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Com o intuito de refletir sobre as
orientações e desafios das pastorais
em âmbito acadêmico, as Pastorais
Universitárias da Faculdade Sale-
siana Maria Auxiliadora (FSMA) –
Macaé – e dos Institutos Superiores
de Ensino do Censa (ISECENSA) –
Campos dos Goytacazes – realizaram
um encontro no dia 26 de junho, na

SAV de Nova Iguaçú realiza Encontro
Vocacional

Ir. Rita Cristina participou no
dia 03 de junho, como membro da
equipe do SAV da Diocese de Nova

Iguaçu, do Encontro Vocacional
com o tema: Vocações Específicas.
O encontro aconteceu na Comu-

nidade Eclesial de Base São
Francisco e Santa Clara em Nova
Iguaçu e teve 30 participantes,
contando com os membros da
equipe do SAV. Começando com a
Celebração da Palavra às 8h e
terminando com o almoço às 13h,
os jovens puderam refletir sobre o
chamado pessoal de acordo com o
Projeto que Deus tem para cada um.
A serviço da Igreja e do Reino é
possível ser feliz como: leigos,
casados, consagrados, ministros
ordenados, missionários.

O próximo encontro será o
Encontro da Vida Religiosa com a
juventude:

Desperta-te! Dia 01/07.

Paróquia Nossa Senhora do Desterro
em Quissamã, RJ.

A programação contou com a
leitura da carta enviada por Madre
Yvonne Reugoat (em resposta à
carta escrita no encontro de 2016),
partilha, reflexão e análise do do-
cumento de “Orientações para a
pastoral das instituições de estudos

superiores das Filhas de Maria
Auxiliadora (ISS-FMA)”, proposições
sobre os desafios da Pastoral em
ambas as instituições, além da expo-
sição das atividades destaques em
2017 e 2018, bem como a apresen-
tação de propostas de ações para o
segundo semestre deste ano.

Segundo Pe. Murialdo Gasparet,
coordenador do grupo campista,
"além de um momento de reflexão e
comunhão entre as duas instituições,
foi uma oportunidade de trocarmos
ideias para um manual próprio da
Pastoral das casas de ensino superior
das FMA”.

Para a diretora geral da FSMA,
Ir. Carmelita Agrizzi, o encontro foi
um momento único de integração
entre os membros e de troca de ex-
periências. “Acredito que esta reunião
renova em cada um de nós o senti-
mento de que a Pastoral Universitária
em nossas casas é um espaço impor-
tante de escuta, de atenção para com
o outro e de experiência com o amor
de Deus e de Nossa Senhora”, disse.

Pastorais Universitárias da FSMA
e do ISECENSA  realizam encontro
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Nos dia 05 e 06 de maio
aconteceu o II Encontro de Ex
alunos(as) Jovens. No sábado, na
Casa Inspetorial, foi tempo de
convivência e formação com a Es-
tréia 2018 e com o texto “Identidade
dos (as) Ex-Alunos (as) das Filhas
de Maria Auxiliadora, à luz das
origens”, da Irmã Maritza Ortiz. À
noite o grupo participou do terço
pela paz no mundo, na Praça Afonso
Pena. No domingo seguiu para
Niterói e participou da Romaria da
Família Salesiana ao Monumento
de Nossa Senhora Auxiliadora.
Uniu-se ao grupo as Irmãs, o co-
ordenador Stevie, ex-alunos e
adolescentes do PCJ, de Berford
Roxo, que no monumento fizeram
uma homenagem a Nossa Senhora
Auxiliadora através de um RAP (=
rhythm and poetry = ritmo e poesia
= gênero musical surgido na
Jamaica na década de 1960) criado
pelo próprio grupo. Foi uma bonita
experiência de Família Salesiana!

II Encontro Ex-alunos Jovens

Paz, amor, inspiração e

atitude, isso ela deixou no

coração da juventude;

Pra Dom Bosco ela serviu de

inspiração, lhe deu boas

ideias e falou ao seu coração;

Cuide dos pequenos com

carinho e amor, ensine a eles

sobre o Deus Salvador;

E Dom Bosco obediente

seguiu a orientação, ele não

pensou muito e começou sua

missão;

Pegando os pequeninos e os

ensinando, o Caminho de

Deus os ensinando!

O RAP:O RAP:O RAP:O RAP:O RAP: Cresceram aprendendo o

caminho do amor, com o

coração bondoso e sem

nenhum rancor.

Nossa Senhora Auxiliadora

Santa, Mãe, Rainha e

Protetora (Refrão)

E hoje ela é nossa garra,

motivo de atitude, nos deu a

força e o poder da juventude;

Nossa Auxiliadora é exemplo

como mulher, a escolhida

como mãe de Jesus de Nazaré;

Eu não acho ela boa, acho

maravilhosa; Mulher de

inspiração, ó rainha formosa;

Foi exemplo para Dom Bosco e

Madre Mazzarello, e hoje

juntos  somos esse elo.
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No dia 08 de junho, na Comu-
nidade Maria Imaculada, Cachoeiro
de Itapemirim, aconteceu o encon-
tro anual das comunidades inseridas
da INSP. Participaram 10 pessoas,
incluindo a inspetora, Ir. Ana
Teresa. Foi também oportunidade
para celebrar na fraternidade e
gratidão a Deus a recuperação da
saúde de Ir. Ana Zampiroli e Ir.
Antônia, ainda convalescente.

O sugestivo texto da Ir. Máriam
Ambrosio, IDP “ A sobrevivência da
Vida Religiosa Consagrada, en-

Encontro  das Comunidades Inseridas

quanto carisma eclesial, na atual
conjuntura” (Revista Convergência
junho/18) direcionou uma rica re-
flexão, trazendo muitas luzes para
o modo de ser e agir. Seguem alguns
pontos destacados que foram aco-
lhidos como propostas para poten-
ciar os projetos de vida pessoais e
comunitários :

A crise não está na  Vida Con-
sagrada,mas na sobrevivência dos
Institutos ,seja do ponto de vistas das
obras como da sobrevivência
vocacional.

Ressignificar é o processo-
chave. O Papa Francisco insiste que
importa fazer brilhar o Carisma
Fundacional que o Espírito Santo
confiou à Congregação.

É importante perceber os sinais
de futuro já presentes em cada
Instituto; o futuro da VRC está na
radicalidade do discipulado do
Mestre Jesus, em modo profético; “
ligando a carne de Cristo à carne dos
pobres.”(Papa Francsco).

Retomada de uma renovada es-
piritualidade bíblica, cristocentrica.

Proclamar a centralidade de
Deus em nossas vidas; o mundo
precisa experimentar em nós esta
Fé radical.

