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E 
 

Sempre a caminho... Uma estrada 

marcada por compromissos, 

realizações, alegrias e preocupações, 

pela ternura de Deus, pela presença da 

Mãe Auxiliadora, pela convivência pela 

rotina e pelo imprevisível...  

Caminhantes nessa estrada, junto com 

as/os jovens, educadoras/es, pais, 

família salesiana, presentes nas 

diversas comunidades com suas 

diferentes culturas,  procuramos tornar 

realidade o “Vinde e vede”. Alegramo-

nos com as pequenas conquistas, os 

encontros inspetoriais e nacionais, as 

festas,  o estudo,  a solidariedade que 

cresce entre nós, a convivência, o 

movimento juvenil, as descobertas, os 

sonhos... 

Agradecemos ao Senhor sua bondade 

que em nosso meio e através de nós 

opera maravilhas. 

Permanecendo com os olhos fixos em 

Jesus e esperança no coração deixemo-

nos tocar, cada dia mais, pelas 

mediações do Deus-conosco 

construindo assim VIDA.  Vida em 

plenitude para todos! 

  Fraternamente 

  Ir. Rosa Idalia Pesca 
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É
É madrugada 

há um silêncio no ar 
por um instante,  

o soluço parou 
a tristeza dormiu 

e o pranto cessou! 
Na barra do novo dia 

brilha sorridente  
o sol da alegria. 

O ventre da terra  
contraiu-se 

a natureza gemeu  
em santo parto 

reuniram-se  
todos os átomos 

da força energética da 
vida. 

O Pai é o parteiro 
presente 

anjos e mulheres o 
auxiliam 

os guardas, 
homens armados 

cochilam  
frágeis e inofensivos. 

Poderosos: sacerdotes, 
Herodes, Pilatos... 

Com o remorso do crime  
no estômago,  

sofrem pesadelos. 
O túmulo rompeu-se  

e a pedra rolou! 

Eis que de pé, 
vitorioso renasce Jesus! 

Do infinito parto  
da Natureza e do Céu 

ressurge livre, vencedor 
o Filho Amado. 

Ontem matado e 
enterrado. 

Termina, enfim, 
a teimosia cansativa 

entre o homem e 
seu criador 

alguns lençóis,  
placentas inúteis, 

restos da morte 
que agoniza  

faixas manchadas  
do pecado vencido. 

Voam pelo ar, 
no chão em festa,  

feito jardim 
por onde passeia 

sorridente 
o jardineiro imortal. 

Tudo é surpresa e espanto 
tudo é certeza e encanto. 

Os convidados e 
seguidores cantam 

alvíssaras 
Maria, a mulher símbolo 
suspira aliviada e segura 

uma lágrima feliz  

terá corrido rápida 
fazendo ponto final, 
no seu papel genial. 

Por ela somos  
benditos também,  

quem não diria Amém? 
Enquanto os filhos da 

morte 
envergonhados,  

insistem em combater 
de boca em boca,  
de casa em casa, 

de nação em nação 
corre veloz a notícia feliz: 

"Jesus ressuscitou!!!" 
Quem crê, saia depressa, 

correndo 
atrás de Madalena,  

de Pedro,  
de João... 

A vitória será sempre  
da VIDA! 

E cada esforço, cada luta, 
cada gota  

de sangue derramado 
pela justiça 

não terá sido em vão... 
A última palavra  

será sempre: 
RESSURREIÇÃO! 
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conteceu 

     Isso e muito mais... 

 

ENCONTRO COM IR. VILMA TALLONE 

Em continuidade, a 
reflexão sobre a Comunhão 
de bens como nos convoca 
o XXII CG, aconteceu nos 
dias 12,13 e 14 de abril / 
2011 um Encontro com Ir. 
Vilma Tallone, nossa 
Ecônoma Geral. Para esse 
encontro foram 
convocadas ecônomas 
inspetoriais, Diretoras de 
comunidades e de obras, 
ecônomas locais e demais 
irmãs. Os temas refletidos 
foram Pobreza e 
Comunhão de bens no 
Instituto; sustentabilidade 
e reestruturação das obras. 
A reflexão, as partilhas e 
as iluminações versaram 
sobre a idéia de que 
precisamos passar da 
administração à gestão. O 

contexto de referência no qual os Institutos trabalham hoje é 
muito mais complexo, diferente e exigente a respeito daquele 
do passado. Por este motivo, muitos dos problemas que as 
figuras dirigentes dos Institutos devem, cotidianamente, 
enfrentar são completamente novos em relação ao passado e 
muitos problemas, mesmo sendo “antigos”, necessitam ser 
enfrentados e resolvidos de modo diferente com “novos” 
conhecimentos e habilidades. Dentro da realidade complexa, a 
missão educativa do Instituto deve ser realizada através de 
uma projetualidade global que não pode prescindir de uma 
gestão prudente e coordenada dos recursos e, se necessário, de 
uma REORGANIZAÇÃO dos mesmos. Uma gestão que 
parta do carisma e que tenha como objetivo justamente dar 
vitalidade ao carisma. Participou deste Encontro uma média 
de sessenta pessoas de cinco Inspetorias: BRJ, BPA, BMT, 
BMA, BBH. Da nossa Inspetoria participaram as Irmãs: Rosa 
Idália, Sandra, Maria Rita, Neuza, Carmelita, Aparecida, 
Aurélia, Inarlete, Rita Cristina, Clotildes, Ana Maria, Sirlene 
e Madalena. 
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Madre Yvonne Reungoat nasceu em Plouenan 

 (Finistère, França) no dia 14 de janeiro de 
1945.  
Graduada em História e Geografia na 
Universidade estadual de Lyon, lecionou 
primeiramente na escola profissional da 
mesma cidade durante 11 anos. Foi, em 
seguida, animadora de comunidade e vigária 
inspetorial. De 1983 a 1989 foi nomeada 
Inspetora da província francesa Sagrado 
Coração, com sede em Paris. O Capítulo Geral 
XX (1996) a elegeu Conselheira Visitadora. 
O seu amplo conhecimento do Instituto 
começa em 1990, ano no qual foi indicada 
delegada das Inspetorias da Espanha e França 
para a África Oeste. 
No Capítulo Geral de 2002 foi eleita Vigária 
Geral do Instituto.  
O CG XXII (o 5º Capítulo do qual participou) lhe 
deu o mandato de Superiora Geral. 
 

Madre Geral visita pessoalmente o 

Instituto para fortalecer o vínculo de 

comunhão, potenciar o empenho de 

fidelidade às Constituições e favorecer 

o incremento das obras como resposta 

às exigências locais no espírito 

salesiano. 

Ela representa oficialmente o Instituto. 

Ontem: Dom Bosco 

Hoje: Madre  

IVONNE  

REUNGOAT 

Festa  da  Gratidão 



 

 

Em  2011 

 

“Coragem, a luz  

ainda  brilha!” 
 

Slogan escolhido pelas nossas Irmãs para 

a festa da Gratidão em nível mundial, 

celebrada na Inspetoria do Uruguai no 

dia 26 de abril. Um evento de família que 

uniu, ao redor da Madre, todas as FMA e 

comunidades educativas do Instituto; um 

encontro esperado e muito querido, no 

qual dizemos o Obrigada! ao Senhor, a 

cada Irmã, às jovens e aos jovens, a todos 

os que compartilham conosco a paixão 

pela vida e o futuro das novas gerações. 

O símbolo que serviu de núcleo para a 

caminhada de preparação e a celebração da festa é o farol da 

Ilha de Flores. 
 

Uma ilha situada no coração de Rio de La Plata, diante de 

Montevideu. Na sua longa história, a ilha recebeu 

marginalizados e excluídos da sociedade: imigrantes, para a 

devida quarentena, doentes e prisioneiros. Hoje, a ilha é um 

conjunto de ruínas, mas a luz do seu farol ainda brilha forte 

e segura, indicando rotas de navegação. 
 

Nessa ilha, no dia 12 de dezembro de 1877, as nossas 

primeiras seis Irmãs missionárias pisaram a terra da 

América. Ficaram ali durante cinco dias, para as necessárias 

desinfecções, antes de desembarcar definitivamente no 

porto de Montevideu. Dali escreveram a Madre Mazzarello 

uma carta muito linda. 
 

Trouxeram o tesouro do carisma à nova “Mornese da 

America”. Viveram com a coragem daqueles velhos 

marinheiros que, orientados pela luz do farol da Ilha de 

Flores, não tinham medo de buscar novas fronteiras. 
 

Maria, a Auxiliadora, acompanhou e sustentou sua coragem 

missionária. Com efeito, não é possível pensar em Villa Colón 

sem contemplar a sua imagem com o Menino sorridente 

emseus braços, no quadro doado por Dom Bosco às Irmãs da 

primeira expedição (cf Cron. II, p. 245). 

IIr        Irmã Rosa Idália, 

Pesca na qualidade 

de Presidente da 

Conferência das 

Inspetorias do 

Brasil(CIB), 

participou da festa 

representando todas 

as FMA do Brasil e 

junto à nossa 

Madre cantou o 

grande OBRIGADA 

a Deus por 

pertencermos a essa 

família  religiosa  

que é toda de 

Maria. 

Junto às Irmãs ali 

presentes pode vivenciar o 

clima de alegria, de 

simplicidade, de 

entusiasmo e de pertença. 

Retornando contou sua 

alegria, sua gratidão pela 

oportunidade de estar junto 

às Irmãs nesse momento 

tão especial e pode 

testemunhar o que viu: o 

Instituto vai além das 

fronteiras. E fica a 

certeza:ainda hoje, a luz 

brilha com o mesmo vigor, 

com o mesmo entusiasmo 

daquele dia 12 de 

dezembro de 1877. 

