativas mudanças.
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MADRE GERAL PELA PAZ!

Madre Yvonne Reungoat – superiora geral do Instituto das FMA

  Madre geral do 
Instituto das Filhas 
de Maria Auxili-
adora (FMA), irmã 
Yvonne Reungoat, 
responde em nome 
do Instituto das 
FMA declarando 
plena adesão ao 
pedido do reitor-mor dos salesianos, pa-
dre Ángel Fernández Artime, para unir-se 
ao apelo feito pelo Papa Francisco, pela 
paz. Leia abaixo trechos da mensagem da 
madre Yvonne:
   “Estimado e caro padre Ángel,
    Li o comunicado da Agência de Notí-
cias Salesianas (InfoANS) na qual você 
pede à Família Salesiana para unir-se ao 
apelo do Papa Francisco pela paz. Em 
nome do Instituto que represento declaro 
a nossa adesão a tal pedido, que chega em 
coincidência com o centésimo aniversário 
da I Guerra Mundial. As palavras do Papa 

Francisco, no Ânge-
lus de domingo pas-
sado, ecoaram fun-
damente em nossos 
corações.
“Parem, por favor!” 
é também a nossa 
palavra, o nosso de-
sejo. E quer traduzir-

se em concreto empenho pela paz, em 
todo o mundo. Julgamos que a primeira 
colaboração para a construção deste bem 
precioso seja a oração e uma vida mais 
empenhada em testemunhar o amor de 
Deus, Pai de todos, que não exclui nin-
guém do banquete da vida e da alegria.
      Enquanto asseguramos a nossa soli-
dariedade, especialmente no âmbito edu-
cativo, juntas pedimos a Deus uma paz 
verdadeira, uma paz duradoura, uma paz 
fundada na justiça. 
     Com todas as FMA do mundo, saúdo-o 
com reconhecimento e afeto.”

ENIGMAS COM FRASES DE DOM BOSCO
       Como no dia16 iniciamos o bicentenário 
de D. Bosco, o Villagfindonas acolhidas 
durante todo o mês de agosto destacou 
uma frase deste santo educador carregada 
de solidariedade que foi lida e refletida 
com a meninada. A Educadora Virgínia 
faz um enigma da frase do dia e expõe no 
mural e a crianças tem que decifrá-la. É 
uma bela 
competição, 
e com 
direito a 
b r i n d e s 
e muita, 
m u i t a 
alegria!

TURMA DO LAURA VISITA O SESC
     O 5º ano do 
Laura Vicunha fez 
uma caminhada 
cultural no dia 27 
de agosto. No tra-
jeto puderam ob-
servar o Liceu de 
Humanidade de Campos, a Casa de 
Cultura Villa Maria,  a Câmara dos Vere-
adores, o Jardim do Liceu... até che-
garem ao destino final: SESC-Campos.   

  No SESC assistiram 
à apresentação do Es-
petáculo Teatral/Con-
tação de histórias “M” 
Boiguaçu” – a lenda 
da Cobra Grande, da 
Tibicuera Companhia.O 

Espetáculo Teatral/Contação de histórias 
apresentou o extermínio dos índios Guaranis.
    Foi uma tarde animada e a garotada 
aproveitou bastante!
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ENCONTRO DIOCESANO DE C O RO I N H A S
        O Instituto Nossa Senhora da 
Glória - Macaé sediou no dia 09 de 
agosto o terceiro Encontro Diocesano 
de Coroinhas, da Diocese de Nova 
Friburgo. O encontro contou com a 
participação de aproximadamente 
1000 pessoas entre coroinhas, pais e 
líderes de grupos. Deste total cerca 
de 750 eram coroinhas, dos quais 350 
receberam a investidura na celebração 
eucarística que marcou o encerrameto do 
encontro, presidida pelo bispo Dom Ed-
ney Gouvêa Mattoso e co-celebrada por 
onze sacerdotes. O tema geral foi: "Ser-
vir a Deus com alegria”(Salmo 100,2). 

    A programação contemplou palestras, 
adoração ao Santíssimo Sacramento e mo-
mentos de reflexão e animação. O grupo 
de teatro do INSG realizou uma apre-
sentação de abertura seguida da oração.

Boletim Comunic...ando
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DIA DO ESTUDANTE NO INSA
     Em comemoração ao Dia do Estudante, 
o Grupo Chega Mais se apresentou na 
hora do recreio, para os alunos do Ensino 
Fundamental II e Médio. Foi um momen-
to bastante descontraído onde todos se di-
vertiram a valer!

CRB/RJ 40 ANOS
        Celebrando com grande festa e alegria 
os 40  anos de presença da Conferência 
dos Religiosos do Brasil - CRB - no Rio 
de Janeiro, um grupo representativo da 
Vida Religiosa Consagrada se encontrou 
para louvar e agradecer ao Senhor no San-
tuário de Nossa Senhora da Penha, por 
esta significativa presença e testemunho 
que a CRB é junto ao povo, nas diversas 
missões espalhadas por todo o Estado.