Sustentabidade cartismática,
daí continuar e fortalecer o trabalho
de formação com os leigos.

Comunhão de Carismas, alian-
ças em vista de responder aos novos
gritos da missão. De que precisam
os jovens?

Precisamos ter a ousadia de dar
passos de forma criativa no abordar,
propor e acompanhar.

A alegria do encontro, as parti-
lhas na reflexão, ao redor da mesa
farta fruto da generosidade e a con-
vivência deixaram em todas o senti-
mento restaurador da fraternidade.

Dia 03 de maio aconteceu na
Casa Inspetorial a Jornada de
Espiritualidade Salesiana para
Gestores. Este ano o tema
abordado foi “O ano do laicato e
o compromisso como cristãos e
educadores nos dias de hoje” e
foi (muito bem) assessorado pelo
biblista leigo Francisco Orofino.
O encontro reuniu um grupo de
aproximadamente vinte e cinco
pessoas de diversas casas da
Inspetoria. Os participantes
também tiveram um momento
com Ir. Ana Teresa, onde ela
partilhou com o grupo o
processo da Nova Configuração
das Inspetorias do Brasil.

Encontro de Gestores
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No período de 24 de março a 12
de abril, com a temática “Nas
Fontes do Carisma – Com os jovens
Discípulos Missionários de alegria e
de esperança”, Filhas de Maria
Auxiliadora, Educadores e ex-
alunos(as) do Brasil, Timor Leste e
Moçambique participaram de uma
peregrinação pelas fontes do Ins-
tituto das FMA, assim chamado
Projeto Mornese.

A romaria foi dividida em três
etapas sendo a 1º a de Roma com a
temática: “Caminhando com a
Igreja e o Instituto no passos dos

Discípulos Missionários”, nos quais
foram visitadas a Casa Geral, co-
nhecendo os âmbitos do instituto
como também a mostra do Caris-
ma, as Basílicas Sacro Cuore, São
Paulo, São Paulo fora dos Muros, as
Catacumbas de São Calisto e Assis.
Sendo concluída com uma audiên-
cia com o Papa Francisco.

A 2º etapa foi Turim, com a
temática: “Caminhando Juntos nos
Passos de Dom Bosco”, o grupo
visitou Os Becchi, Chieri e Valdocco,
refletindo os períodos de infância,
juventude e amadurecimento espiri-

tual de Dom Bosco.

A 3º etapa foi em Mornese,
cidade onde nasceu Madre Mazza-
rello. A temática desenvolvida foi:
“Caminhando juntos nos passos de
Madre Mazzarello”. Foram visita-
dos: Valponasca, Valgelata, Nizza.
Vida que se expende a partir de uma
semente tão pequena. Mornese,
continua sendo o centro da vida do
instituto.

No retorno à Roma, a peregri-
nação foi concluída com uma audi-
ência com a Madre Geral Yvonne
Reungouat, onde o grupo teve a
oportunidade de contar um pouco
da experiência e agradecer a oportu-
nidade que recebeu. A Madre Geral
com grande emoção, diz a todos os
participantes, que este projeto fica
a certeza que o carisma vai além das
FMA, é partilhado e enriquecido
com os leigos, com sua forma par-
ticular de reinterpretar Dom Bosco
e Madre Mazzarello no hoje da
história.

Da Inspetoria Nossa Senhora
da Penha participaram Ir. Gerline
e mais cinco leigos: Goyani (assis-
tente social da Inspetoria), Mayra
(aasistente de pastoral do Laura
Vicunha), Aparecida (orientadora
educacional do Castelo/Macaé),
Fátima (equipe de Pastoral do
CENSA), Crisilamara (coordena-
dora Ensino Fundamental I).

Projeto Mornese
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Com muita alegria e animação,
aconteceu a Festa Junina do Projeto
Crescendo Juntos (PCJ) – Belford
Roxo, RJ – no dia 29 de junho. Os
educadores ficaram muito emo-
cionados e satisfeitos com a res-
ponsabilidade de cada criança e

Alegria marca a Festa Junina do PCJ
Casa Betânia

adolescente, que usando trajes típicos
e com sorrisos no rosto, fizeram da
festa um momento de pura alegria.
A festa começou com um concurso
de dança, onde cada casal inscrito
escolheu uma música e se dedicou
ensaiando as coreografias. A res-

ponsabilidade de abrir o concurso
ficou por conta das ex-alunas
Lorrayne e Luciana. As juradas
convidadas foram Kátia Pinto e
Maria Inês (representando a comu-
nidade de Santa Luzia) e Lorrayne e
Luciana (ex-alunas do PCJ). Du-
rante as apresentações os educandos
estavam sendo acompanhados pela
coreógrafa Aloá Euzébio. Ao abrir o
concurso, o Coordenador Pedagógico
Stevie Santos ressaltou a importância
do protagonismo de cada educando
e agradeceu a presença do júri
seguido da educadora Aloá que
puxou um quadrilhão que animou
a festa e integrou todos os que es-
tavam presentes. A mesa farta de
alimentos foi liberada em seguida,
com a partilha realizada pela família
dos educandos. Fechou a festa, a
diretora do PCJ, Ir. Maria Rita com
um animado "Parabéns pra você".

Arraiá Censacional agita público!
CENSA

Há tempo o Auxiliadora –
Campos dos Goytacazes, RJ –
encontrou a receita certa para uma
festa junina arretada! O Arraiá
CENSAcional é a mistura perfeita
de alegria, interação e solidariedade.
E, como se vê todos os anos, o
resultado é uma festa daquelas! No
dia 23 de junho, os pequenos
começaram a colorir o pátio,
vestidos à caráter, já no início da
tarde e a animação só terminou no
fim da noite, com deliciosos quitutes,
touro mecânico, brincadeiras e uma
quadra cheia de música e danças
onde se revezavam alunos de todos
os anos, mostrando que sabem
dançar um forró de primeira. Toda
a renda será doada para a Casa
Irmãos da Solidariedade e Projetos
Estrela do Amanhã e Universidade-
Bairro, Comunidade Tamarindo.
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Com muita agitação e gente
bonita, aconteceu no dia 16/06,
a tradicional Festa Junina do
INSA – Rio de Janeiro. O Arraiá
desse ano teve mais um motivo
para celebrar o seu sucesso: A
Copa do Mundo e a torcida Rumo
ao Hexa. Danças, gincana,
brincadeiras, alegria e muita
animação foram os ingredientes
da festa. Toda a comunidade
educativa do INSA, famílias,
alunos e ex-alunos estiveram
presentes tornando o ambiente
agradável e acolhedor.