 

 



 

 

Comunicação Social 

 Conforme programação feita em Assembléia para este 

ano, aconteceram os 2 encontros promovidos pela 

Equipe de CS com o objetivo de favorecer um contato 

com as Redes Sociais e ampliar um pouco mais os 

conhecimentos e possibilidades educacionais a partir 

destas. Os encontros foram realizados no INSA/RJ no 

dia 21 de maio com a assessoria de Adriana Morás 

Novaes – assessora de Comunicação da casa, e 

reuniu aproximadamente 15 educadores (leigos e 

Irmãs) das Comunidades da Casa Inspetorial, Madre 

Mazzarello, INSA e Associação AMAR; e no Laura 

Vicunha/Campos no dia 11 de junho com a assessoria 

de Calícia Matos Faria de Abreu – assessora da 

Comunicação do Instituto Nossa Senhora da Glória e da Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora, em Macaé e 

reuniu cerca de 30 educadores (leigos e Irmãs) das Comunidades do CENSA, Macaé, Laura Vicunha e 

Cachoeiro de Itapemirim. 

 

 

EDES SOCIAIS ONLINE E COMUNIDADES 

COLABORATIVAS 

- De qual delas você faz parte?- 
Luciana Zenha * 

 

O movimento humano, desde a era das cavernas, representa a organização das pessoas em 
grupos para a solução de problemas coletivos ou até mesmo para a convivência entre seres vivos 
que apresentam as mesmas convicções ou que se relacionam para causas coletivas. Essa 
organização em torno de um tema, artefato ou problema comum representa um meio de 
sobrevivência entre grupos e tribos e formas de os animais racionais (ou não) se relacionarem. 
Na atualidade, de forma especial, as redes sociais são ambientes digitais organizados por meio 
de uma interface virtual (desenho ou mapa de um conceito). A interface tenta apresentar uma 
possibilidade de integração de um perfil humano com a intenção de posicionar, frente a amigos 
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e colegas, os pensamentos e maneiras de expressão sobre determinado assunto. Tal ação, 
consequentemente, apresenta a possibilidade de interação daqueles que utilizam tais meios 
como forma de encontrar outros membros do mesmo campo de conhecimento, tema ou serviço. 
As redes sociais online são ambientes digitais para colocar em prática o desenrolar, a evolução e 
a constante modificação dos embates psicossociais dos integrantes dessas redes – que não são 
tecnológicas, mas sobretudo humanas (SCHOR, 2010). 
 
As redes sociais mais acessadas no último ano: Orkut, Facebook, Linkedin, Ning, Twitter, 

Wikipédia, YouTube e o Blog. 
 
Criado em 2004 com o objetivo de facilitar as relações sociais 
entre amigos e de torna-las mais ativas e estimulantes, surge o 
Orkut. A rede é formada a partir de interesses comuns e hobbies 

dos usuários, que podem criar comunidades e participar delas. Eles decidem com quem querem 
interagir e podem convidar outras pessoas que não desenvolveram o seu perfil nas comunidades. 
O modelo dessa rede possibilita a criação de um perfil para que outros se associem. 
 

 Similar ao Orkut, até mesmo no modo e no 
período de criação, o Facebook conecta mais de 500 milhões de pessoas 
que, diariamente, mantêm contato com seus amigos e compartilham 
fotos, links e vídeos. No Brasil, o acesso à rede foi menor somente em 2010, 
se comparado ao Orkut. Foi significativo, contudo, pois essa rede 
compreende mais de 3,6 milhões de brasileiros cadastrados. 

É a maior enciclopédia livre do mundo. Criada em 2001, 
modificou completamente a construção e a formalização do 
conhecimento. Antes de seu surgimento, a autoria dos textos 
publicados restringia-se a um número pequeno de pessoas. Com 
a Wikipédia, qualquer usuário pode atualizar ou adicionar 
quase todos os conteúdos publicados, o que amplia e assegura 
fidedignidade aos conteúdos postados, que passam a ser 
revisados por milhares de usuários. Estes diariamente colaboram 

para com o detalhamento e aprofundamento dos assuntos. 
 
Criado em 2005, é a rede de vídeos online mais popular do mundo. Com o YouTube, as 
produções caseiras e as elaboradas em instituições ganharam a web. Diariamente, milhares de 
pessoas veem e compartilham vídeos, que podem ser de acesso público ou restrito a alguns 
usuários cadastrados. Os vídeos são postados em 15 categorias como educação, entretenimento, 
filmes e desenhos, ciência e tecnologia, entre outras. O conteúdo pode ser comentado e formar 
uma teia hipertextual de relatos e opiniões, conforme afirma Marco Silva, em Cibercultura e 
educação: a comunicação na sala de aula presencial e online (2008). 

 
Os blogs tornaram-se populares no ano 2000, a partir da 
divulgação de soluções que possibilitam aos internautas criar 



 

 

um blog e atualizá-lo. O objetivo do blog é permitir a divulgação e discussões de um assunto 
específico, seja particular ou relacionado a um grupo ou instituição. A atualização dos conteúdos 
é rápida e ocorre através de postagens organizadas na ordem cronológica inversa. Através dos 
blogs, as pessoas se conectam e tornam-se seguidoras. Não basta apenas ter um blog, é preciso 
estar imerso na rede – é o que afirmam os estudiosos em tecnologia da informação. 
 
As redes sociais podem ser utilizadas como plataformas que promovem um determinado site, 
blog, fórum, entre outros, principalmente com foco na divulgação de conteúdo e em relação ao 
índice de acesso ao tema escolhido pelas comunidades colaborativas. Na obra Redes Sociais na 
internet, Raquel Recuero informa que elas ganharam seu lugar de uma maneira vertiginosa. 
Além de proporcionarem um aumento significativo nas interações e na conectividade de grupos 
sociais, tornaram-se um meio promissor de divulgação de conteúdo e propagação de ideias. 
 
Seu diferencial em potencial está em sua capacidade de construir e facilitar o acesso rápido à 
informação. Embora as redes sejam bastante utilizadas como sites de relacionamento, elas vêm 
se tornando cada vez mais relevantes para busca de notícias, fóruns de discussões, uso de jogos 
colaborativos online, entre outros. A informação sintetizada chega à página dos seguidores, que 
ganham tempo e indicações privilegiadas, clicando apenas no que for de seu interesse. Além 
disso, os assuntos mais comentados do dia repercutem imediatamente nesses sites, fazendo com 
que os internautas possam se atualizar sobre os acontecimentos em tempo real. 
 
Diante dessas possibilidades de acesso, é necessário entender o importante papel que a rede 
pode desempenhar na educação, na formação do estudante e do profissional, oferecendo 
diversas formas de pesquisa e de aquisição de conhecimento. 

*Doutoranda em educação e pesquisadora em Tecnologia Educacional do Inovaeducar 
e do Portal EducarBrasil 

 

 

Reunião dos Conselhos Inspetoriais – ISJB / IMM / INSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Articulação  da  Juventude  Salesiana  - AJS 

O que é a AJS? É a articulação da 

juventude salesiana. È um encontro de 

formação, que acontece em duas etapas 

com jovens que estudam em colégios 

salesianos ou pertencem a obras sociais, 

nos estados do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo. 

Nos dias 29, 30 de abril e 1º de maio, 

aconteceu em Rio das Ostras, no colégio 

castelo IV, a primeira etapa do encontro de 

jovens, com mais de 40 deles, pertencentes 

às diversas casas salesianas. A avaliação 

deste momento foi positiva e marcou a vida 

de todos. Houve um despertar para um 

compromisso junto aos jovens nas 

comunidades em que cada um atua. 

 

 

Prospectiva  Cultural  das 

Linhas  Orientadoras  da 

Missão  Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aconteceu no dia 04 de junho no Centro Educacional Nossa Senhora 
Auxiliadora de Campos o Encontro da Pastoral Juvenil conforme a 
programação da Inspetoria Nossa Senhora da Penha 
 

Estratégia 1 - Intensificar e qualificar o processo formativo. Capacitação para 
os coordenadores de Pastoral Escolar tendo como foco as quatro prospectivas 
pedagógicas apontadas pelo documento das Linhas de Orientação da Missão 
Educativa das FMA.  
 

O encontro foi assessorado por Ir. Suraya Benjamin Chaloub e Ir. Luzia Alves 
de Carvalho e foi abordada a Prospectiva Cultural.  
Os participantes aproveitaram muito da prosposta e certamente iluminados da 
riqueza do conteúdo abordado poderão ser mais competentes nos trabalhos 
locais. 
 



 

 

É o itinerário mistagógico-juvenil que Dom Eduardo Pinheiro da Silva, salesiano, qual exímio 

educador e com larga experiência na Pastoral de Juventude e formação de jovens religiosos, 

se propõe a percorrer metodologicamente para provocar nos leitores a descoberta e o 

compromisso com um Projeto Pessoal de Vida, pautado em Jesus Cristo, como projeto e 

realização da vontade do Pai. 

Seguindo o modelo do Projeto de Jesus Cristo, a proposta do itinerário coloca em evidência as 

opções profundas vividas pelo Filho de Deus e o modo prático apresentado aos discípulos pelo 

próprio mestre: as bem-aventuranças. 

O Projeto visa não somente os jovens, mas também adultos, leigos e religiosos que desejam 

crescer na própria vocação, com alegria, compromisso, visibilidade e em abundância. 

AJS _ FORMAÇÃO COM DOM EDUARDO 

Entre os dias 09 e 10 de junho, foi realizada a Formação o de Assessores da Pastoral da Juventude 

Salesiana (PJS) da Região Litorânea 1 e 2 (Rio de Janeiro e Espírito Santo). O encontro aconteceu 

no colégio Santa Rosa, em Niterói/RJ, e o tema escolhido para a formação foi "Projeto de Vida" e 

contou com a assessoria de dom Eduardo Pinheiro da Silva, bispo responsável pelo Setor Juventude 

da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).  

Dom Eduardo falou da importância de se orientar os jovens em seu projeto de vida. Como exercício 

prático o bispo realizou diversas dinâmicas e exercícios escritos que serviram de orientações para o 

projeto de vida de cada participante. 

A formação contou com a presença de mais de 60 participantes da Inspetoria Nossa Senhora da 

Penha, Inspetoria São João Bosco (Campos - RJ, Região Oceânica (RJ), Jacarezinho (RJ), Jardim 

Camburi (ES) e outros membros da Família Salesiana. 

Fonte: CNBB 

 
 



 

 

nstituto N. Senhora da Glória – Rio das Ostras

 

Brincando e Aprendendo com a Matemática 

.  