MÊS DA SOLIDARIEDADE
      No Villagindo para ser Feliz agosto é 
o mês da solidariedade! 
    Inseridos nesta grande intenção, as 
crianças e adolescentes que lá frequen-
tam estão sendo motivadas a exercitarem 
atitudes solidárias também em relação a 
outros projetos. 0 trocadinho do chupe 
chupe, da bala... estão sendo colocados 
no porquinho da solidariedade!
    Nesta intenção acontece também o 
DIA DA SOLIDARIEDADE – chamado 
DIA D. Consiste numa Campanha entre 
as crianças e adolescentes a fim de an-
gariar fundos a serem enviados à CIB 
(Conferência das Inspetorias do Brasil) para 
ajudar crianças e adolescentes/projetos 
tão necessitados ou mais que o nosso. Ser 
solidário é ser humano “Solidariedade 
não é dividir o que nos sobra, mas o que 
temos, mesmo que seja pouco e nos faça 
falta também”. Solidariedade é um valor 
importante e deve ser prática do todos os 
dias. Ser solidário enriquece os seres hu-
manos justamente porque reforça o que 
tem de mais bonito na relação entre as 
pessoas, que são os laços de companheir-
ismo, amizade, afetividade, e sobretudo é 
uma atitude cristã. A campanha sempre é 
um sucesso!

      Dia 11 de agosto aconteceu a ce-
rimônia de posse do Conselho Municipal 
da Juventude, no Centro de Referência da 
Juventude, onde foi empossado o educa-
dor  Leonardo Rocha de Moraes, repre-
sentando a Inspetoria Nossa Senhora da 
Penha - Villagindo para ser Feliz. Outros 
dois jovens ex-participantes do Villagindo 
também tomaram posse. 

POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

São eles: Victor Gomes, e Rafaela Ávila.
         Autoridades municipais como o sen-
hor prefeito Carlos Casteglione, Secre-
tários da Educação, Conselheiros da Ju-
ventude e Coordenadores do Conselho da 
Assistência também se fizeram presentes.
      A assistente social Karla Cátia e equipe 
do Villagindo também não podiam deixar 
de marcar esta importante presença!

Manhã de Oração no CENSA
     A APPCENSA - Associação de Pais 
e Professores do Censa - promoveu uma 
manhã de oração, no último dia 2. Mesmo 
estando em período de férias escolares, 
o evento reuniu cerca de 2000 pessoas 
no ginásio do Auxiliadora/Campos dos 
Goytacazes, trazendo jovens, pais, fa-
miliares e  e amigos para um momento 
de partilha e louvor a Nossa Senhora. 
Emocionada, a plateia participou da belís-
sima missa, celebrada por Pe. Murialdo 
Gasparet, assistente religioso do Censa e, 
posteriormente, rezou o terço junto com 
o convidado da manhã, Pedro Siqueira.

COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA
      Por ocasião da Semana da Família, 
no dia 12, a Comunidade das Irmãs resi-
dentes em Cachoeiro de Itapemirim foi 
convidada a  celebrar na comunidade 
Sagrada Família.
       E assim o fizeram. Os jovens, todos 
"ex" do Villagindo, assumiram os cantos, 
um grupo de crianças fez uma linda co-
reografia enaltecendo a família, e as Irmãs 
coordenaram a Celebração, que por sinal 
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PALHAÇADA NO PROJETO 
CRESCENDO JUNTOS
       O jovem Roberto (italiano) com suas 
brincadeiras, mágicas e palhaçadas di-
vertiu a valer as crianças e adolescentes 
do Projeto Crescendo Juntos, em Belford 
Roxo, no dia 14 de agosto! 
       Nesta semana do aniversário do Projeto, 
recebemos mais este presente da bondade 
de Deus... sem dúvida, uma alegria a mais!

C O N S E L H O  D E  A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L
        No último dia 13 o Prefeito Munici-
pal de Cachoeiro de Itapemirim/ES Car-
los Casteglione, deu  posse ao novo Con-
selho de Assistência Social do Município. 
Ir. Gerline Paiva é titular da Inspetoria 
neste Conselho, que é a "Instância de con-
trole do Sistema descentralizado e partici-
pativo da Assistência social, de caráter 
permanente, deliberativo, composição 
paritária entre governo e sociedade civil, 
vinculado à Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social" - SEMDES.  
     O conselho tem reuniões ordinárias 
toda última quarta-feira de cada mês às 
8h30, além das extraordinárias e comis-
sões de trabalho. A Educadora Maria de 
Lourdes e Ir. Maria Rita Zampirolli es-
tiveram na solenidade de posse.

IR. ANNA: 60 ANOS DE 
CONSAGRAÇÃO RELIGIOSA!
     O dia 5 de agosto em Resende foi vivido 
ainda com maior alegria que nas demais 
casas da Inspetoria. Por quê? Porque a Ir. 
Anna Granata - que lá reside - celebrou 
neste dia 60 anos de Vida Consagrada!!!
   Nas palavras de Ir. Anna: "o dia 
foi celebrado com muito amor!" 
Na comunidade religiosa desde a oração 
da manhã, depois no Centro Comunitário 
de manhã e à tarde com atividades várias: 
esclarecimento sobre o que é a vocação 
religiosa - preparado pelas educadoras -, 
cantos religiosos, presentes, lembranças 
preparadas por alguns meninos e meninas 
na oficina de artesanato, e enfim o deli-
cioso bolo. 
    À noite a comunidade religiosa par-
ticipou da missa com os Salesianos. 
Foi um dia, de fato, especial... salesiano, 
fraterno, alegre!      -  Parabéns, Ir. Anna!!!!