Bandeirinhas, roupas quadri-
culadas, chapéus de palha e laços nos
cabelos coloriram o Arraiá do Insti-
tuto Nossa Senhora da Glória (INSG/
Castelo) e Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA) – Macaé, RJ –
no dia 30 de junho.

A festa junina beneficente contou
com doações de alimentos e brin-
quedos que foram vendidos durante
toda a festa. O montante arrecadado
será doado para as seguintes ins-
tituições sociais: PosCris - Podemos
Ser Crianças Saudáveis (Macaé),
Oratório Dom Bosco (Macaé) e Pro-
jeto Crescendo Juntos (Belford Roxo).

“Esta é uma grande confrater-
nização da Família Salesiana. É
muito bom estarmos juntos neste dia
de festa, de fraternidade e de so-
lidariedade”, disse a diretora geral, Ir.
Carmelita Agrizzi, ao dar as boas-
vindas às famílias e aos alunos.

Além das apresentações de
danças típicas e do “Quadrilhão da
Paz”, os visitantes puderam apreciar
diversas barracas de comidas típicas
(com churrasquinho, cuscuz, pé de
moleque, pudim, cachorro quente,
pipoca, brigadeiro, etc.), participar de
brincadeiras como pescaria e escor-
rega, e de sorteio de brindes.

Arraiá Copa INSA agita a escola em junho
INSA

Arraiá do Castelo reúne famílias em prol da solidariedade
INSG/Castelo-Macaé
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O Centro Juvenil Salesiano Santa
Maria Mazzarello – Linhares, ES –
agradece a parceria do Estúdio de
Dança Unerê, pelas bolsas de
estudos que tem disponibilizado a
seus atendidos, através da
mediação do educador Michel
Silvério Toneto, que sempre
trabalhou com aulas de dança, e
que observa a potencialidade dos
atendidos. Os dois alunos
selecionados foram Carlos Daniel
Bispo (do turno vespertino) e Ariel
Loureiro (matutino) para
participar do Ballet Clássico,
primeira série, sob instrução das
professoras Laysla Vilela e Priscila
Galon.

Alunos seleciona-
dos para bolsa

de Ballet Clássico

As crianças e pré-adolescentes
do turno matutino e vespertino do
Centro Juvenil Salesiano Santa
Maria Mazzarello – Linhares, ES –
tiveram a oportunidade de ir ao
Centro Linharense de Amigos do
Menor (CLAM), no dia 04 de junho.
A visita teve como objetivo conhecer
o muro ecológico e os bancos perso-
nalizados feitos pela mão de obra de
alunos e da educadora Marah
Santos, todos da própria instituição.
Todos foram muito bem recebidos
e adoraram ver tanta arte.

As oficinas artesanais e espor-
tivas são poderosos instrumentos
para o desenvolvimento e aprendi-
zado dos alunos. Essa importante
ferramenta é sempre usada no Cen-
tro Juvenil Salesiano Santa Maria
Mazzarello – Linhares, ES. Diversas
oficinas acontecem no espaço.
Dentre elas, temos o bordado, sob
orientação de Ir. Clarinda e a de
artesanato, com a artista plástica
Marah Santos, que não são apenas
uma construção de bonitas toalhas,

Oficinas diversas

pinturas ou objetos decorativos, mas
também auxiliam no cognitivo e
criatividade, servindo como uma te-
rapia. Outras oficinas bem anima-
das são a de Jiu-Jitsu, comandada
pelo professor Vagner Muniz, que
tem como objetivo melhorar a con-
centração, disciplina e autoestima
das crianças e jovens e a de Hande-
bol, liderada pela educadora Márcia
Dassié Nunes, sempre trabalhando
a união da equipe, lateralidade, con-
centração e resiliência.

Grupo do Mazzarello Linhares visita CLAM

movimentam o Mazzarello
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A pauta do dia 06 de junho do

Centro Juvenil Salesiano Santa

Maria Mazzarello – Linhares,

ES – foi sobre uma personagem

fundamental para a instituição.

Neste dia, lembrou-se de modo

especial de Irmã Joana,

carinhosamente chamada de

Joaninha, que desempenha sua

missão com competência,

dedicação e sorriso no rosto.

Ela faz questão de ficar na

recepção do Mazzarello,

estando sempre disposta a

ajudar quem chega e quem

precisa! Todos do Mazzarello

Linhares são gratos e felizes por

tê-la em seu meio e agradecem

a Deus pela sua vocação. 

Os adolescentes do Centro Ju-
venil Salesiano Santa Maria Mazza-
rello – Linhares, ES – no dia 12 de
junho, foram até a Emef "Caboclo
Bernardo", para falar o significado
de Meio Ambiente, Tipos de Polui-
ções e a importância da Coletiva
Seletiva para os alunos da turma do

Oficina de Comunicação do
Mazzarello
Meio Ambiente

 reflete sobre

1°ano (turno vespertino). Foi um
momento de muito aprendizado
para ambos. Parabéns a todos que
participaram e a Educadora Erlaine
Souza por lançar este desafio na sua
Oficina de Comunicação e ao edu-
cador Anderson Santana pelo apoio
de sempre.

Copa Mazzarello

No Centro Juvenil Salesiano
Santa Maria Mazzarello – Linhares,
ES – os alunos, crianças e pré-
adolescentes do turno matutino e
vespertino, participaram da Sema-
na da Copa Mazzarello 2018, entre
os dias 25 a 29 de junho.  A Copa
Mazzarello 2018, com a modalidade
Futsal, buscou melhorar a intera-
ção, competitividade saudável, aco-
lhida pelos novos colegas, o trabalho

em grupo, modo de lidar com as
perdas, ter respeito e despertar o en-
tusiasmo pela Copa do Mundo que
acontece na Rússia. Os alunos
superaram as expectativas das edu-
cadoras físicas Márcia Dassié Nunes
e Leonice Fachetti que fizeram um
planejamento alinhado, resultando
o sucesso do evento que contou com
crianças e jovens empolgados e
dedicados.

O “Mazzarello”
expressa

gratidão pela
vocação de Irmã

Joaninha



... 10 Boletim Informativo INSP

O SICOOB (Sistema de Coope-
rativa de Créditos do Brasil), par-
ceiro do Vill’agindo – Cachoeiro de
Itapemirim, ES – todos os anos

O município de Cachoeiro de
Itapemirim, ES completou 151
anos de emancipação política
no último dia 29 de junho, além
de celebrar, na mesma data, o
Padroeiro da cidade, São Pedro.
Como parte da vasta
programação da festa, todos os
anos, a Paróquia São Pedro
encerra a novena dedicada ao
padroeiro reunindo as
comunidades numa noite festiva
com boa comida e belas
apresentações. O Vill’agindo
não ficou de fora e no dia 26 de
junho, contribuiu com sua arte
nas apresentações de flauta,
capoeira, dança e o grupo de
Coral, que ao ritmo do forró,
tocou o Hino Nacional com
percussão de copos
(musicopos), fazendo menção à
Copa do Mundo.