A Matemática, como área do conhecimento humano, 
desempenha um papel importante na formação dos 
alunos. Tem ainda a função de permitir a compreensão 
e interpretar as mais diversas situações que muitas 
vezes fazem parte do cotidiano.  
Considerando que o jogo cria situações que 
possibilitam o desenvolvimento de habilidades como 
investigação, tentativa e erro, levantamento e 
checagem de hipóteses; atitudes de respeito ao outro 
e cooperação, utilizamos deste recurso para trabalhar 

formas 
geométricas, 

divisão e 
multiplicação.  
Com os jogos, possibilitamos ao aluno usar diferentes 
estratégias, estabelecer planos, executar jogadas e avaliar 
os resultados. Favorecer a compreensão de que o jogo 
não pode depender apenas do fator sorte ou ser 
mecânico, mas que para ter êxito são necessários os 
conhecimentos e saberes adquiridos ao longo dos 
estudos.  
Para a turma do 4º ano foi muito divertido aprender e 
rever os conteúdos brincando e jogando.  

 
4º ano do Ensino Fundamental  

Poesia Visual  
 

O Livro Poesia Visual de Sérgio Capparelli e Ana 
Cláudia Gruszynski foi lido para os alunos. Eles 
puderam ouvir e observar as imagens, o que 
despertou interesse e curiosidade.  
Cada aluno criou a sua poesia visual com muita 
criatividade.  

4º ano do Ensino Fundamental 
 

 

 

Visita ao Asilo  

No dia 24/03, um grupo de alunos, professores e 
a diretora Irmã Inarlete visitaram a casa dos 
velhinhos em Casimiro de Abreu. 
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Lá encontraram 70 idosos, alguns na cama, outros em cadeira de rodas e outros com dificuldade 
de locomoção. Foi constatado que há uma série de materiais em falta na casa.  
Suas necessidades são tantas que toda ajuda é bem vinda, mas destacamos os produtos de  
higiene pessoal como os mais urgentes.  
O objetivo foi conhecer a realidade para realizar uma campanha junto aos alunos, familiares e 
comunidade do Castelo, em prol desta instituição tão importante para a região. 
O trabalho será uma ação concreta dentro da Campanha da Fraternidade que tem como lema: “A 
Fraternidade e a Vida no Planeta”. As pessoas são as criaturas prediletas que Deus criou, 
portanto, cabe a cada um fazer a sua parte, ajudando ao semelhante que merece viver a terceira 
idade de forma digna.  

Projeto higiene bucal  

Recebemos em nossa escola a visita da dentista 
Gabriella Marques, que realizou um trabalho de 
prevenção em saúde bucal.  
O nosso objetivo é que as crianças tornem-se 
conscientes sobre a importância da higienização 
dos dentinhos.  

         Educação Infantil ao 2º ano do Ens. Fundamental 

 

 

Projeto de Educação Ambiental 9º ano 

O meio ambiente começa dentro de nós. Nosso 
corpo é o primeiro meio que devemos cuidar. As 
bases de sustentação (ar e água) são 
fundamentais para a nossa vida, assim como a 
ação das escolas são fundamentais para as 
comunidades, as cidades, os estados, o país e o 
planeta.  

A questão ambiental está em alta por uma razão 
simples: necessidade de sobrevivência. Quanto 
mais cedo o tema for abordado com as crianças, 
maiores as chances de despertar a consciência 
pela preservação. Por isso, a educação para 
uma vida sustentável deve começar já na pré-
escola tendo continuidade ao longo da vida 
escolar. Os alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental, acompanhados pela  
 
 
 

professora Fernanda Leitão, visitaram o Colégio Castelo II para a realização de atividades que 
conscientizam sobre as questões ambientais. O objetivo deste projeto é observar e explorar o 

meio ambiente com curiosidade, percebendo a importância das crianças e dos jovens como 
seres integrantes, dependentes, transformadores e, acima de tudo, que têm atitudes de 
conservação         Ensino Fundamental II 

PUC POR UM DIA  

Os Alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio participaram da PUC POR UM DIA –  PIUES 
(Programa de integração universidade / escola / sociedade ) no dia 15 de abril de 2011.  
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Com a programação intensa e 
diversificada, a iniciativa atendeu às 
diferentes áreas do conhecimento e 
abrangência profissional. Dentro da 
programação com palestras, oficinas, 
visitas guiadas e exposições, os 
educadores que acompanharam o 
grupo; Márvio Chedid, Josimária 
Coutinho, Lílian Menezes e Andréa Mota 
foram agraciados com palestras atuais 
sobre temas direcionados à prática 
educativa.  

Ensino Médio  

I Festival de Natação 

No dia 16 de abril aconteceu o I Festival de 
Natação. Nossos alunos mostraram seu 
desenvolvimento e conquistas nas aulas de 
natação. 
Foram enfatizados os benefícios da natação, 
esporte que trabalha todos os grupamentos 
musculares, ajuda a recuperação de lesões, alivia 
a tensão, trabalha o sistema cardiorespiratório, e 
é o único esporte que pode iniciar-se a partir dos 
6 meses de idade. Não há restrição de idade 
(salvo recomendação médica para sua prática). 
A conquista do meio aquático transmite 
segurança e torna-nos mais independentes. Foi 
uma demonstração de como o esporte ajuda na superação de 
limites com os alunos de inclusão. 

 

Páscoa 

Os alunos refletiram sobre a 
paixão, morte e 
ressurreição de Jesus. O 
verdadeiro sentido da 
páscoa ficou gravado em 
cada coração. Debates 
envolvendo o tema, 
pesquisas e cartazes foram  

 
 
alguns dos trabalhos realizados pelos estudantes. 
Buscamos a reflexão neste tempo quaresmal onde toda a 
Igreja Católica revive a morte e a ressurreição de Cristo, e 
ainda, enfocamos temas atuais para debate e ações 
concretas. 
Jesus ressuscitou!  Vida Nova! 
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 Encontro de formação  
 

 
Em 12 de abril aconteceu 
o encontro formação, 
oração e lazer. Estava 
marcado o encontro entre 
os colégios Castelo de 
Macaé e Rio das Ostras, 
entre as turmas do 6º a 8º 
anos. As vagas eram 
limitadas. Participaram 85 
adolescentes. O dia foi 
marcado por dinâmicas. A 
integração entre os 
estudantes era tal, que no 

futebol, na piscina ou em todas as atividades; aconteceu um ótimo entrosamento. O objetivo era 
este mesmo, facilitar, trocar experiências e passar um dia diferente.  Todos em suas avaliações 

pediram novos momentos como esse. 
 

CORDEL  

O conteúdo do primeiro capítulo 
do livro de Língua Portuguesa 
do 6º ano: Roda de histórias - o 
gênero oralidade, concretizou-
se com a apresentação teatral 
da Cia. Volta Seca.  
No dia 02 de maio, três 

palhaços: Pintadinho, Violeta e Fornalha apresentaram de forma 
colorida, alegre e bem humorada o Boi Marronzinho, figura 
folclórica  nordestina, músicas infantis e populares como cantigas 
de ninar. As músicas Luar do Sertão e Mulher Rendeira foram 
ponto alto da apresentação.  
Os alunos do 6º e do 7º anos identificaram o conteúdo trabalhado 
em sala de aula, interagiram com os artistas, ora como 
personagens principais, ora como coadjuvantes. A tônica da 
apresentação foi a alegria.                                   Ensino Fundamental II 

 

Experiências  

A turma do 2º ano está aprendendo sobre o 
paralelepípedo, rochas e minerais. 

Em aula, foi organizado um trabalho com caixas. As 
crianças perceberam seus diferentes formatos e 
tamanhos, observaram as semelhanças e diferenças 
entre o paralelepípedo e as demais  rochas.   
Durante a semana, os alunos vivenciaram a utilidade dos 
recursos que a natureza nos dá, fazendo um "pesinho" 
para papéis com cimento.              2º ano do Ens. Fundamental 
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Momento Surpresa  

Com o objetivo de proporcionar aos nossos alunos, 
concluintes do Ensino Médio, momentos motivacionais 
que estimulem a auto-estima, segurança e interesse na 
participação dos exames de vestibular, diminuindo a 
tensão vivida pela maioria dos estudantes nesta fase, 
preparamos com a ajuda dos pais e responsáveis um 
momento 
surpresa muito especial para os alunos do 3º ano do 
Ensino Médio no dia 10 de maio de 2011. 
As famílias enviaram-nos mensagens, cartazes, baners  

e cartões “recheados” de carinho, otimismo e confiança.   
Todo o material foi colocado em exposição na sala de aula 
e corredores próximos.  
Foi apresentado um vídeo, com fotos dos alunos em vários 
momentos em família e em diferentes fases vividas por 
eles.  
Assistiram também ao DVD “Tirando de Letra”, que contém 
material informativo com novidades sobre o Enem e outros 
assuntos referente à preparação para o vestibular. Cada 
aluno recebeu o seu DVD como presente da Direção do 
INSG. 
Finalizamos com o momento delícia, onde todos puderam 

abrir seus presentes e descobriram os deliciosos quitutes, com salgados e doces de sua 
preferência, lembrando os lanches coletivos da infância. 

Ensino Médio 

Alimentação Saudável 

Uma alimentação rica e balanceada é hoje preocupação 
mundial em decorrência do aumento da obesidade em 
toda sociedade.  
Desde a educação infantil é essencial conversar com as 
crianças sobre a importância de uma alimentação 
saudável para a criação de bons hábitos alimentares. 
Por esta razão, no dia 11 de maio, recebemos em nossa 
escola a visita da nutricionista Viviane Ares M. Lêdo que 
nos ensinou o que devemos comer para crescermos com 
saúde. 
Na oficina pedagógica, a profissional apresentou as 
frutas e os alunos tiveram a oportunidade de 
experimentá-las. Realizaram atividades de pintura e jogos 
educacionais que incentivaram uma alimentação saudável.  

                      Educação Infantil ao 2º ano do Ens. Fundamental I 

 

 

 

Amarelinha da semana  

Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental conheceram 
e experimentaram um novo modelo de AMARELINHA. 
Brincadeira antiga que recebeu uma nova roupagem. 
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Com o objetivo de reconhecer os nomes dos dias da 
semana, a sequência numérica, reconhecimento de 
algarismos e localização e percepção visual; a brincadeira 
centenária transforma-se em importante instrumento 
didático.  