DIA DE DOM BOSCO EM MACAÉ
       No dia 14 de agosto –Educadores e alu-
nos do INSG/Castelo tiveram um dia dedi-
cado a relembrar os valores e lições do pai 
da juventude. Na ocasião, os alunos relem-
braram a história de Dom Bosco e o lega-
do de valores que norteia a obra salesiana.
   A programação começou com uma 
acolhida especial, preparada pela Pasto-
ral Escolar, e que se estendeu durante o 
primeiro horário das aulas. O período de 
recreio também foi mais longo e contou 
com atividades de recreação e dinâmicas, 
que tiveram como tema “Dom Bosco e o 
próximo”. 
       -A intenção foi mostrar quem foi Dom 
Bosco e como ele continua presente em 
nossas vidas por meio da sua obra, afir-
mou o coordenador de pastoral da escola.

MOSTRA INTERNA DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
    Nos dias 13 e 14 de agosto, o INSG/
Castelo realizou a Mostra Interna de Ativ-
idades Extracurriculares. O evento teve 
como objetivos principais: estimular os 
alunos que participam das atividades de 
dança, teatro e música; contribuir para o 
seu processo de criação; proporcionar aos 
pais uma oportunidade de acompanhar o 
progresso dos seus filhos no decorrer do 
primeiro semestre; além da integração da 
escola com a família.
    Este ano, a Mostra trouxe o tema da 
Campanha da Fraternidade: “É para a 
liberdade que Cristo nos libertou”, que 
propôs reflexão sobre o tráfico de pessoas.
As Atividades Extracurriculares atendem 
em média 150 alunos, nas áreas de músi-

ca, teatro e dança, da Educação Infantil ao 
Ensino Médio.
     Na Mostra Interna das Atividades Ex-
tracurriculares, houve apresentações de 
dança (ballet, jazz, dança de rua e ginásti-
ca rítmica), teatro e canto coral, que foram 
abertas aos pais, alunos e público externo 
interessado em conhecer a proposta.
       O coral infantil Clave de Sol, lançou 
o CD “Lindas Canções”. 
     Entre as canções que foram apresen-
tadas ao público estavam Maracangalha 
(em homenagem aos 100 anos de Dorival 
Caymmi), Tempos Modernos (Lulu San-
tos), Eu não existo sem você (Tom Jo-
bim), True Colors (Cindy Lauper), além 
de três versões de Ave Maria. 
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CONVERSANDO SOBRE VOCAÇÃO...

        "Vocação é chamado e resposta. É 
uma semente divina ligada a um sim hu-
mano. Nem a percepção do chamado, nem 
a resposta a ele são tão fáceis e tão "natu-
rais". Exigem afinação ao divino e elabo-
ração de si mesmo, sem as quais não há 
vocação verdadeira e real." Ir. Leila, con-
vidada pela Pastoral do INSA, conversou 
com os alunos do Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio sobre a importância desse 
mês vocacional, chamando-os à reflexão 
para a importância da vocação.

      Ir. Claudia visitou o grupo jovem da 
Paróquia São José, no bairro Aeroporto, 
em Macaé, e conversou com eles sobre 
vocação à Vida Religiosa Consagrada.

CAPACITAÇÃO
    Com base no Plano de Ação (2014) 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, dia 14, das 
13 às 17 horas, aconteceu a segunda Ca-
pacitação para Entidades voltadas para a 
promoção e defesa de crianças e adoles-
centes, Conselheiros tutelares, Conselhei-
ros de Direito e pessoas interessadas, no 
Auditório do Ministério Público. 
    A Assistente Social Josélia Santana 
Olímpio de Carvalho, do Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude, de 
Vitória, proferiu a palestra formativa para 
um grupo em torno de 60 pessoas. Tema: 
“Doutrina da Proteção Integral a Criança 
e do Adolescente” . 
    Fez parte da mesa, Dr. Paulo - Promotor 
de Justiça da Vara da Infância e Juventude 
que fez a abertura -, Dr. Tiago - Secretário 
de Desenvolvimento Social - e Ir. Maria 
Rita Zampirolli - Presidente do Conselho 
de Direitos.  O prefeito municipal - Carlos 
Casteglione - também marcou presença e 
parabenizou a todos que ali estavam, par-
ceiros na política de atendimento à popu-
lação infanto-juvenil. Do Villagindo par-
ticiparam 14 educadores, incluindo as Irmãs.

QUADRILHÃO
   Ô festança boa aconteceu em Cacho-
eiro de Itapemirim, lá no "Villagindo pra 
Ser Feliz" no dia 16 de agosto!!! Uma 
animação só! Teve tudo de bom: comida 
gostosa, muita gente boa, danças, brinca-
deiras, barraquinhas... Nem mesmo a chu-
vinha que caiu esfriou tamanha alegria! 
Foi assim o quadrilhão de Dom Bosco!

FESTA DA FAMÍLIA NO LAURA
     Num primeiro momento da Festa da 
Família, realizada no último dia 16 no 
Laura Vicunha, os alunos do EFI apresen-
taram a música: “Paralelos 15 e 20”, que 
retrata o sonho que Dom Bosco teve com 
o Brasil. Em seguida, foi a vez do EFII 
com a música  “Sementes do amor” que 
fala da história e missão de Dom Bosco.
     Após a abertura, todos os presentes 
puderam se ocupar nasdiversas oficinas 
e atividades que foram oferecidas: flores, 
dança, música, skate, beleza feminina, 
pintura no rosto, bingo, recreação, pula 
pula, espaço com jogos de dama, xadrez e 
dominó, futsal, queimada, slack line, bad-
minton. Foi uma animação só!!!