Vill’agindo é diversão
no Dia do Cooperatisvismo

celebra com muita alegria e diver-
são o Dia do Cooperativismo, que é
lembrado no dia 7 de julho, num
evento aberto a toda à comunidade.

Esse ano a comemoração foi
antecipada para o dia 23 de junho e
a manhã esteve recheada de muitas
brincadeiras, beneficiando a garo-
tada e suas famílias, bem como a
comunidade, criando espaço sau-
dável de socialização, amizade e fra-
ternidade. Adultos e crianças foram
convidados a entrar no mundo má-
gico da infância.

Enquanto o público brincava e
se divertia, a equipe do Vill’agindo
colheu alguns relatos de mães que
demonstraram grande gratidão pelo
evento, uma vez que a família não
possui recursos para o lazer. Entre
muitos relatos, um chamou a aten-
ção quando a mãe disse que “Eu me
entrego nessa festa porque não ti-
nha essas coisas na minha infância.
‘Tô’ aqui esperando a Turma da
Tina para brincar e só não vou aos
brinquedos porque gente grande
não pode brincar (risos)...” Cooperar
é um ato simples que suscita no
outro a esperança de dias melhores.

Vill’agindo na festa de Cachoeiro
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O Dia Mundial do Meio Ambi-
ente não passou em branco, no Au-
xiliadora – Campos dos Goytacazes,
RJ. O Ensino Fundamental I, a Es-
cola Infantil e o Curso de Formação
de Professores se reuniram no tea-
tro, na tarde de 5 de junho, para co-
memorar a data em grande estilo.
Na programação, palestra com a
bióloga Bianka Martins, teatro com
as alunas do normal médio e coral

Os acadêmicos do curso de
Educação Física do ISECENSA –
Campos dos Goytacazes, RJ – par-
ticiparam da Liga de Ouro de Bas-
quete, no dia 6 de junho. A dinâmica
ilustrou as disciplinas "Modalidade
de quadra II" e "Aprofundamento
em Basquete", ministrada pelo pro-

A pesquisa desenvolvida pelo
curso de Psicologia do
ISECENSA – Campos dos
Goytacazes, RJ – dentro do
PROVIC (Programa de
Iniciação Científica) foi
apresentada no Seminário de
Psicologia na UFF, em Niterói.
O trabalho, que tem a
coordenação dos professores
Patrick Azevedo, Carla
Aparecida Azevedo e Scheilla
Ferreira, aborda a
estigmatização das pessoas com
deficiência visual. A
apresentação aconteceu no dia
6 de junho. Foram abordados,
debatidos e refletidos vários
pontos relacionados à
deficiência, à estigmatização,
aos rótulos, à neutralidade, ao
discurso estigmatizante, ao
olhar dos entrevistados
envolvendo a espiritualidade e
cura e ao estigma de herói/
coitado. “Nossa apresentação
encerrou deixando a seguinte
proposta reflexiva: toda forma
de estigmatização é
deslegitimização. Que possamos
legitimar a experiência do ser”,
disse Patrick.

CENSA comemora o
Dia Mundial do Meio Ambiente

sob a regência do Prof. Fabiano.
Fechando a tarde, várias planti-
nhas foram sorteadas. “Foi um mo-
mento de celebração e conscientiza-
ção. É importante que, desde cedo,
nossas crianças atentem para a pre-
servação e o cuidado com o meio
ambiente”, afirmou Anna Luisa
Nascimento, orientadora educa-
cional do 2º ao 5º ano do CENSA.

Educação Física do ISECENSA
na Liga de Ouro de Basquete

fessor Carlos Eduardo. Assistindo a
disputa entre o Macaé Esporte e
Corínthians, 40 alunos do 4º e 6º
períodos tiveram a oportunidade de
fazer análises técnicas e táticas e,
ainda, questionarem jogadores e
comissão técnica em um contato
direto após o jogo.

Psicologia do
ISECENSA apresenta

Pesquisa em
Seminário na UFF
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Repetindo o sucesso das edições
anteriores, a III Mostra de Oportu-
nidades do ISECENSA – Campos dos
Goytacazes, RJ – aconteceu na noite
de 11 de junho. Fruto da parceria entre
os cursos de Administração, Enge-
nharias, Centro de Talentos, MIdas
Consultoria Jr, e Laboratório de Arte
e Cultura, o evento contou com a
participação de 15 empresas: Porto do
Açu, GNA – Gás Natural Açu, NOV
– Completion & Production
Solutions, SICREDI, ITAÚ, MO-

III Mostra de Oportunidades 2018
do Isecensa

RUMBI, SEBRAE, TEC CAMPOS –
Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica,  ROVEQ - SISTEMAS
EMBARCADOS, DESTART
MARKETING DIGITAL, Nursing
Care, UNIMED Campos, Grupo
Barcelos, Ramada - Hotel & Suítes e
Boulevard Shopping. Cerca de 400
acadêmicos prestigiaram a noite,
visitando os vários stands, fazendo
networking, fortalecendo a cultura
empreendedora e recebendo orienta-
ções profissionais.

O 7° período dos cursos de En-
genharia de Produção e Engenharia
Mecânica do ISECENSA – Campos

dos Goytacazes, RJ – participaram
de visita técnica à empresa Mo-
rumbi, no dia 14 de junho. Foi uma

oportunidade de conhecer em
detalhes os processos industriais
realizados pela empresa, do layout
da fábrica, e sequenciamento da
produção, ao funcionamento mecâ-
nico das máquinas e equipamentos,
com destaque para as práticas ino-
vadoras, como o corte a plasma.

A professora Geanni Barbosa
acompanhou o grupo e destacou a
importância dos estudantes conhe-
cerem de perto a realidade de uma
empresa de engenharia.

Outro fato destacado pelos alu-
nos durante a visita refere-se aos
cuidados com os quais foram recep-
cionados pela equipe da Morumbi.

Engenharias em visita técnica
à empresa Morumbi

A UESC (União das Ex-alunas
Salesianas Campistas) realizou
seu tradicional Bingo Solidário,
na tarde de 6 de junho, no
CENSA – Campos dos
Goytacazes, RJ. Num clima de
amizade e descontração, cerca
de 300 participantes disputaram
vários prêmios como
eletrodomésticos e utilidades do
lar. O primeiro prêmio foi para a
ex-aluna Rachel Dutra, que
levou para casa um belo cobre
leito. Toda a renda será
revertida para as obras sociais
desenvolvidas pela associação.