 

 

Dramatização da história da Chapeuzinho 
Vermelho 

Através da dramatização, possibilitamos à 
criança representar o que ouviu, desenvolver 
sua criatividade, conviver melhor em grupo e 
ampliar seu vocabulário. 
Os nossos pequenos dramatizavam a história 
da Chapeuzinho Vermelho. Foi um momento 
de aprendizado e muita alegria.  
      
    Educação Infantil I  

 

 

 

 

Semana Nacional de Museus: 
sítio arqueológico de Rio das Ostras é tema de palestras no Colégio 
Castelo IV 

 
O sambaqui – restos de conchas, ossos humanos e artefatos pré-históricos - é assunto abordado 
nos livros, mas em Rio das Ostras (RJ), trata-se de uma realidade. A cidade conta com o Museu 
Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba, onde estão expostos ossadas e objetos de um povo que 
habitou o município entre 2 mil e 4 mil anos atrás.   
 
O Colégio Castelo IV, da Rede Salesiana de Ensino (RSE), foi uma das escolas da cidade 
contempladas com palestras sobre o sambaqui local e na última sexta-feira (20/5) participaram 
alunos do 6º e 7º anos do colégio, nos períodos da manhã e da tarde.  
O sambaqui foi assunto de palestra e vídeo apresentados em 10 escolas, entre públicas e 
privadas, durante a 9ª Semana Nacional de 
Museus, que inclui o Dia Internacional de 
Museus, em 18 de maio. A procura das 
unidades de ensino interessadas em receber a 
palestra da Fundação Rio das Ostras de Cultura 
foi tanta que a programação, que deveria 
acontecer apenas entre os dias 16 e 22 
estendeu-se para a semana posterior. Segundo 

a presidente da Fundação Rio das Ostras de 
Cultura, Selma Rocha, o interesse das 
escolas pela visita demonstra que a 
comunidade educacional do município 
entende e valoriza a importância do Sítio 
Arqueológico e do museu.  
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Uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e Ministério da Cultura, a Semana 
Nacional de Museus deste ano tem como tema “Museu e Memória”. Integram a programação 
cerca de 3 mil eventos em mais  de 500 cidades de todos os estados do país. Entre as atrações 
estão exposições, oficinas, espetáculos, seminários, exibição de filmes e outras. 

 Ensino Fundamental II 

 

Novena e Festa de Maria Auxiliadora  

Entre os dias 16 e 26 
de maio realizou-se a 
novena em honra a 
Nossa Senhora 
Auxiliadora. Foi um 

momento especial para 
cada turma. A 
oportunidade ideal para 
sentir a presença de 
Maria na vida da humanidade, do colégio e de cada um. O 
tema escolhido para este ano foi: Maria Mãe, Educadora, 
Missionária. Todos que participaram souberam valorizar esta 
espiritualidade salesiana.  
 

 

Dia de Nossa Senhora Auxiliadora   
 
No dia 24 de maio, comemoramos o dia de Nossa 
Senhora Auxiliadora. Nas escolas salesianas, de 
maneira especial,  uma data muito comemorada porque 
Ela é a padroeira desta congregação religiosa. Uma 
data festiva, de alegria e confraternização entre todos 
que fazem parte da família salesiana. No colégio, 
muitas foram as atividades  esportivas. 
À noite, todos participaram com muito entusiasmo da 
celebração eucarística, realizada na comunidade de 
 
São Vicente e São Sebastião, em honra a Nossa Senhora Auxiliadora. O pároco, Padre João 
Evangelho foi o celebrante e com alegria e entusiasmo falou da presença de Maria na vida de 
Jesus, na nossa vida e na da humanidade. A coroação, preparada pela comunidade, aconteceu 
ao final da missa, momento de grande devoção e bênçãos. 

 
Festa de Nossa Senhora Auxiliadora  
 

Cerca de mil pessoas participaram da Festa de 
Nossa Senhora Auxiladora, dentre alunos, 
professores, pais, funcionários, as irmãs 
Salesianas, e toda a comunidade escolar, 
nesta terça-feira (31/5) no ginásio do Colégio 
Castelo IV. O esforço nos preparativos resultou 
num evento de alto nível técnico e artístico. 
Tudo isso, porém, a fim de anunciar a força 
materna de Maria, mãe de Jesus, presente com 
seu amor em todos os sofrimentos e alegrias, 
tanto individuais quanto da sociedade. A 
participação do pároco da Matriz Nossa  
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Senhora da Conceição, padre Alexandre 
Albuquerque – atuando, inclusive, como Dom  

Bosco, em uma encenação realizada na Festa, 
e ainda, com uma bênção especial – trouxe 
muita alegria aos presentes. 

Na abertura, a diretora do Colégio, Irmã 
Inarlete Fioresi, e a professora Cíntia Manhães, 
ressaltaram o protagonismo de Nossa Senhora 
na educação de Jesus e na evangelização da 
sociedade: “Maria, mãe, educadora, 
missionária! Eis o modelo a ser seguido”. Com 
a contribuição de Maria, o “Ressuscitado 
continua a mover nossas histórias. Há uma 
expectativa nesta sociedade materialista e fria. 
Busca-se uma saudação que de fato 
surpreenda o ser humano viciado na 
indiferença e na velocidade do tempo”.  Cíntia e 
Irmã Inarlete lembraram também a grande 
confiança de Dom Bosco em Maria: “Façamos 
como ele, acreditemos que tudo que acontece 
na vida do cristão tem a presença de Maria”. 
Estava dado o tom da Festa. 

O fio condutor foi um conjunto de encenações e 
números artísticos de alunos de todas as 
idades, mostrando a vida de Maria e Jesus; a 
devoção mariana de Dom Bosco; e abordando 
problemas atuais, como o ecológico, além dos 
desafios de todas as mães; sempre com o 
objetivo de mostrar que Maria está ao lado de 
todos os seres humanos, em todas as 
ocasiões. 

“Um marco na minha vida” 

 “A Festa de Nossa Senhora Auxiliadora é um 
marco na minha vida pessoal e, atualmente, na 
minha vida profissional. Nossa Senhora 

Auxiliadora é o meu esteio, que se manifesta 
claramente. Ontem, por exemplo (30/5), eu 
estava sofrendo com uma situação difícil, de 
saúde, da minha mãe e, então, fiz uma oração 
para Nossa Senhora. Quase imediatamente, 
um amigo me ligou, dando-me uma informação 
com a qual eu pude encaminhar aquela 
situação dolorosa. Tenho certeza de que foi 
uma intervenção da Auxiliadora”, disse na 
Festa, a professora do 5º Ano/Manhã, Erika 
Paes, que foi aluna salesiana por 9 anos, em 
Campos (RJ). 

Priscilla Monteiro do Nascimento Silva, aluna 
do 3º Ano do nível médio, representou Nossa 
Senhora em uma encenação da Festa. Ela  

ressaltou a forma como a presença de Maria se 
faz sentir na metodologia pedagógica de Dom 
Bosco, que ela encontrou no Colégio Castelo, 
após a família ter vindo de São Gonçalo (RJ), 
em 2009, por motivo de transferência 
profissional: “É uma presença que contribui 
para compreendermos que não estamos aqui 
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 apenas para estudar com o objetivo de passar 
no vestibular, mas de nos formar como seres 
humanos e bons cidadãos”. 

A aluna falou também sobre o ambiente que 
envolve toda a comunidade escolar, a qual, 
mesmo não sendo totalmente livre das tensões 
presentes em todos os relacionamentos 
humanos, sempre esforça-se por manter as 
relações fraternas. E essa mensagem chega 
também às famílias. A mãe de Priscilla, Míriam 
Monteiro do Nascimento, confirma. “Minha filha 
se sente em casa, aqui no Colégio. Ela interage 
com os professores, com os funcionários... A 
escola realmente tem esse aspecto, que faz 
com que os alunos sintam-se acolhidos”, afirma 
Míriam, que também esteve presente na Festa. 

Final apoteótico e exemplo de Dom Bosco 

“As Irmãs que coordenam o Colégio são as 
„Filhas de Maria Auxiladora‟, portanto, essa 
Festa é uma culminância para a qual está 
voltado todo o trabalho da escola. Um outro 
ponto importante, é o carinho com que tudo foi 
preparado”, diz a professora Ana Paula 
Portugal Felizardo, da turma do Infantil II - 
Tarde, do Castelo II. Aliás, os alunos do 
Castelinho representaram os anjinhos que 
“ornamentaram” o carro no qual foi 
transportada a imagem de Nossa Senhora, ao 
longo do ginásio, em direção ao palco. Ela foi 
coroada, no final apoteótico da Festa, pelos 
alunos do 3º Ano do Ensino Médio, com direito 
a um tiro de canhão de papel brilhante, gelo 
seco e chuva de pétalas de rosas em meio a 
incessantes aplausos do público e “vivas” a 
Maria. 

“Linda, a Festa, o envolvimento das crianças e 
dos jovens... Trazer as famílias, envolvê-las, 
mostrando também que há uma parceria da 
escola com a família, no acompanhamento dos 
filhos, não só uma educação acadêmica, mas 
uma educação de valores. Isso tudo, com essa 
festa, a gente percebeu, mais ainda, que 

acontece de fato. E eu aceitei com alegria o 
convite para participar porque percebi a 
importância desse momento para todos. O 
Colégio Castelo, as Irmãs, os educadores 
salesianos, os alunos, todos, estão de 
parabéns!”, disse padre Alexandre 
Albuquerque. 

Segundo a Irmã Inarlete Fioresi, a palavra 
desse 31 de maio é de “agradecimento” a 
Nossa Senhora Auxiliadora. “Sim, gratidão, por 
tudo aquilo que ela realiza em nossa vida, 
porque nós acreditamos, como Dom Bosco 
acreditou, que foi Maria quem foi conduzindo 
todos os passos dele, e  é também Ela quem 
continua nos conduzindo em nossa missão de 
educar crianças, jovens e adolescentes nesta 
casa Salesiana, nesta cidade de Rio das 
Ostras”, disse, ao final da Festa, Irmã Inarlete.  