II ACAMPAMENTO VOCACIONAL
    Nos dias 16 e 17 de agosto o SAV da 
Diocese de Colatina/ES realizou o II 
Acampamento Vocacional em Marilân-
dia, com o objetivo de proporcionar aos 
participantes, na sua maioria jovens, uma 
reflexão sobre a dinâmica da vocação.
    Este encontro se desenvolveu no form-
ato de gincana, entre momentos de ofici-
nas, dinâmicas, oração e louvor. Todos os 
grupos passaram por todas as oficinas que 
desenvolveram os seguintes temas: Afe-
tividade (assessorada pela psicóloga Ivanil-
de Pratissol), Espiritualidade (assessorada 
por Irineu Claudino Salles), Comunidade 
(assessorada pelo seminarista Marcelo Kel-
ler), Vocação (assessorada por Ir.Jaqueline 
Rocha) e Missão (assessorada pelo seminar-
ista Marciel Agnezi).
Todo o final de semana foi vivido com 
muito entusiasmo pelos 150 participantes 
e equipe organizadora.
    O Ministério Voz da Adoração animou 
demais o Acampamento na noite de sába-
do. Foi sensacional!!!

     Com muito amor, carinho e 
alegria a Comunidade do Laura Vi-
cunha agradeceu ao Senhor os 80 
anos de vida de Ir. Clarinda Altoé.
        Ir. Clarinda - ao longo do dia - recebeu 
bonitos gestos de afeto de toda Comuni-
dade Educativa. 
     À noite uma fervorosa celebração 
eucarística presidida pelos padres Al-
exandre Albuquerque, diocesano, e 
Waldemar Zopé, sdb, marcou o ápice 
de todo o dia festivo, onde os presentes 
agradeceram a Deus o dom de sua vida! 
       Junto à Comunidade do Laura estavam 
a Comunidade de Irmãs do CENSA, e Ir. 
Ana Teresa Pinto - inspetora.

Ir. Clarinda Celebra 80 Anos de Vida

Semana da Psicologia na FSMA
   A Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora 
(FSMA) realizou a Semana de Psicologia nos 
dias 26 e 27 de agosto. O evento teve como 
público-alvo estudantes de psicologia, mas 
também foi aberto à comunidade.
    Foram desenvolvidos dois grandes temas: 
“Práticas e produções do SPA: Atividades da 
Clínica-Escola Santa Teresa” - Apresentação 
feita por alunos do nosso curso, sobre o que 
vem sendo realizado pelo Serviço de Psicolo-
gia Aplicada - Coordenação: Professora MSc. 
Cintia Craveiro; e “Psicologia e Direitos Hu-
manos: Qual o Papel político do Psicólogo ?” 
- Mesa Redonda - Coordenação: Professora 
MSc. Poliana Cordeiro, Professor MSc. Diego 
Flores e Professora MSc. Gláucia Pinheiro. Ao 
final das atividades houve “parabéns para você” e 
um delicioso bolo lembrando o dia do psicólogo!
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Jornada de Espiritualidade Salesiana
    Dia 16 de agosto 
os educadores do 
Colégio Castelo II 
e IV se reuniram 
para uma Jor-
nada de Espiritu-
alidade Salesiana.  
O dia iniciou-se 
com a acolhida e 
oração da manhã, 
d e s t a c a n d o - s e 
a Leitura Or-
ante da Palavra com o texto da 
Videira e os Ramos: Jo15, 1-17. 
      Após a oração formaram-se três gru-
pos que caminharam orientados pelos 
Jovens em direção a três tendas: Tenda 
da Razão, Tenda da Religião e Tenda 
da Amorevolezza. Já nas tendas, a Pa-
lavra dirigida aos educadores foi feita 
pelos jovens que expressavam suas ne-
cessidades, sua admiração pelo testemu-
nho dos mesmos, seus gritos e desejos 
de serem educados segundo o coração 
de D. Bosco e Madre Mazzarello. 
     Em seguida os educadores refletiram 
o conteúdo básico do Sistema Preventivo 

numa perspec-
tiva do hoje, 
extraído do 
Livro de autoria 
de Carlo Nani, 
publicado pela 
Rede Salesi-
ana e EDEBE e 
editado de um 
modo especial 
para esta data.  
Houve momen-

tos de oração, confraternização, partilha. 
No final celebramos a Eucaristia presidida 
pelo Pe. Alexandre Albuquerque e anima-
da pelos jovens missionários do E. Médio. 
   Com alegria, cantando Vem Dom Bosco 
sonhador, vem conosco caminhar, foi 
oferecida aos educadores uma lembrança 
confeccionada pela família Rubin en-
cerrando também a semana nacional da 
Família.
     Não poderia faltar o bolo comemora-
tivo que trazia a marca do bicentenário.
     Pedimos ao Senhor que possamos per-
manecer no seu amor, porque sem Ele 
nada podemos fazer!

DOIS CAMPEÕES
     Dois atletas do INSA sagraram-
se campeões em importantes tor-
neios realizados neste mês. São eles 
Ana Cecília Reis, aluna do 9º ano, e 
atleta de ginástica rítmica, e Marcos 
Carrozzino, aluno do 8º ano, luta-
dor federado de jiu-jítsu. Ana Cecília 
conseguiu três medalhas nos Jogos Es-
colares, em Rio das Ostras-RJ, na cat-
egoria 12 a 14 anos. Sagrou-se campeã 
geral do torneio, campeã em Fita, e 2º 
lugar em Bola. Marcos se destacou no 
Campeonato Brasileiro que aconteceu 
no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Ja-
neiro. Após vencer o último oponente 
por finalização, conquistou a medalha 
de ouro no torneio.