UESC promove
bingo solidário



...13Nº 170  |  Junho de 2018

II Encontro de Comunicação Social do Polo BH

A cidade do Rio de Janeiro foi o
local escolhido pela RSB para a
realização do II Encontro de
Comunicação Social do Polo BH,
realizado pela Rede Salesiana Brasil
de Comunicação.

Durante dois dias (18 e 19 de
junho), Delegados, Coordenadores
de Comunicação, referentes de Co-
municação das Casas, Diretores Ins-
titucionais e Pedagógicos, Anima-
dores de Pastoral e de Obras Sociais
das Inspetorias Madre Mazzarello
(Belo Horizonte) e Inspetoria Nossa
Senhora da Penha (Rio de Janeiro),
bem como colaboradores da Rede
Salesiana Brasil de Comunicação e
de Escolas fizeram uma imersão
total em assuntos relacionados à
comunicação salesiana.

Na pauta do encontro, temas
como: Gestão da Comunicação,
Gestão dos Ecossistemas Educomu-
nicativos, Planejamento e Monito-
ramento de Mídias Sociais foram
amplamente debatidos entre os
participantes para o fortalecimento
do trabalho comunicacional.

De acordo com a Irmã Márcia
Kofferman, Diretora de Comuni-
cação da Rede Salesiana Brasil de
Comunicação e ministrante do en-
contro, o objetivo desse encontro é
fortalecer o trabalho comunicacio-

nal realizado nas unidades sale-
sianas do Polo BH, assim como de
todo o Brasil, já que este evento
acontece também em outras Inspe-
torias brasileiras em diferentes
datas.

“Podemos também destacar que
o encontro dos comunicadores do
Polo BH reforçou o fortalecimento
dos processos de gestão da comu-
nicação, consolidando um ecossis-
tema comunicativo para favorecer
o fluxo e a qualidade da comuni-
cação salesiana. Além disso, esta-
beleceu ferramentas-padrão para o
gerenciamento da Comunicação
nos diferentes níveis. Promoveu
ainda um espaço de diálogo, forma-
ção e avaliação dos processos comu-
nicacionais já em andamento e
socializou o Planejamento Trienal
da RSB e as ações propostas para o
ano de 2018”, afirmou Irmã Cláudia
Pianes Campos, Coordenadora de
Comunicação Social da Inspetoria
Nossa Senhora da Penha.

Vale destacar que para os par-
ticipantes do encontro momentos
assim são de grande importância
para a ampliação de conhecimento
e troca de experiências. “Esse tipo
de encontro formativo é muito im-
portante, pois possibilita a partilha
e troca de experiências entre as

unidades, além de ser uma oportu-
nidade para as equipes de comu-
nicação manterem-se alinhadas,
todas visando a um único objetivo:
“comunicar evangelizando, evan-
gelizar comunicando”, finaliza a
Designer Gráfico do Instituto Teresa
Valsé, Thays Ferreira.

“Enquanto Animadora de Pas-
toral e membro da equipe de Co-
municação do Instituto Maria
Imaculada, vejo como grande e
significativo passo a oportunidade e
sistematização da RSB-Comunica-
ção em nos capacitar e alargar os
horizontes a partir de encontros
como o ECOSPOLO. É sempre feliz
e renovada a busca em alinhar
ainda mais a caminhada das nossas
unidades. Assim como o Carisma
Salesiano dá sentido à nossa missão,
a Comunicação Salesiana vitaliza e
fortalece nossos passos. Vamos
avançar. Um dia de cada vez! Fazer
a diferença, dentro das nossas
possibilidades, de forma organizada
e em sintonia, já é um sinal de
ESPERANÇA”, finaliza Fabiana
Alvarenga, Animadora de Pastoral
e membro da equipe de Comu-
nicação IMI, de Barbacena, Minas
Gerais.

Para Ser Melhor, A Gente Põe
As Ideias Pra Voar.
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O Escritório Modelo do curso de
Arquitetura e Urbanismo do ISE-
CENSA – Campos dos Goytacazes,
RJ – participa da Mostra Talentos
da Femac de 2018, com o projeto de
um apartamento modelo. O con-
ceito do projeto, "Espaço Ágora" (lu-
gar de reunião na Grécia antiga), foi
desenvolvido pelos alunos Bianca
Escocard, Joanne Gomes, Laura
Manhães, Leandro Castelo, Rhainá
Carvalho e Yngrid Henrique, com a
colaboração dos professores Alber
Neto, Aristides Marques e Ronaldo
Araújo. Os alunos participaram de
todas as etapas de realização do
espaço, da concepção do projeto à
execução da obra, sempre com a

presença do idealizador do evento, o
arquiteto Edvar Jr. Um trabalho
desenvolvido em várias semanas que
exigiu inúmeras reuniões da equipe,
com escolha de móveis, definição de
materiais de acabamento, escolha de
quadros e molduras, visita a forne-
cedores. Uma atividade que alia a
teoria à prática profissional.

O coquetel de abertura da Mos-
tra, realizado dia 18 de junho, contou
com a presença da direção do ISE-
CENSA, Diretora Ir. Suraya
Chaloub, Vice-diretora Beth
Landim, Ir. Luzia Alves, o coordena-
dor do curso de arquitetura e urba-
nismo Aristides Marques, professores
e alunos da instituição.

AUP do ISECENSA
na Mostra de Talentos

Educação Física do ISECENSA
 em Gincana Solidária

Desenvolvendo a proposta do
Prof. Márcio Bruno, responsável pela
disciplina "Recreação, lazer e jogos",
o 4º período do curso de Educação
Física do ISECENSA – Campos dos
Goytacazes, RJ – participou de uma
gincana. Passeio ciclístico, rifas e
muitas dinâmicas fizeram parte do
evento que, além de ilustrar o con-
teúdo estudado, teve um caráter
solidário, com a arrecadação de leite
e fraldas infantis e geriátricas para o
Asilo do Carmo e Projeto Lara.  A en-
trega dos donativos aconteceu no
Café Literário, no dia 20 de junho,
com a presença de representantes
das instituições.

A Equipe de Evangelização do
CENSA – Campos dos
Goytacazes, RJ – realizou um
encontro de integração,
oração e reflexão para os
alunos dos 6º e 7º anos do
Ensino Fundamental. Reunidos
na área da Escola Infantil, na
noite do dia 25 de junho, os
jovens foram acolhidos pelas
palavras da diretora geral, Ir.
Rosa Idália Pesca, e
participaram de dinâmicas e
estudo da Palavra.