 

Peça Futuro no Meu Jardim  

Os alunos do Instituto Nossa Senhora da 
Glória, (2º ao 5º anos), assistiram no dia 10/06, 
à peça Futuro no Meu Jardim, da premiada Cia 
de Teatro Artesanal, como parte de um projeto 
da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de  

 
Janeiro. O objetivo é proporcionar o 
conhecimento sobre as fontes de energia e a 
necessidade de se fazer delas um uso 
cuidadoso e racional, especialmente, o gás 
natural. 

A peça contou a história de Augusto, um 
garoto do presente, que tem um encontro 
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inusitado com Júlio, um garoto do futuro. 
Durante esse encontro, as fontes de energia e 
a importância de saber lidar com elas ganham 
importância e revelam-se vitais. 
 O projeto “Futuro no Meu Jardim” foi realizado 
no ano passado em 52 escolas do estado, em 
parceria da CEG com a Secretaria de Estado 
de Cultura, possibilitado pela Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura.  
Gratuito para os estabelecimentos de ensino e 
voltado para o Ensino Fundamental, o “Futuro  
no Meu Jardim” foi desenvolvido por 
especialistas em artes cênicas, educação e 
gestão de projetos culturais, elaborado 
especialmente para atingir a esse segmento de 
ensino. 

 Durante a peça ocorreu uma demonstração 
sobre prevenção de perigos no uso de gás 
natural. Os alunos também receberam o 
“Manual do Futuro”, com informações, 
exercícios, jogos e dicas para um dia a dia 
ecologicamente correto.  O manual traz 
informações sobre os bastidores da peça e 
suas etapas de produção e pode ser utilizado 
didaticamente em sala de aula por professores 
de diferentes disciplinas, para aprofundar as 
questões que a peça levanta.Além das 
atividades na escola, o site 
www.futuronomeujardim.com.br traz outras 
imagens, jogos, downloads gratuitos e 
informações complementares sobre o projeto. 
 

 

Festa Junina do Castelo IV: foco na educação, integração, solidariedade 
e meio ambiente 

 
 
O Arraial da Solidariedade e da 
Sustentabilidade lotou neste 
domingo (19/6) o ginásio do 
Colégio Castelo IV e também as 
demais dependências externas 
da escola com pessoas de toda 
a comunidade educativa e seus 
convidados. Além da diversão, 
com 14 apresentações típicas – 
como boi-bumbá, pau de fitas e 
quadrilha, entre outros – o tema 
“Meus S é de Solidariedade, meu 
S é de Sustentabilidade” foi 
marcante. Particularmente, os 

alunos do 3º Ano do 
 
 Ensino Médio, com sua barraca feita de 
garrafas PET, lembravam-nos  do tema da 
Festa e ajudavam na conscientização para a 
reciclagem. 
 
“Estamos dando continuidade ao trabalho que 
já realizamos há alguns meses. Solicitamos à 
prefeitura que realize a coleta seletiva do lixo 
da comunidade no entorno, tendo a escola 

como ponto central. E aqui na festa 
estamos com lixeiras para os quatro 
tipos de lixo, além de falar às pessoas 
sobre esse tema”, contou a aluna Giulia 
Candido, sobre o S de Sustentabilidade. 
Já o S de Solidariedade ficou por conta 
de toda a arrecadação das barracas, 
dos ingressos (R$ 3,00 ou 1 Kg de 
alimento) para entidades como o Asilo 
dos Velhinhos, de Casimiro de Abreu, e 
a Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes (Apad). 
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“Gostei muito dessa característica solidária da festa. Tem tudo a ver com o nosso trabalho 
salesiano. Dom Bosco sempre quis que nos colocássemos à disposição dos jovens. E ajudando 
essas instituições nós estamos fazendo isso, direta ou indiretamente”, explicou a Irmã Antonia 
Venturin, da Comunidade Salesiana. Outro aspecto, tipicamente salesiano, que marcou a festa foi 
a integração com alunos, familiares e amigos de todas as turmas confraternizando e se divertindo, 
em barracas de comidas e brincadeiras típicas, como as da Pescaria – a preferida das crianças - e 
o Parque Mundo Mágico, participação dos pais por um mundo melhor. 

 
Uma agradável surpresa foi a apresentação de 
um belo número de forró por André e Nairacyr 
Gervásio, pais de Gabriel, do 1º Ano do Ensino 
Fundamental. “Sempre gostamos muito de 
forró, e estávamos dançando um pouquinho 
aqui na festa. Então, nos convidaram para 
apresentar no palco. Foi muito espontâneo”, 
conta Nayracir. A festa foi animada pelo Trio 
Baião Lunar, do Rio de Janeiro. “Festas como 
esta são muito positivas para integrar toda a 
comunidade da escola. Nós sempre 
procuramos acompanhar todas as atividades 
porque consideramos que a participação dos 
pais é fundamental para a educação das 
crianças e queremos colaborar para que essa 
participação seja ainda maior”, afirma André. 
Outro caso de grande – e longa – participação 
na vida salesiana é o de Aurora Cristina 
Siqueira Ferreira, mãe de Alice, Leonardo e 
Maria Júlia, do 2º, 4º  e 8º Anos do Ensino 
Fundamental, respectivamente, e que tem mais 
cinco sobrinhos estudando no Castelo. Além 

disso, Aurora e suas duas irmãs estudaram por 
seis anos no Colégio Castelo de Macaé. “Achei 
muito interessante o tema colocado. Isso reflete 
muito nas crianças. Elas mesmas já nos 
conscientizam em casa sobre essas questões 
da sustentabilidade e da solidariedade. E nós, 
pais, temos mais é que incentivá-los para 
construir com eles um mundo melhor”, afirma. 
Segundo a coordenadora pedagógica do 
Castelo, Iara Santos, o tema e as atividades da 
Festa Junina foram decididos em reuniões com 
a diretoria, coordenação da escola e 
professores  
responsáveis pelo evento. A Festa Junina do 
Colégio Castelo, beneficente mais uma vez, 
terá toda a sua arrecadação destinada, além 
das entidades já citadas, à Apae; às famílias 
atendidas pelas paróquias Nossa Senhora da 
Conceição e São Benedito; à formatura do 3º 
Ano do Ensino Médio; e em prol da Capela de 
São Vicente e São Sebastião
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     nstituto N. Senhora da Glória – Macaé 
 

Maria: a Bendita entre todas as Mulheres 

 

Um mês de muitos cantos, novenas e 

manifestações diversas em louvor a Nossa 

Mãe e Auxiliadora. 

A escola toda se enfeitou de invocações e 

de arte para homenagear Maria nas suas 

mais variadas expressões. 

Os pequenos do Maternal coroaram a 

Mãezinha do céu e com suas vestimentas 

de anjinhos encantavam a todos. Assim 

também os outros grupos da Educação 

Infantil, Fundamental, Ensino Médio e 

Educação Técnica, todos tiveram seu 

momento de homenagem e louvor a Maria 

a Bendita entre todas as mulheres. 

O dia 24 – dia da Festa de Maria 

Auxiliadora foi um dia especial de festa. 

Desde a manhã, os alunos foram recebidos 

com uma acolhida especial e na segunda 

parte da manhã, brincadeiras, expressões 

diversas de lazer, descontração e 

recreação. O momento foi organizado pelos 

professores das atividades 

extracurriculares e deu um colorido 

diferente à manhã. 

À tarde, todos se envolveram na arrumação 

dos ambientes para o louvor a Virgem 

Auxiliadora. E à noite todos: alunos, 

professores, funcionários e familiares 

lotaram a quadra da escola para o grande 

louvor a Maria. Todos puderam vivenciar a 

história de uma romeira que contou para 

quem assistia a festa, sua experiência de 

devoção a Virgem Maria. Como romeira foi 

contado a vida de Maria e os vários grupos 

de alunos encenavam com arte teatral e 

música encenadas, os momentos mais 

significativos.  

Muito bom acompanhar os passos 

devocionais da personagem que na sua 

profunda espiritualidade deixava explodir 

sua simplicidade, expressão do nosso povo 

simples que canta louvores a Maria e a tem 

como a protetora, a intercessora, a Mãe 

que caminha e ilumina o caminho do seu 

povo. 

No final da peregrinação, a bela 

homenagem dos alunos do 3º ano do 

Ensino Médio que festivamente coroaram a 

Virgem Maria como a Auxiliadora e a 

protetora de suas vidas de jovens que 

buscam realizar seus sonhos. 

E assim enceramos o mês de Maio, todo 

coroado de louvor, festa e cantos a Virgem 

da nossa história congregacional, da nossa 

escola e da vida de nossas famílias. 

Continuamos como filhos e filhas da 

Virgem Auxiliadora a proclamá-la com 

nossa vida: ”a bendita entre todas as 

mulheres”.

 

 

I 

Mais uma vez, o público se emocionou na Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, realizada na noite do dia 
24 de maio, no Instituto Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo. Toda a festa foi revestida de emoção e 
alegria com as apresentações de teatro e dança dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Técnico. 
Através das lembranças de uma romeira, interpretada pela professora Joselma Souza, os estudantes 
contaram a história de Maria e de outras quatro mulheres da bíblia: Rute, Ester, Débora e Sara - todas 
movidas pela fé e pelo amor a Deus. 
Mereceu destaque a grande participação de alunos e familiares, professores e funcionários da escola. 
Que a Virgem de Dom Bosco nos tenha sempre sob seu manto de Mãe. 
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INSG realiza mesa redonda sobre estágio profissionalizante  

 

Com o propósito de facilitar o acesso do 
estudante ao mercado de trabalho, o 
Instituto Nossa Senhora da Glória – 
INSG/Castelo promoveu no dia 7 de abril, 
uma mesa redonda com o tema “Potenciais 
para o Estágio Profissionalizante no 
Mercado de Trabalho em Macaé”. O 
objetivo é preparar os alunos para 
ocuparem as vagas abertas pela 
cadeia produtiva do setor de petróleo 
e gás.  

O evento foi aberto pelo professor 
Alan Galante, que apresentou as 
normas e documentos para estágio, 
disponíveis na plataforma de 
Aprendizagem Eletrônica Interativa 
(EaD). Neste ambiente, os alunos da 
Educação Técnica podem consultar 
informações e se orientar sobre todas 
as fases do processo. Na sequencia, 
o supervisor regional do Centro de 
Integração Empresa Escola (CIEE), 
Humberto Lima Júnior, falou sobre a nova 
lei de estágio e respondeu às principais 
dúvidas dos estudantes sobre a 
regulamentação.  