FESTA DA FAMÍLIA NO INSA
       Na manhã do dia 16 de agosto, acon-
teceu a Festa da Família do INSA.
     A abertura da festa foi realizada pela 
Ir. Regina Meireles - diretora - que propôs 
uma reflexão sobre a importância da 
família.
      Tivemos, ainda, apresentação dos 
alunos da Ed. Infantil (com a profes-
sora Nely Móras) e do Ensino Funda-
mental I (com o professor Pedro Borg-
es), uma brincadeira com a professora 
Eloise Lourenço e jogo de voley para os 
pais (com o professor Bruno Paraíso).
     Foi visível a satisfação dos pais, que 
de tudo participaram, fotografavam e gra-
vavam o momento eternizando cada gesto 
de seus filhos. Toda quadra se transformou 
num espaço pleno de alegria e de amor, 
onde foi possível por alguns instantes se 
viver a mais perfeita e desejada forma de 
ser “família”.

Formação com os Funcionários
    No dia 16 de agosto o INSG/Macaé 
e a FSMA reuniu um grupo de fun-
cionários para uma manhã de for-
mação e de aprofundamento do jeito 
salesiano de ser e de educar.
   A diretora geral - Ir. Rosa Idália 
Pesca - animou toda a manhã que 
foi constituída de um forte momento 
de oração, seguido de um aprofun-
damento sobre Dom Bosco, reflexão

em pequenos grupos referente à peda-
gogia salesiana - com direito a apre-
sentações criativas! - e um saboroso 
lanche comemorando os aniversari-
antes do primeiro semestre.

R E D E  S A L E S I A N A  D E  C O M U N I C A Ç Ã O
   Representantes das FMA e dos 
SDB se reuniram nos dias 13 e 14 de 
agosto para dar os primeiros passos 
na formação de uma Rede Salesiana 
de Comunicação Social (RESCOM) 
conjunta. Participaram da reunião os 
inspetores referentes de Comunicação 
Social, no Brasil, Pe. Gildásio Mendes 
e Ir. Ana Teresa Pinto (BRJ); os mem-
bros da Comissão Nacional da Pas-
toral Juvenil Salesiana; os delegados 
e as delegadas de Comunicação das 
seis inspetorias dos SDB e das nove 
inspetorias FMA no Brasil, além de 

representantes do Boletim Salesiano. 
Inicialmente houve a apresentação 
dos livros que subsidiaram a reunião: 
   “O Sistema Salesiano de Comuni-
cação Social” e “Culturas Juvenis na 
ótica da Educomunicação”, produzi-
dos,   respectivamente, pelos SDB e 
FMA, seguida de uma significativa 
partilha de cada Inspetoria referente à 
caminhada na Comunicação. No seg-
undo dia, o grupo se debruçou sobre os 
desafios e possibilidades da RESCOM 
e na construção de um Plano Estra-
tégico inicial,contem plando a identi-

dade sua identidade, 
missão, visão e ob-
jetivos. O grupo era 
formado por vinte 
e uma pessoas en-
tre padres, irmãs 
e leigos. Da nossa 
Inspetoria além de 
Ir. Ana Teresa, par-
ticipou Ir. Cláudia.
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INDULGÊNCIA NO ANO JUBILAR DE DOM BOSCO
     A Penitenciaria Apostólica publicou dia 
18, o decreto que considera o ano do bi-
centenário do nascimento de Dom Bosco 
– de 16 de agosto de2014 a 16 de agosto 
de 2015 – como Ano Jubilar, particular 
situação à qual está ligada a obtenção da 
indulgência plenária.
  Seguido os preceitos, a indulgência 
pode ser alcançada tanto pelos membros 
da Família Salesiana, quanto por todos 
os fiéis cristãos com espírito penitente e 
movidos pela caridade, que podem tam-
bém aplicá-la em sufrágio pelas almas dos 
fiéis defuntos que se encontram no Pur-
gatório.
      A Penitenciaria determina também para 
isto as datas de 31 de janeiro de 2015,So-
lenidade de São João Bosco e 16 de agosto, 
data do bicentenário e cada vez que, em 
grupo, fizerem parte de uma sagrada

peregrinação aos seguintes locais: 
  a) no Templo consagrado de Deus, ex-
istente em honra a São João Bosco em 
‘Castelnuovo’ Dom Bosco, sobre o 
‘Colle Don Bosco’, situado na cidade 
natal do santo;
     b) no Templo dedicado à Bem Aven-
turada Virgem Maria Auxiliadora em 
Turim, onde estão depositados os res-
tos mortais do santo e considerado 
como centro espiritual de todo Institu-

to Salesiano. A construção do Santuário– 
elevado à dignidade de Basílica 
Menor em 1911 – foi cuidada por São 
João Bosco.
   “Os fiéis cristãos impedidos por 
motivo de idade ou doença grave, 
poderão igualmente lucrar a Indul-
gência Plenária – se rejeitando inte-
riormente qualquer pecado e tendo 
a intenção de cumprir, apenas seja 
possível, as três condições, diante de 
qualquer imagem de São João Bosco 
– unirem-se espiritualmente às cele-
brações ou visitas jubilares, na própria 
casa ou onde se encontrarem pelo 
impedimento,recitando as orações 
acima indicadas, oferecendo os próp-
rios sofrimentos ou desconfortos da 
própria vida”, conclui o decreto.