CENSA promove
encontro de

reflexão
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Uma ação coletiva no Boulevard
Shopping marcou a culminância do
Projeto "Em busca da paz", desen-
volvido pelo curso de Pedagogia do
ISECENSA – Campos dos Goytaca-
zes, RJ. Durante a tarde do dia 16 de
junho, as acadêmicas interagiram
com o público infantil do local apre-
sentando teatro fantoche, oficinas de
origami, pintura, recorte e colagem
relacionadas ao tema. O objetivo era
refletir sobre as diversas situações

Pedagogia em Ação Coletiva no Boulevard Shopping

cotidianas que promovem a violência
e ressaltar atitudes que proporcionem
a paz, os valores, o bom relaciona-
mento e o senso de responsabilidade
com as próprias ações.

Segundo a professora Angela
Berto, uma das responsáveis pelo
projeto, "a universidade não pode ser
um mundo à parte, excluída da
comunidade, mas uma extensão da
vida que existe lá fora, um laboratório
de aprendizagens significativas para

a vida real”. “Promover atividades
educativas em diferentes espaços
sociais, tais como shoppings, bem
como realizar oficinas voltadas à te-
mática da paz é uma forma de de-
monstrar que as situações abordadas
neste projeto necessitam de posicio-
namento urgente, pois dizem respeito
à nossa vida, dentro e fora da uni-
versidade”, afirmou a professora
Karla Osiris, também integrante da
equipe de docentes.

Pedagogia do ISECENSA
monta brinquedoteca para

creche municipal

tagem da brinquedoteca
surgiu após a conscien-
tização da importância
das brincadeiras na in-
fância. Além de muito en-
tusiasmo, nossas alunas
provaram que estão ap-
tas, como pedagogas, a
organizarem esse tipo de
espaço em diferentes am-
bientes escolares e não-
escolares”, disse Ângela
Berto, professora respon-
sável pela disciplina.

Numa dinâmica inovadora
e solidária, o 3º período do
curso de Pedagogia do ISE-
CENSA doou e montou uma
brinquedoteca para a Cre-
che Municipal Dó Ré Mi, de
sua cidade. A atividade,
que aconteceu no dia 13 de
junho, foi a culminância do
estudo de artigos sobre o
lúdico, brinquedos e brinca-
deiras, realizado na disci-
plina de "Prática de Forma-
ção". “A proposta da mon-

CENSA participa de
atualização em gamificação

O corpo docente do Ensino
Fundamental II do CENSA
participou de uma atuali-
zação pedagógica sobre
estratégias de gamifica-
ção, no dia 30 de junho. A
dinâmica aconteceu em
parceria com profissionais
do ISECENSA e foi uma
oportunidade dos profes-
sores elaborarem diferen-
tes estratégias de aprendi-
zagem, envolvendo jogos e
dispositivos móveis, entre

outros. “Acreditamos
numa aprendizagem ati-
va, onde o aluno é prota-
gonista do processo, e
por isso constantemente
nos reciclamos sobre a
inserção das tecnologias
digitais de informação e
comunicação e de meto-
dologias ativas em sala
de aula”, disse Shayane
Ferreira, coordenadora
do Fundamental II do
CENSA.
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Os alunos do 2º e 7º períodos
curso de Educação Física do ISE-
CENSA – Campos dos Goytacazes,
RJ – conheceram, no dia 14 de junho,
o Centro de Treinamento de Voleibol,
em Saquarema, RJ. A visita fez parte
do estudo sobre Metodologia do
Ensino e Aprofundamento em Volei-
bol, ministrado pelo prof. Rodrigo
Rios. Além de conhecerem toda a
infraestrutura do CT, como a aca-
demia, refeitório, arena de treina-
mento e sala de troféus, os acadê-
micos acompanharam os treinamen-
tos das seleções brasileiras femininas
sub 18, masculina sub 23 e profis-

Educação Física do ISECENSA
no CT de Vôlei

sional masculina adulto. A experi-
ência superou as expectativas, pos-
sibilitando um bate papo com estrelas
do vôlei brasileiro, como Jacqueline
e Luiz Felipe Fonteles, mais conhecido
como Lipe, e o encontro com Rodrigo
Azevedo Campos, fisioterapeuta do
ISECENSA que, atualmente, está a
frente da Seleção Brasileira Feminina
Profissional de Voleibol. “Foi uma
vivência extraordinária para nossos
acadêmicos que viram, na prática, o
cotidiano de atletas profissionais e de
toda a equipe técnica num centro de
alto nível”, avaliou Rodrigo.

O ArtIse é sempre um sucesso
e a edição de 13 de junho não foi
diferente. O evento, que aconteceu
no teatro do ISECENSA sob o tema
“A cor da pele ainda conta. Não ao

Mais um show no ARTISE

preconceito racial”, levou ao palco,
acadêmicos de todas as graduações.
O que se viu foi um espetáculo
eclético, dinâmico e muito bonito,
em total interação com a plateia.

A proposta era unir o tema

"Paz" à Campanha da

Fraternidade e criar obras

inspiradas em Portinari,

Tarsila do Amaral e artistas

dos muros de grafite.

Releituras dos grandes

mestres foram

experimentadas pelos

alunos do 6º ao 8º ano do

Ensino Fundamental do

Auxiliadora – Campos dos

Goytacazes, RJ – sob a

supervisão do Prof. de artes

Luis Carlos. O resultado foi

a produção de criativas e

coloridas telas que, segundo

Luiz Carlos, "com certeza

merecem e serão

apresentadas em

exposição".

As cores
invadem o

CENSA
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No dia 07 de junho, os alunos
do Ensino Médio realizaram uma
visita ao Palácio Tiradentes e a Bi-
blioteca Nacional. O Palácio Tira-
dentes foi o antigo prédio do Con-
gresso Nacional brasileiro, entre
1926 e 1960, e é a atual sede da
(ALERJ) Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro. Já a Bi-
blioteca Nacional, também chama-

Alunos do INSA visitam
importantes prédios do Rio de Janeiro

da de Biblioteca Nacional do Brasil,
cujo nome oficial institucional é
Fundação Biblioteca Nacional, é a
depositária do patrimônio biblio-
gráfico e documental do Brasil, con-
siderada pela UNESCO como a sé-
tima maior biblioteca nacional do
mundo e, também, é a maior biblio-
teca da América Latina. Entre suas
várias responsabilidades incluem-se

a de preservar, atualizar e divulgar
uma coleção com mais de oito
milhões de peças, que teve início
com a chegada da Real Biblioteca
de Portugal ao Brasil. A visita
proporcionou aos alunos um maior
conhecimento sobre a história do
estado do Rio além de observarem
como hoje em dia os prédios servem
a população da cidade.