Contudo, o destaque da noite foi a 
participação da ex-aluna e técnica em 
química da Schlumberger, Natália 
Aparecida M. Pereira. Formada no 
INSG/Castelo há um ano e meio. Ela 
contou sua experiência sobre o período de 
estágio e o ingresso na empresa.  

Natália ressaltou a importância dos 
conhecimentos adquiridos no INSG e na 
multinacional e da atenção à segurança no 
trabalho. Atualmente, ela trabalha no 
Laboratório de Cimentação de Poços, 

responsável pelo controle de qualidade dos 
tipos de cimento empregados nos poços de 
exploração de petróleo.  

Fechando a noite, o gerente da Falcão 
Bauer em Macaé, José Torres Ribeiro, fez 
uma explanação sobre as características 
do processo seletivo aplicado ao estagiário 
e ao técnico. Ele enfatizou a importância do 
posicionamento do candidato diante dos 
entrevistadores. 
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Projetos da educação técnica propõem soluções para as empresas 

Com uma proposta de aplicação do 
aprendizado, os projetos de final de curso 
revelam o quanto os estudantes estão 
preparados para o mercado de trabalho. 
Até o dia 28 de junho, alunos dos cursos 
técnicos de Informática, Mecatrônica, 

Química e Gestão Empresarial apresentam 
o fruto do conhecimento técnico e das 
pesquisas científicas empreendidas 
durante dois anos. O resultado pode ser 
conferido das 14h às 22h, na sala de áudio 
visual da escola. As defesas de projetos 
são abertas ao público, como forma de 
democratizar o acesso ao conhecimento 
técnico-científico. 

Dentre as inovações criadas na área de 
mecatrônica, está um elevador de carga 
com movimentos horizontais e verticais, 
das alunas Thaiany Branco e Suhellen 
Santos. Umas das aplicações desse 
invento seria um estacionamento 
totalmente automatizado e inteligente, que 
alocaria os veículos conforme o fluxo de 
vagas nos diferentes pisos. Além de reduzir 
os custos com a mão de obra, o projeto 
garante mais segurança aos usuários, já 
que dispensa o manobrista. 

Há também um robô controlado por 
controle remoto com aplicações na 
indústria offshore, dos alunos Henrico 
Duayer e Felipe Vieira. De acordo com o 
professor de mecatrônica, Alessandro 
Oliveira, todos os experimentos são 

demonstrados através de 
protótipos. “A finalidade é 
trazer a realidade das 
empresas para a sala de 
aula”, explicou. 

No curso de Química, 
destacam-se os projetos de 
beneficiamento do petróleo, 
dos formandos Raphael 
Dias e Lorena Salles, e os 
catalisadores, de Anneelle 
Amado e Jéssica Cruz. Para 
a professora Aline Galante, 
os projetos estão com o 
nível bastante elevado, 
sobretudo porque foram 

além do conhecimento adquirido em sala 
de aula. “Eles tiveram que pesquisar, 
mobilizar pessoas e encontrar soluções 
para os obstáculos que impediam o 
desenvolvimento do projeto, reproduzindo 
as condições que serão encontradas no 
mercado de trabalho”, disse. 

Já no curso de Informática, o destaque é o 
desenvolvimento de softwares voltados 
para resolver problemas empresariais, 
como o projeto de venda e produção de 
CDs, das alunas Renata Istrole e Amanda 
Kanda, que administra desde a venda dos 
produtos até o cálculo da comissão dos 
vendedores. Em Gestão Empresarial, os 
estudantes apresentam projetos que 
integram áreas distintas da administração, 
como as alunas Ana Clara e Clara Bersot, 
que pesquisaram como a Coca-Cola 
Company emprega os conceitos de 
marketing, logística, contabilidade e outros
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Solidariedade e conscientização no Arraiá do Castelo  
 

A simplicidade e a alegria caipira ganharam 
novos ares na Festa Junina do Instituto Nossa 
Senhora da Glória – INSG/Castelo. A 
decoração e as roupas feitas de jornal e 
sacolas plásticas chamaram a atenção do 
público para a importância do 
reaproveitamento do lixo e da reciclagem. 
Coreografias especiais reforçaram o tema da 
festa “Nada se perde, tudo se recicla” e um 
grande grupo de voluntários trabalharam 
juntos para deixar a festa ainda mais bonita e 
divertida. 

Com o propósito de educar enquanto promove a 
integração e a responsabilidade sócio-ambiental, o 
INSG/Castelo reuniu alunos, professores e 
funcionários da Educação Infantil ao Ensino 
Técnico para uma grande festa da solidariedade. 
Os voluntários se mobilizaram para ajudar o 
próximo, já que toda a renda do evento é 
destinada ao Recanto dos Idosos (Macaé - RJ) e 
às obras sociais das irmãs salesianas. Cada 
segmento cuidou da sua barraca e apresentou 
uma quadrilha especial. O resultado foi uma 
grande comunhão de pessoas e valores para uma 

sociedade mais justa e feliz. 

Pais e visitantes marcaram presença na festa e apontaram melhorias em relação aos 
anos anteriores. A administradora Quênia Graça disse que este ano o arraiá está ainda 
melhor. “Gostei de terem ampliado o espaço das mesas e terem pensado em dar mais 
conforto aos pais.” A esteticista Laura Barra ficou encantada com a decoração e destacou 
a organização do evento. “A festa está linda, muito colorida e animada. É uma grande 
diversão para as crianças”, avaliou. 

Já para o engenheiro químico Valdir Barbosa, que participa da festa todos os anos, o 
principal é compartilhar esses momentos de alegria com o filho. “Acho importante estar 
presente e nos divertirmos juntos.  

 

Jogos Internos do Castelo integram esporte e solidariedade  

Estudantes do Instituto Nossa Senhora da 
Glória – INSG/Castelo uniram esporte e 
solidariedade para fazer a diferença na vida 
de outras pessoas. Eles participam dos 
Jogos Internos do Castelo (JIC), que 
aconteceu de 11 a 15 de julho e ofereceu 
pontos para as equipes que fizerem 

doações de artigos de higiene pessoal e 
fraldas geriátricas. O material arrecadado 
será destinado ao Recanto dos Idosos, que 
depende do auxílio da comunidade para 
oferecer acolhimento aos maiores de 60 
anos em Macaé. 
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Alunos do fundamental II (a partir do 6º 
ano) e ensino médio disputam sete 
modalidades esportivas: futsal, vôlei, 

basquete, handebol, queimado 
misto, totó e tênis de mesa – os 
dois últimos são novidades desta 
edição do torneio. A cada vitória 
em uma partida, as equipes 
somam pontos para a 
classificação final. Outra forma de 
pontuar é recolher latas de 
alumínio para serem recicladas. 
Quanto maior a quantidade, maior 
a pontuação da equipe. 

Segundo a coordenadora de esportes do 
INSG/Castelo, Andréia Martins, as latas de 
refrigerantes serão vendidas e o dinheiro 
será revertido em um prêmio para toda a 
turma. “A equipe que mais somar pontos 
nos jogos, na torcida organizada e na 
arrecadação de artigos de higiene pessoal 
e latas de alumínio ganhará um passeio 
que os próprios alunos ajudarão a 
escolher”, explicou. 

A estudante do 7º ano B, Paula Junqueira, 
12 anos, relata que a turma está motivada. 
Ela disputará as modalidades de handebol, 
futsal e basquete e acredita no potencial da 
sua equipe para vencer. “Nos reunimos 
para recolher latinhas na praia, pedimos 
nos bares e coletamos na fazenda de um 
amigo. Também estamos treinando 
bastante e fazendo bandeiras para ganhar 
pontos com a torcida”, disse. 

Para Matheus Neves, 12 anos, 7º B, 
embora o grupo esteja encarando o desafio 

de forma séria, o JIC é uma grande 
diversão. “Divertimo-nos mais do que 
qualquer outra coisa e ainda temos a 
oportunidade de trazer amigos de fora da 
escola para ajudar na torcida.” Matheus 
jogará futsal e tênis de mesa e promete se 
esforçar para vencer a competição e curtir 
o passeio destinado à equipe vencedora. 
Os estudantes treinam três vezes por 
semana e ainda se dedicam à prática das 
modalidades esportivas durante o recreio e 
as aulas de educação física. 
 

Aluno disputa mundial de Skate  

A pista do World Cup em Roma - O estudante de administração da Faculdade Salesiana, Leandro Lourenço 
– também conhecido como Leandro Macaé – participa de mais uma etapa do Circuito Mundial de Skate, 
que começou no dia 1º de julho, em Roma, na Itália. O próximo desafio acontece de 15 a 17 de julho, em 
Praga, na República Tcheca. Leandro compete na categoria street, que simula obstáculos de rua, e bowl, 
disputada em pistas inspiradas em piscinas ou bacias. 

Por ser a primeira vez que Leandro disputa uma temporada europeia do Circuito Mundial, ele foi convidado 
pela emissora ESPN a participar do programa de TV “Marinheiro de 1ª viagem”. Durante dois meses, os 
atletas somam pontos em disputas que acontecerão na Itália, Inglaterra, República Tcheca, Dinamarca, 
Bélgica, Alemanha e Suécia. As competições na Europa serão consecutivas, com curtos intervalos, por isso a 
preparação física é importante para evitar lesões. 
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   nstituto N. Senhora Auxiliadora 

Alunos revivem História do Rock Nacional 

O Instituto Nossa Senhora 
Auxiliadora (INSA) do Rio de 
Janeiro-RJ realizou, no dia 10 
de junho, o IV Sarau INSA. O 
evento foi promovido pelos 
alunos do ensino médio e 
teve também participação 
dos educandos do ensino 
fundamental II. O tema foi “Uma 

outra nova estação”, mergulhando na 
história do rock nacional. Todas as 
apresentações foram com músicas e 
interpretações baseadas na banda Legião Urbana. No mesmo dia, foi 
aberta uma exposição de telas relacionadas ao rock brasileiro, 
produzidas pelos alunos dos 8º e 9º anos. A atividade foi orientada 

pela professora Bianca da Costa Moreira. 