Fonte:Rádio Vaticano/Canção Nova

REVISTA DA FSMA EM MAIS DE 100 PAÍSES
    A Revista Sistemas de Informação, da 
Faculdade Salesiana de Macaé (FSMA) 
tem apresentado alto nível de qualidade e 
um crescimento internacional.
     A revista já foi acessada mais de 30 mil 
vezes por cientistas de mais de 100 países, 
com destaque especial para os Estados 
Unidos, Portugal, Índia, Canadá e França 
– os cinco países com o maior número de 
acessos após o Brasil. Mas há ainda um 
número expressivo de acessos oriundos 
de outras nações, tais como Alemanha, 
Espanha, Peru, Grã-bretanha, México, 
Argentina, Itália, China e países árabes.
      Para o editor chefe da revista cientí-
fica, Prof. D SC. Ricardo Linden, esse 
crescimento internacional mostra a quali-
dade e a relevância do trabalho que vem 
sendo realizado. Mesmo se tratando de 
uma instituição relativamente nova e em 
uma cidade do interior, o processo de sub-
missão de trabalhos científicos para a re-
vista é bastante rigoroso. “Nossa intenção 
é ter uma revista científica no nível das 
melhores do mundo, por isso prezamos 

tanto pela qualidade e pela isenção”, es-
clareceu. 
     Os vários parâmetros de qualidade 
utilizados pela comunidade científica 
têm sido atingidos pela revista. O veículo 
foi classificado como sendo B5 dentro 
do sistema QUALIS, utilizado pela Co-
ordenação de Pós-Graduação (CAPES) 
do Ministério da Educação, o que indica 
que os programas de pós-graduação do 
Brasil consideram que a Revista Sistemas 
de Informação da FSMA é um veículo 
científico de qualidade e digno de suas 
publicações. Além disso, a revista já está 
indexada em vários bancos de dados in-
ternacionais, como eRevistas, Open Jour-
nal Database, LatIndex e outros.
      O editor chefe da revista ressalta que 
o processo de submissão é contínuo, ou 
seja, são recebidos trabalhos durante todo 
o ano. 
    O processo de seleção é aberto a pes-
quisadores, professores, estudantes e 
profissionais da área. Acesse a revista 
no site http://www.salesiana.edu.br/si/sistemas.html.

“CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS” NA FSMA
    A Faculdade Salesiana Maria Auxili-
adora (FSMA) continua enviando alunos 
para o exterior dentro do Programa Ciên-
cia sem Fronteiras, do Governo Federal. 
Só este ano quatro alunos da instituição 
foram selecionados para dar continui-
dade ao curso de graduação em diferentes 
países.
    O próximo será João José Monteiro 
de Barros Fidalgo, aluno do 4º período 
de Engenharia da Computação, que nes-
ta esta semana seguirá para os Estados 
Unidos da América, onde passará inicial-
mente por um curso intensivo da língua 
inglesa e depois dará continuidade aos 
estudos de graduação na Universidade do 
Kansas até o final de 2015.
     O jovem aluno da FSMA trabalha na 
Petrobras há cinco anos como Técnico de 
Administração e Controle. 
     O futuro engenheiro afirma que o pro-
cesso seletivo é longo e muitas vezes até 
cansativo, mas que vale a pena tentar.
    De acordo com a vice diretora acadêmi-
ca e responsável pelo programa na FSMA 
Ana Cristina Lousada, “é muito grati-
ficante ter alunos da nossa instituição no 
programa Ciência sem Fronteiras, pois 
geralmente os participantes são alunos 
de instituições federais. Isso mostra que, 
além de oferecer qualidade no ensino, 
também estamos conseguindo despertar 
neles o interesse de crescer na carreira 
que escolheram” – afirma a vice-diretora 
acadêmica, responsável pelo programa na 
FSMA.
  João José ressalta que o apoio da 
Faculdade Salesiana foi fundamental 
nessa conquista.
     Para os interessados em conseguir uma 
chance no programa, João José dá uma 
dica e um conselho.
    -O governo anunciou mais 100 mil va-
gas no programa a partir de 2015. Não 
desanimem frente ao processo seletivo. 
Vale a pena cada passo – conclui o futuro 
engenheiro.

F E S TA  DA  FA M Í L I A  E M  M AC A É
      Com o objetivo de estreitar a relação 
família-escola, o Instituto Nossa Senho-
ra da Glória – INSG/Castelo promoveu 
no sábado, dia 23 de agosto, a Festa da 
Família Salesiana.Foi  uma manhã de 
lazer para toda a família, com atividades 
lúdicas, esportivas e recreativas que pre-
tenderam integrar pais, alunos e educadores. 
      Na programação, momentos de oração, 
homenagem aos Pais e Mães, lanche co-
munitário, oficinas e atividades recreati-
vas (Salão Maluco, Dobradura, Robótica, 
Bolas divertidas, Moda/Customização, Es-
cultura em massinha, Pintura em gesso, 
Dança livre e Xadrez humano). Aproximada-