Uma visita ultra especial alegrou
os alunos dos 4°, 5° e 6° do
Instituto Nossa Senhora
Auxiliadora (INSA) – Rio de

Janeiro – no dia 04 de junho:
Fernando Carraro, autor dos livros:
“Diga não à violência” e “Respeito
Sim, Violência Não”, lidos pelos

alunos como motivação para o
estudo da Campanha da
Fraternidade de 2018 e realização
de projetos interdisciplinares.
Fernando Carraro, com toda sua
simpatia, fez questão de dizer que
também é salesiano, devoto de
Nossa Senhora Auxiliadora,
estreitando ainda mais os
vínculos com as equipes discente
e docente. O autor fez questão de
conhecer e "bater um papo" com
os alunos do Projeto Social
Salesiano “Sementes do Amanhã”,
incentivando o grupo a se dedicar
sempre aos estudos. Foi uma
visita agradável, educativa e en-
can-ta-do-ra!

Autor Fernando Carraro visita o INSA
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A visita da cirurgiã dentista
Rafaelly Menezes despertou muito
interesse aos alunos do INSA – Rio
de Janeiro – no dia 04 de junho.

Palestra sobre saúde bucal
com cirurgiã dentista no INSA

A visitante conversou com as crian-
ças do pré I ao 1º ano EFI, sobre a
importância da higiene bucal e de
bons hábitos alimentares. Além

disso, ela ensinou a técnica correta
de escovação, ressaltando que den-
tes saudáveis não só contribuem
para tenha uma boa aparência, mas
são também importantes para falar
bem e mastigar corretamente os
alimentos.

Ao término da conversa, houve
aplicação de flúor, que consiste em
um procedimento preventivo com
o objetivo fortalecer os dentes que
apresentam risco de cárie. O flúor é
importante na formação dos dentes,
pois favorece a formação de cálcio
e potássio. Para a prevenção da cárie
é preciso ter o flúor presente de
forma constante no meio bucal.

Ao final, todos foram para casa
felizes com sua escova dental que
ganharam da Dra. Rafaelly.

Nos dias 11 e 13 de junho os
alunos do 6º ao 9ª ano do Ensino
Fundamental II do Instituto
Nossa Senhora Auxiliadora
(INSA) – Rio de Janeiro –
realizaram um trabalho de
campo visitando um seringal de
cultivo, nas cercanias da cidade
do Rio de Janeiro. Na ocasião, os
alunos puderam observar a
demonstração e prática do
processo de extração do látex
líquido e seu beneficiamento,
preparando a borracha natural
para uso das indústrias de
transformação, além de
conhecerem o Ciclo Econômico
da borracha no Brasil, seu
esplendor e decadência, com
motivos e causas. Os alunos
tiveram também a oportunidade
de conhecer uma plantação de
cacau e levaram para a escola
um fruto da árvore.

Ensino Fundamental II do INSA visita seringal
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O 5º Seminário de Sustenta-
bilidade da Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora (FSMA) foi mar-
cado pela entrega do Prêmio Des-
taque Acadêmico, referente ao se-
gundo semestre de 2017 e pelo I
Torneio Estudantil FIFA 2018. O
evento aconteceu nos dias 04 e 05
de junho.

Foram premiados nesta edição
do Destaque Acadêmico os alunos
que atingiram o maior CR (Coefi-
ciente de Rendimento).

O clima de competição ficou
apenas para o I Torneio Estudantil
FIFA 2018, com a participação de
alunos da FSMA, Instituto Nossa
Senhora da Glória (INSG/Castelo)
e Colégio Estadual Visconde de
Araújo. Após a disputa da fase de
grupos no dia 4, os oito melhores
classificados disputaram no dia 5 a
fase eliminatória em que os pri-
meiros colocados foram: Venâncius
Ribeiro dos Santos (1º Lugar -
FSMA), Carlos Eduardo Martins (2º
lugar - C.E. Visconde de Araújo) e
Pedro Moreira Mendes (3º lugar -
FSMA).

Com o tema “Sustentabilidade
360°”, a programação do Seminário
contou ainda com oficinas intera-
tivas, feira de empreendedorismo
sustentável, feira de adoção de ani-
mais, ação de doação de agasalho,
recolhimento de lixo eletrônico e um
eco ponto para coleta de óleo de
cozinha, lançamento do Selo
Comemorativo em Homenagem
aos 10 Anos do CEPEM, vista ao
Museu da Comunicação e diversas
atividades culturais como: roda de
capoeira, batalha de rap, apresen-
tações musicais e Exposição de
Fotografias “Sustentabilidade 360°”.

Para a Ir. Carmelita Agrizzi,
diretora geral da FSMA, o evento
retrata o carisma da Faculdade
Salesiana: “Um momento muito
especial, repleto de atividades que
representam nosso jeito de ser pre-
sença educativa, todo esse trabalho
é um convite para cuidarmos da
vida, do nosso planeta. É um apelo
para que a humanidade inteira se
sinta irmanada para o bem, para a
justiça e a dignidade humana”,
disse.

No início do mês de junho, o
aluno Benito Ferreira de
Oliveira, do 2º ano B do Ensino
Fundamental I do Instituto
Nossa Senhora da Glória
(INSG/Castelo) emocionou a
direção e a coordenação
pedagógica do Colégio, ao
apresentar uma ilustração, feita
de forma espontânea, que
retrata a coroação de Nossa
Senhora Auxiliadora.

“Eu estava em casa, domingo à
noite, tive a ideia de fazer um
desenho e escolhi fazer Nossa
Senhora, pois ela nos protege”,
revela o muito simpático Benito.

A mãe, Lilian Ferreira de
Oliveira, falou da devoção que
toda família possui com a Mãe
de Deus. “O pai que percebeu ele
desenhando. Nós achamos
muito bonito, cheio de detalhes.
Lá em casa, todos temos uma
história muito bonita com
Nossa Senhora. E além dessa
vivência no INSG/Castelo,
temos também uma atuação na
igreja, que resulta nesse amor
que nutrimos por Ela. Minha
família é um presente”, disse
Lilian, citando os filhos Luke
Ferreira de Oliveira, Gregory
Ferreira Albuquerque, além do
marido Antônio Oliveira e da
enteada, Samara de Oliveira.

Trajetória acadêmica é
destaque no 5º Seminário de
Sustentabilidade da FSMA

Coroação de Maria
e experiência

cristã resulta em
ilustração

espontânea
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Diante de empresários da área de
comunicação, alunos da
disciplina de Gestão em
Empresas de Comunicação,
realizaram um pitch de empresas
fictícias. A atividade aconteceu
no dia 07 de junho, no Centro de
Produção e Estudos Midiáticos
(CEPEM) da Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora (FSMA) –
Macaé, RJ.