 
 Educadores de apoio participam de ação Continuada no INSA 

 
O INSA elaborou um projeto de formação continuada para os 
educadores de apoio que atuam nos serviços gerais. O objetivo é 
possibilitar o desenvolvimento pessoal, a sinergia do grupo e 
aperfeiçoar o trabalho.Os educadores são orientados por profissionais 
trabalham na própria escola. Entre os temas abordados estão os de 
espiritualidade, saúde no trabalho, relações interpessoais e 
comunicação. Os encontros, realizados mensalmente, começaram no 
final de março e vão até setembro.“É uma ótima oportunidade para 
nos encontrarmos dentro de um espaço criado para nós na escola, 
podemos falar o que pensamos e sentimos, além de debater sobre 
assuntos do nosso interesse”, disse o educador Paulo Henrique Pires. 
“É uma valorização, um reconhecimento pelo que cada um faz, 
enfim trabalhar numa instituição de ensino é ter como meta a 
Educação por excelência”, afirma Cleber Rosa dos Santos, que 
trabalhou o tema “Fraternidade e vida 
no planeta” (CF 2011). 
 

Festa da solidariedade marca festa 
Junina do INSA 
 

No “INSA tem Arraiá da vida, tem alegria de 
viver!”, foi no clima de alegria, animação e 
solidariedade que a Festa Junina aconteceu 
no dia 18 de junho com a participação das 
famílias e toda comunidade educativa. A 
intenção da festa, como em todos os anos, é envolver todos os alunos, 
educadores e famílias neste Projeto solidário que este ano vai ajudar a 
CIB – obras Salesinas do Brasil e Associação Aliança dos cegos. 

I 
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nstituto Profissional Laura Vicunha 
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A confecção do tapete de Corpus Christi é uma tradição que veio de Portugal e chegou ao 

Brasil com os colonizadores, e aqui também já se tornou uma tradição, principalmente nas cidades 
históricas do Brasil, e em Campos não é diferente. O grupo jovem Sol Nascente participou, no dia 
23 de junho, da preparação do tapete para a procissão na Praça São Salvador. E o que era para ser 
a confecção de 1 tapete, se transformou numa ótima experiência e se multiplicou em 3, isso 
porque ajudamos também a fazer o tapete da Catedral, pois a alegria, a companhia e sentimento 
de ajudar ao próximo foi tão grande que deixou um gostinho de quero mais; e para não deixar 
uma lacuna no caminho de Jesus,  fizemos o tapete de uma outra Paróquia que não havia 
comparecido. Um acontecimento marcante para o Laura Vicunha e esperamos estar lá no próximo 
ano! 

        Ana Júlia 901 e Maria Carolina 803 
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    omunidade N. Senhora da Paz – Resende 

 
 

Em resposta à Campanha da 
Fraternidade cujo Tema foi Fraternidade  
e o Planeta Terra e também ao 
empenho municipal de combate ao 
mosquito transmissor da dengue Aedes 
Aegypti, as crianças e adolescentes do 
CCEEF realizaram  passeata pelas 

quatro ruas do bairro distribuindo 
panfletos informativos e solicitando a 
coleta de lixo nos dias  em que passa o 
caminhão coletor. 
 
A Páscoa do Senhor Jesus foi 

celebrada de forma fervorosa.Os 
símbolos e as cenas do lava-pés, morte e 
ressurreição ajudaram na compreensão 
do significado religioso. O lanche mais 
saboroso e os bombons deram o tom do 
aleluia pascal. 
 
E na paróquia, na 6ª feira, saímos de 
casa às 4h30 Via Sacra, saindo da 
Comunidade Sagrado Coração de Jesus, 
no bairro Itapuca, até a comunidade N. 
Senhora da Paz, no bairro Cidade Alegria. 
Fomos com um grupo de leigos do Jardim 
Beira Rio. Ir. Beatriz ajudou na animação. 

As estações foram celebradas com a 
paixão de Jesus e também com o tema 
da Campanha da Fraternidade: a 
agonia do planeta terra. 
 
A vigília Pascal foi na Comunidade 
Nossa Senhora da Paz. Ir. Beatriz solou 
o cântico de Moisés, ajudando a todos a 
louvar ao Senhor por suas ação 
libertadora. 

No dia 05 de maio foi feita a 
homenagem às mães com cantos, 
mensagens, brincadeiras e café da 
manhã ou chá da tarde.  

 
 
 
 

C 
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A comemoração de Madre Mazzarello junto às 
crianças e adolescentes do CCEEF. Após o 
estudo do Gibi M. Mazzarello por todos, em 
grupos fizeram um torneio resolvendo uma 
palavra cruzada sobre a vida de MM. Houve 
muito interesse por parte das crianças e 
adolescentes. 

A festa de Maria Auxiliadora foi preparada 
com a novena: reza do terço na nossa casa com 
um grupo de pessoas do bairro e no dia 25 no 
CCEEF, fizemos fervorosa celebração da Palavra 

em honra de N. S. Auxiliadora. As duas 
senhoras mais idosas do grupo coroaram a 
pequena, mas bonita imagem. Muito fervor, 
piedade e alegria. Encerramos com um lanche 
partilhado.  Mas, para surpresa nossa, o 
Pároco, Padre José Luiz, mesmo 
recuperando-se de uma acidente vascular, 
veio celebrar a missa em honra de Nossa 
Senhora Auxiliadora. E mais uma vez fomos 
ao CCEEF e lá com a participação de várias 
pessoas do bairro celebramos a Glória de 
Deus na pessoa de Maria. 

Junto às crianças e adolescentes, apesar de várias crianças 
seguirem igrejas cristãs pentecostais, Maria foi homenageada com 
criatividade e fervor. As crianças e adolescentes realizaram cenas 
do caminho de Maria na sua resposta ao projeto de Deus. 
Trouxemos também a memória de DB e MM com sua devoção à 
Mãe e Mestra Auxiliadora. A gincana de brincadeiras deu tom de 
alegria salesiana. O lanche especial encerrou a homenagem festiva. 

Deus nos protegeu extraordinariamente 

15 de junho.  Ir. Rosa Idália tinha acabado de chegar. Seu Carlos que não quis almoçar,  tomou 

um lanche rápido, estava esperando para levar I. Rosa Idália até a baixada da Olaria, onde Ir. 

Beatriz a esperava. Assim que Ir. Rosa Idália e Ir. Madalena assentaram-se à mesa, uma 

adolescente chamou à porta: aconteceu algo muito sério no CCEEF: o portão da quadra caiu 

sobre dois meninos. (O portão de duas folhas, de correr, pesado - uma pessoa só não o levanta - 

recém colocado). Ir. Madalena voou para o local.  Não somos capazes de compreender como as 

oito crianças que brincavam perto do portão deram conta de se livrar e mais  surpreendente 

ainda, como duas meninas de 7 e 8 anos conseguiram segurar o portão para que não esmagasse 

o menino de 5 anos que levou a pancada no rosto, no braço e caíra sangrando sob o portão. 

Disseram as pequenas: Tia nós gritamos: saia Kayque, que não estamos aguentando. E Kayque 

saiu e soltamos o portão que fez um barulhão.  Não compreendemos também como o portão 

não caiu sobre o pés das meninas. Não cansamos de agradecer,  pois Deus deu força à s 

meninas, colocou  Seu Carlos naquela hora aqui em Resende para socorrer a criança, levá-la à 

família e ao hospital. E embora seja tão pesado o portão, não houve nenhuma fratura nem  

ferimento grave. A família da criança foi compreensiva e serena.  Por favor, rendam graças 

junto conosco, pois o Senhor se manifestou, de forma extraordinária, a nosso favor! 
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       omunidade Dom Bosco – Linhares 

 

 

Nos dias 07 a 13 de maio, aconteceu no Projeto Semente de Paz a II 
Olimpiadas Interna Madre Mazzarello. No dia 07 foi a  abertura Oficial 
das atividades do Segundo Tempo do Ministério de Esporte e a 
abertura das olimpíadas Madre Mazzarello. Foi um momento muito 
rico da participação das crianças, mães e algumas pessoas da sociedade 
como o Secretário Municipal de Esportes Sr. Jair Reale, o Secretário de 
Serviços Urbanos Joel Celetrini e outras pessoas amigas que nos apóiam 
em nosso trabalho.  
 
Para o momento as crianças estudaram a vida de Madre Mazzarello 
com muito empenho e e interesse. O grupo foi dividido em 4 equipes: 
Mazzarello, Mornese, Olho de Fogo e Valpoasca.  Foi uma semana rica 
de atividades olímpicas e com a participação intensa de cada criança e 
adolescente. A animação e a alegria também foram algo contagiante. 
Foi um momento para cada criança e adolescente mostraram o que de 
melhor existe dentro dele e se empenhar. Aprenderem também que na 
vida nem sempre se chega primeiro ou se vence, mas o importante é 
participar e fazer a sua parte na história da vida se tornando 
protagonista. 
  
No dia 07, após a abertura oficial das atividades esportivas, 
aproveitamos o momento e fizemos uma singela homenagem às mães, 
que com o clima  
esportivo  aconteceu com elas um momento de  
brincadeiras, sorteio e um delicioso lanche.  
 
No final do mês de maio, um grupo de crianças do Projeto Semente de 
Paz que foram os vencedores das Olimpiadas Madre Mazzarello 
ganharam como prémio do Sr. Valdemiro Agrizzi, que é o proprietário 
do Hotel Arrezzu  um delicioso café da manhã no hotel. Com certeza, 
para todos as crianças foi um momento de muita alegria, de vivenciar 
algo jamais vivenciado.  
Como agradecimento pela generosidade do Sr. Valdomiro o 
presenteamos com um quadro de Dom Bosco  e as crianças cantaram a 
musica de Dom Bosco, Pai de muitos jovens, já que ele é um ex- aluno 
salesiano e um grande amante de Dom Bosco. Obrigada Senhor pelas 

pessoas sensíveis à causa da 
criança e do adolescente que 
vão aparecendo ao longo do 
caminho e somando força 
conosco na missão educativa.  
 