ENCONTRO VOCACIONAL
    Seis jovens: Laís e Sabrina (Macaé), Dan-
iele e Nathália (Belford Roxo), Isadora (Resende) 
e Maria Cristiana (Linhares) participaram de 
um Encontro Vocacional na Casa Inspetorial 
nos dias 29, 30 e 31 de agosto. Com a co-
ordenação das Irmãs Rita Cristina e Leila, o 
grupo foi convidado a refletir o dom da Vida 
considerando os seguintes passos: dar sen-
tido à vida, a arte de abrir-se, o aprendizado 
de conviver com o diferente e a importância 
do saber cuidar! Tudo isso numa postura de 
discípulas que desejam profundamente ouvir 
o chamado do Mestre e responder-lhe com 
alegria! O grupo contou com a presença fra-
terna de Ir. Ana Teresa em todo o encontro.
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Vem e Segue-me
     A Pastoral Vocacional da Diocese de 
Cachoeiro de Itapemirim, no intuito de 
promover vocações para o ministério or-
denado, vida consagrada, família, leigo 
consagrado (Comunidades de Vida) e outros 
tipos de vocações, realizou no domingo, 
dia 25 de agosto, o encontro "Vem e seg-
ue-me". O Encontro diocesano teve por 
objetivo principal esclarecer aos jovens 
o que é um chamado e como responder a 
ele, especificamente na vida consagrada. 
Estavam presentes alguns seminaristas, 
religiosas da diocese e o Padre Tatagiba 
- reitor do seminário - que fazem parte da 
equipe do SAV (Serviço de Animação Vocacional). 
    O encontro aconteceu de forma intera-
tiva, com palestras, vídeos, dinâmicas e 
oração fazendo com que os jovens pre-
sentes, pudessem se integrar. 
      Ir. Gerline Deolinda de Paiva par-
ticipa do SAV e conduziu junto com o 
Seminarista Weder as atividades do dia. A 
troca de experiências, por parte daqueles 
que se encontram em di ferentes momen-
tos da formação, foi muito interessante e 
proveitosa. Todos falaram um pouco de 
si, e ouviram, atentamente, o que o outro 
também dizia. Ao final do encontro, por 
volta das 17h, foi servido o café da tarde, 
no refeitório, de modo que todos puderam 
ainda, por algum tempo, em instantes de con-
vivência fraterna, compartilhar suas expectativas.

REUNIÃO DE PAIS
     Com uma singela homenagem a todos 
os pais e responsáveis, com dinâmicas e 
várias brincadeiras para descontrair, en-
tre elas o jogo "jogue a favor da vida" com 
muitos brindes para todos... assim foi a re-
união de pais do Projeto Villagindo para 
ser Feliz no dia 28 de agosto!
       Ao final foram dados avisos relaciona-
dos ao interesse de todo o grupo e foram 
lembradas também datas comemorativas 
dos meses de agosto e setembro.

GINCANA EM LINHARES
     O Centro Juvenil Salesiano Santa Ma-
ria Mazzarello, em Linhares, realizou no 
último dia 16 a Gincana Dom Bosco - 
comemorando a abertura do Bicentenário 
de seu nascimento! As equipes tiveram 
nomes de destaques da Família Salesiana: 
Domingos Sávio, Zeferino Namancurá 
entre outros. 
    As tarefas tinham por objetivo divul-
gar e conhecer melhor a vida e missão de 
Dom Bosco e sua especial contribuição na 
sociedade de seu tempo. A criançada e a 
juventude participou e divertiu-se a valer!!!

CAMPEONATO DE ATLETISMO
     No dia 28 de agosto o Centro Juve-
nil Salesiano Santa Maria Mazzarello, 
em Linhares, realizou o Campeonato de 
Atletismo, visando a integração e o des-
pertar da garotada para estes esportes.
Foram disputadas as modalidades de salto 
a distãncia e corrida de 100 metros, mas-
culin o e feminino, dentre outras. Dois 
outros Projetos Sociais da cidade partic-
iparam conosco: CLAM (Centro Linha-
rense de Acolhida ao Menor) e os “Meninos 
da Terra”.
     O clima de alegria e de confraternização 
marcou a atividade.
         O evento foi concluido  com a en-
trega de medalhas.

PROJETO “ESCOLA PARA PAIS” 
N O  L A U R A  V I C U N H A
    Nos dias 19 e 20 de Agosto, foi reali-
zado no Instituto Profissional Laura Vi-
cunha, um encontro do Projeto “Escola 
para Pais”. Este Projeto é realizado pelo 
Serviço Social da Instituição e tem como 
objetivo proporcionar aos pais/respon-
sáveis a possibilidade de ouvir, analisar e 
discutir temas que estão presentes em seu 
cotidiano. 
     Consideramos este Projeto fundamen-
tal, pois além de discutirmos sobre di-
versos temas, também podemos, através 
destes, proporcionar momentos de for-
mação para pais e responsáveis que visam 
se preparar para lidar com as questões, 
demandas e realidades apresentadas por 
seus filhos. 
      Este encontro teve como tema “A Tec-
nologia” e foi ministrado por Marco Anto-
nio Teixeira da Silva.

DIAS DE FORMAÇÃO NO INSG/MACAÉ
     Despertar os alunos para a cidadania, 
no processo de formação integral das 
crianças e dos jovens. Este é o principal 
objetivo do trabalho de formação pastoral 
que o Instituto Nossa Senhora da Glória 
– INSG/Castelo está realizando com os 
alunos do Ensino Fundamental II.
     Trata-se de um dia de atividades fora 
do ambiente escolar, tendo como tema “A 
importância do próximo”, com palestras, 
exibição de filmes, dinâmicas e atividades de lazer.