 
CAMINHANDO COM A IGREJA 
 

 MISSÕES: A proposta do 

Doc. de Aparecida aponta para 

uma Igreja onde cada cristão é chamado a ser discípulo e missionário 

de Jesus Cristo. No esforço de dar passos neste sentido, a paróquia 

Santíssima Trindade, a qual pertencemos, está levando adiante o 

C  
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Projeto de Evangelização: “Santíssima Trindade em Missão”, no qual damos também nossa 

contribuição. Uma primeira etapa, a formação dos agentes. Teve início no ano passado culminou na 

festa da Santíssima Trindade ( 19/06) com o envio dos missionários realizado numa solene Celebração 

Eucarística presidida por Dom Décio Sossai Zandonade.  A segunda etapa, que já está acontecendo é a 

etapa das visitas às casas que só terminará no final do ano.  
 

 CÍRCULOS BÍBLICOS: A escuta da realidade levou nossa comunidade a definir como uma de suas 

prioridades uma maior aproximação no bairro tendo em vista a formação da nova Comunidade Nossa 

Senhora Auxiliadora. Já sabíamos,  mas visitando as famílias da região mais pobre do bairro, 

descobrimos que além da pobreza, é alto o índice de  analfabetismo, alcoolismo e outros. A maioria das 

famílias é evangélica. E os que se dizem católicos, não participam das celebrações. Iniciamos o CÍRCULO 

BÍBLICO, na esperança de que a Palavra de Deus faça caminho no meio do povo,e daí  criem-se laços de 

amizade, surjam lideranças e iniciativas. “A Bíblia ilumina a vida e a vida entra na Bíblia”. 
 

 JOVENS: O Grupo Jovem “Guerreiros da Paz” reiniciou seus encontros no mês de março. Animação, 

alegria, entusiasmo são as notas do grupo. Participam ativamente da Comunidade Nossa Senhora  

Auxiliadora. A temática dos encontros são temas em sintonia  com o momento as Igreja. Neste período 

estamos refletindo sobre o “Jovem Missionário”, já que muitos do grupo estão participando da MISSÃO 

que acontece na Paróquia. Estamos animados para participarmos da Marcha da Juventude contra a 

violência a ser realizada em 10/07 a nível da Área Pastoral BR 101 Norte. 
 

 PASTORAL DO MENOR:  Nossa presença na Igreja se faz também através da participação e contribuição 

na Pastoral do Menor que vem se firmando tanto na Paróquia como na Diocese. Dias de Formação, 

Assembléia e outros eventos têm dinamizado a Pastoral, que vive no momento um grande desafio: 

realizar visitas pastorais no IASES ( Instituto  de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo  ), 

instalado recentemente no município de Linhares para atender a toda região do norte capixaba. Ao 

mesmo tempo que é esperançoso causa também uma grande dor ver adolescentes de 13, 14 e muitos 

jovens “presos”. Quantas histórias tristes, sofridas atrás de rostos tão jovens mas  já com experiências  

de crimes! Queremos ser aquela presença de Jesus Bom Pastor, do “Pai” que não desiste de seus filhos. 
 

SOLIDARIEDADE COM ALEGRIA 

É uma corrente: solidariedade desperta  solidariedade. 

Tivemos prova disto mais uma vez na realização no dia 18 de 

junho do “III Petisco show” organizado pela Associação 

“Grupo Amor”. Empenhados conosco na construção do 

Centro Juvenil, assumiram os custos da laje e para cobri-los 

puseram mãos à obra:  procuram patrocínios, doações, 

vendem ingressos ( 500 !), contratam banda, arruma de cá e 

de lá, cozinham, dançam e....a laje está paga! Parece até 

coisa de Dom Bosco! 
 

CENTRO JUVENIL SALESIANO SANTA MARIA MAZZARELO 

 

Não sabemos quando mas não está longe o término da construção. Desde o início tem sido 

algo que testemunha  a força da solidariedade, a multiplicação que vem da partilha, a ajuda 

de muitos. Ter um espaço digno, adequado para nossos destinatários é também sinal de 

garantia de seus direitos e de amor a eles. 
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Oração 

 
Ó Jesus! Meu bom Jesus! 

Obrigado por este dia, esta noite, pela minha família, pela saúde e pela paz... 

Senhor dá-me força, coragem para resistir às tentações, aos perigos e males. 

Aumentai a minha fé e a confiança na Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito 

Santo. 

Que Nossa Senhora, os santos e os anjos do céu, abençoem nossa família, nossa 

comunidade, os doentes, os pobres, os necessitados e os que sofrem. 

E que todos eles olhem para os problemas de cada um. 

E, sobretudo guardai-nos para a vida eterna. Amém 

 

Pai Nosso... Ave Maria. 

 

 

         oram para a casa do Pai 
 

   Angelo Ambrosim – Pai de Ir. Teresinha Ambrosim 

 
Ação de Graças pela Vida!  
 
Amigos e amigas, convido-os a rezar a oração feita por meu 

pai, Ângelo Ambrosim, que faleceu no dia 20 de junho de 

2011. Ele compôs esta oração no dia 1º/03/2005 e pediu que a 

rezasse no dia se sua partida para o Pai. Homem de grande  

paz  interior, fiel ao Evangelho, à família  e á comunidade, 

deixou-nos como herança a fé, a paz, o senso de justiça, a 

honestidade, o trabalho, a  serenidade e a alegria de viver. 

Agradecemos ao Senhor o grande testemunho que ele foi para 

nossa família, para os amigos e a comunidade de São João de 

Viçosa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Martina Dalvi – Tia de Ir. Maria Inarlete Fiorese 
08 / 02 / 1936  -  13 / 04 / 2011 
 
 

 Eglandine de Paula Arruda  - Irmã de Ir. Emília de Paula Arruda 
30 / 07 / 1923  -  30 / 06 / 2011 

 
 

 

 
 
 
 

F 

http://salesianasbrj.blogspot.com/2011/06/oracao-de-acao-de-gracas-pela-vida.html
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      ons Vídeos e Livros 
 

 
 
Título: M de Mãe 
Um filme de Rasoul Mollagholipour 
Duração: 110 min 
Ano: 2011 
Paulinas 

 

Informações: Filme com audiodescrição para cegos. M de Mãe é, sem 
dúvida, um dos filmes mais bem sucedidos na trajetória do cinema 

iraniano. Narra a história de Sepideh, uma jovem iraniana, que desiste do sonho de uma promissora 
carreira musical, para se casar com Soheil, membro do governo iraniano, o homem que ela amava.  Mas o 
que parecia ser uma linda história de amor, logo se transforma em um drama familiar, quando o casal 
descobre que o seu primeiro filho, provavelmente nascerá com defeitos congênitos, porque a mãe fora 
exposta a gás tóxico durante a guerra Irã-Iraque. O pai não querendo ter um filho deficiente, tenta forçar a 
esposa a fazer um aborto. ela porém insiste em levar a gravidez até o fim. O esposo a abandona, deixando 
mãe e filho à própria sorte. Este filme é um exemplo de coragem e abnegação para todas as mulheres que, 
a todo o custo, se sacrificam para defender a vida.    
 

 

 

Título: A arte de ser discípulo - Ascese e disciplina: itinerário de beleza  
Autor: Amedeo Cencini  
Ano: 2011 
Paulinas 
 

Ascese e disciplina são 
palavras que 
aparentemente destoam 
do cenário de 
subjetivismo religioso 
que marca os tempos 

modernos, em que cada um 
parece extrair e adquirir quanto lhe agrada do 
supermercado religioso em voga, que, não raro, 
liquida a baixo preço a intimidade com o divino. O 
imaginário coletivo costuma associar a esses dois 
termos sensações e figuras ligadas a ascetas afeitos 
à disciplina do próprio corpo e ao desprezo do 
mundo, teóricos da renúncia e amantes da 
penitência. 

Para as pessoas que desejam aprofundar a fé, o 
padre italiano Amedeo Cencini oferece uma 
corajosa e atual reflexão sobre como fazer dessas 
duas dimensões da vida espiritual instrumento no 
caminho de crescimento espiritual e de conquista 

da liberdade autêntica. Em A arte de ser discípulo, 
ele busca esclarecer o sentido e a natureza da 
prática ascética e da disciplina, seu papel na vida 
espiritual cristã e consagrada, e oferece algumas 
indicações para que a pratiquemos no cotidiano, 
tendo como pano de fundo a vida no Espírito. 

Como explica Cencini, ascese e disciplina são 
valores a serem vividos em chave positiva e não 
significam simplesmente austeridade e rigor, 
penitência e rostos fechados, mas estão a indicar 
também, ou acima de tudo, que no caminho da 
maturação humana e espiritual existem regras e leis 
que não podem ser negligenciados, e que quem 
leva a sério o próprio amadurecimento deve 
conhecer e respeitar. Em linguagem bastante 
acessível, a obra, agora publicada por Paulinas, 
guarda, ainda, uma particularidade: seu conteúdo 
está em sintonia com o Quadro programático de 
CRB (2010-2013), constituindo, portanto, um 
valioso subsídio para a assimilação do seu conteúdo

B 
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arabéns pra Você! 
 

 
 

    

 

06 - Ir. Maria do Carmo Ferreira 

15 - Ir. Clarinda Altoé 

23 - Ir. Adma Cassab Fadel 

31 - Ir. Djanyra de Souza Lopes 

 

 

03 - Ir. Maria dasa Graças Bazoni 

05 - Ir. Maria Julieta valim 

07 - Ir. Dagmar Pilger de Almeida 

10 - Ir. Luzia Alves de carvalho 

12 - Ir. Ana Maria Paes 

14 - Ir. Danielli Lopes Nogueira 

22- Ir. Laura Zeferina 

26 - Ir. Ana Maria Marinato 

 

 

 

04 - Ir. Maria Américo Rolim (Conselheira Geral – Formação) 

14 - Ir. Ana Teresa Pinto 

20 - Ir. Maria Aparecida Ferreira 

          Ir. Teresinha Ambrosim 

23 - Ir. Maria Zelina Zobelle 

26 - Ir. Joana Maria de Backer 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

P 
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Rua Alberto de Sequeira, 22 - Tijuca 
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Email inspsec@salesianasbrj.org.br 
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