C o m e m o r a ç ã o  d o s  1 4 2 
a n o s  d e  F u n d a ç ã o  d o 
Instituto das FMA no CENSA
     Na primeira semana de agosto as cri-
anças da Escola Infantil do CENSA celeb-
raram a fundação do Instituto das Filhas 
de Maria Auxiliadora. As crianças ence-
naram trechos do Sonho de Dom Bosco, 
do início da sua vida apostólica e mis-
sionária, seu encontro com Maria Domin-
gas Mazzarello até a fundação do Instituto 
- intitulado por Dom Bosco como "um 
monumento  Vivo de Gratidão à Nossa 
Senhora Auxiliadora".
        Só se ama aquilo que se conhece! Por 
isso, é preciso que desde cedo as crianças 
conheçam a história de Dom Bosco e de 
Madre Mazzarello, criando uma intimi-
dade com o carisma e com os princípios 
da mística salesiana. Nas salas de aulas 
e nas acolhidas semanais, as professo-
ras e a coordenação pedagógica contam 
histórias de Dom Bosco e Madre Mazza-
rello, criando uma relação estreita destas 
duas pessoas com as crianças, por meio da 
observação de suas atitudes e dos valores 
que cada um apresenta através das suas 
vivências!
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ENCONTRO DE COROINHAS DO CENSA
      Grupo dos coroinhas que assume com 
empenho e responsabilidade o serviço nas 
Missas Dominicais e são presença feliz, 
participativa, engajada no dia a dia da 
vida escolar.

AULA DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA NO CENSA
      Alunos do terceiro ano do Ensino 
Médio em uma dinâmica de grupo par-
tilharam sua caminhada de fé e confiança 
em Deus neste momento decisivo de suas 
vidas.

CRISMA NO CENSA
      Numa bonita celebração presidida pelo 
Bispo Roberto Francisco Ferreira Paz, 14 
jovens do Auxiliadora / Campos dos Goyta-
cazes receberam o sacramento do Crisma na 
manhã de 24 de agosto. Diante de familiares e 
amigos, o grupo confirmou sua fé e seu com-
promisso com os ensinamentos de Jesus Cristo.

FESTA DA FAMÍLIA EM RIO DAS OSTRAS
      No último dia 23, a Comunidade Edu-
cativa do INSG/Rio das Ostras viveu uma 
agradável, proveitosa e divertida manhã 
de trabalho! 
     Com a Festa da Família todos viveram mo-
mentos muito felizes de interação escola, pais 
e alunos, muito bom! Parabéns à toda equipe!

LANCHE COM APRESENTAÇÃO MUSICAL
      Durante o mês de julho, os alu-
nos do INSA participaram de uma 
competição de venda de rifas, em 
prol do Arraiá Beneficente que é re-
alizado todos os anos pela instituição. 
Nessa disputa, a turma vencedora de 
toda a Educação Infantil foi o Pré 2, 
que como premio teve um lanche bem 
gostoso com a apresentação do Grupo 
Musical Chega Mais (formado por alu-
nos e ex-alunos do INSA).

F E I R A  N O R D E S T I N A  E M  M A C A É
      Os alunos das turmas do 7º ano do 
Ensino Fundamental II do INSG/Macaé 
realizaram hoje (28/08) a Feira do Nord-
este, com trabalhos que retratam aspectos 
geográficos, físicos, culturais e históricos. 
Na feira, teve: comidas típicas, música, 
literatura de cordel, entre outras manifes-
tações regionais.A P R E S E N T A Ç Ã O  D E  C A P O E I R A

      A creche João de Deus localizada no Bairro 
Village - em Cachoeiro de Itapemirm/ES, con-
vidou o grupo de capoeira do Villagindo, para 
apresentar-se para os pequeninos.
 
      As crianças da creche amaram! E ainda 
tentaram uns passos... Foi tudo muito bom! 
Tanto para as crianças do Villagindo como 
para as outras crianças que não conheciam a 

II WORD DYSLEXIA FÓRUM
     De 17 a 20 de agosto aconteceu, em 
Belo Horizonte/MG, o II Fórum Mundial 
de Dislexia que contou com palestras, 
grupos de discussão e workshops forneci-
dos por mais de 25 renomados pesquisa-
dores internacionais. Em um ambiente 
de alta interação entre os participantes, o 
evento foi uma oportunidade importante 
de atualização, aprendizagem e troca de 
informações.
    Foram abordados os seguintes temas: 
(1) o desenvolvimento neuro-cognitivo-
comportamental das habilidades lin-
guísticas em diferentes línguas; (2) o 
treinamento de professores sobre como 
identificar e ensinar crianças disléxicas. 
Um grande destaque do evento foi a sessão 

World Profile, na qual representantes de 
quatro das seis línguas oficiais da UN-
ESCO – árabe, chinês, inglês, francês, 
russo, espanhol – apresentarão um relato 
dos trabalhos sobre “A melhor prática no 
ensino da leitura e da escrita”.
       Este evento foi de extrema importân-
cia por tratar da dislexia relacionada com 
o processo de alfabetização. Neste sentido 
a educação infantil ganhou nova dimen-
são: é o espaço privilegiado para a pre-
venção e tratamento precoce da dislexia 
tão comum nos estudantes de hoje. Outro 
aspecto muito destacado foi a formação 
de professores, considerando que eles são 
os que trabalham mais diretamente com 
crianças portadoras de dislexia.

 "Este congresso contribuirá muito para 
o nosso trabalho na Clínica e em sala de 
aula" - constata Ir. Luzia Carvalho que 
participou do evento juntamente com a 
professora Edith Albernaz da Clínica de 
Psicopedagogia do ISECENSA.