A banca foi composta pela
jornalista responsável pela
Revista DiverCidades e diretora
executiva da Na Mosca
Marketing Digital, Leila Pinho, e
pelo jornalista e diretor executivo
da Ímpar Comunicação, Rodrigo
Florêncio. Na ocasião eles
avaliaram a apresentação dos
estudantes.

É importante ressaltar que o
pitch é basicamente um discurso
de venda usado, por exemplo,
por startups para conseguir
investidores.

“Foi uma experiência bastante
proveitosa. Os alunos
apresentaram as empresas que
foram criadas na disciplina de
Gestão em Empresas de
Comunicação e puderam assim,
trocar experiências e receber
dicas importantes sobre
empreendedorismo e
comunicação com os
profissionais convidados”,
avaliou a professora Patrícia
Daldegan.

Dando continuidade ao Projeto
de Orientação Vocacional, os alunos
do 2º e 3º ano do Ensino Médio do
Instituto Nossa Senhora da Glória
(INSG/Castelo) – Macaé, RJ – par-
ticiparam de uma palestra com re-
presentantes do Centro Universi-
tário Redentor (UniREDENTOR),
na manhã do dia 06 de junho, na
Sala Madre Colombo, com o tema
“Carreiras na Área de Saúde”.

“A palestra foi destinada àqueles
que apresentam interesse em co-
nhecer mais e melhor as profissões
da área de saúde, de modo que
pudessem então saber sobre o perfil
e a rotina desses profissionais, ad-
quirindo informações que os auxi-
liem na escolha da futura carreira”,
explicou o coordenador pedagógico
do Ensino Médio do INSG/Castelo,
Julio Boldrini.

O coordenador administrativo
do curso de Medicina da Uni-
REDENTOR, Júlio César Boechat,
iniciou a palestra falando sobre
“vocação”. “Nós primamos por alu-
nos que entendam qual é o papel de

Projeto de Orientação
Vocacional promove palestra
sobre a área de saúde

um médico na vida das pessoas.
Muitos dizem que querem ser mé-
dicos para ‘ganhar dinheiro’ e isso
não deveria nunca acontecer. A
medicina não pode ser vista com
esse propósito. Para ser um bom
médico ou um bom profissional da
área de saúde é preciso, primeira-
mente, gostar de pessoas e amar cui-
dar do ser humano. Essa é impor-
tância de ter vocação para seguir na
área de saúde. Na nossa Universi-
dade nos preocupamos em formar
profissionais que amem o ser
humano”, explicou.

Ainda segundo o Boechat, no
que tange as graduações na área de
saúde, os futuros profissionais de-
vem ainda gostar de ouvir o pacien-
te, de modo que seja possível enxer-
gar além da doença. “Além do co-
nhecimento técnico muito impor-
tante para ser um bom profissional,
é preciso conhecer o ser humano,
essa é uma atribuição da formação
em área de saúde, cuidando plena-
mente, de maneira a agradar o
coração e Deus”.

Estudantes de
Publicidade

realizam “pitch” de
empresas fictícias
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Palestras, oficinas, muita infor-
mação e apresentações surpreen-
dentes de trabalhos de conclusão de
curso. Assim foi a XIV Semana de
Química do Instituto Nossa Senhora
da Glória (INSG/Castelo) – Macaé,
RJ – marcando as comemorações
pelo Dia do Químico.

Com uma vasta programação do
dia 18 ao dia 22 de junho, o evento
contou com a participação de estu-

Trabalhos de pesquisa movimentam
a XIV Semana de Química do INSG/Castelo

dantes, familiares, professores, coor-
denadores e orientadores do Ensino
Médio e do Curso Técnico de Química
do INSG/Castelo e do Curso de Gra-
duação em Engenharia Química da
Faculdade Salesiana Maria Auxilia-
dora (FSMA).

A coordenadora pedagógica da
Educação Técnica do INSG/Castelo,
Fátima Neves destacou o incentivo do
jovem à pesquisa. “Temos alunos

muito jovens, a partir de 15 anos de
idade, que estão produzindo trabalhos
com potencial para ser levado adiante,
pois estão empenhados na pesquisa
com o apoio dos nossos professores e
das profissionais de laboratórios. A
experiência da prática, do técnico, é o
que tem possibilitado que essa juven-
tude produza conhecimento, o que
nos deixa muito feliz”, avaliou.

A programação foi encerrada
com êxito no dia 22, com a palestra
“Os desafios do técnico em química
na perfuração de poços: Visão técnica
dos biolubrificantes na indústria
química” conduzida por Rogério
Manhães Soares, e a oficina de “Pro-
dução de álcool sólido” ministrada
pelas técnicas de laboratório Andréa
Cristina de Oliveira Sá e Carla Cristina
da Silva Leite.

O principal objetivo da Semana
de Química do INSG/ é promover o
debate acerca de temas do universo
do futuro profissional técnico, através
da integração de estudantes e
profissionais.

Os primeiros dois dias da XIV
Semana de Química do Instituto
Nossa Senhora da Glória (INSG/
Castelo) foram marcadas por
palestras na área de nutrição e
alimentação e apresentação de
projetos da Educação Técnica e do

Palestras sobre alimentação na XIV
Semana de Química

curso de graduação em Química da
Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA).
“Na palestra buscamos mostrar
como as pesquisas estão sendo
desenvolvidas na Faculdade e quais
áreas estão correlacionadas

(química, biologia, engenharia,
etc), bem como, falamos também
sobre o projeto de fermentação
natural que está sendo trabalhado
nos projetos de iniciação cientí-
fica, relacionados a fermentação
do pão e os benefícios do glúten.
Na oportunidade falamos um
pouco sobre a questão da doença
celíaca”, explicou a doutora em
química orgânica e professora da
FSMA, Evânia Danieli A. Santos,
que ministrou a palestra “A
química e os benefícios da
fermentação sem glúten”, no dia
18 de junho.
Com o objetivo de promover uma
maior integração entre os
estudantes, bem como possibilitar
o debate acerca de temas do
universo do futuro profissional
técnico, no dia 19, ainda ocorreu a
palestra com a nutricionista Sílvia
Coelho e oficina com o professor
Maycon Granados Belarmino.
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Os estudantes do Ensino
Fundamental I do Instituto Nossa
Senhora da Glória (INSG/Castelo)
– Macaé, RJ – estão participando
do “Ciclo de Palestras com Pais e
Amigos” onde diversos temas são
abordados.

No dia 04, foi a vez das turmas do
5º ano assistirem a palestra “Os
poderem que nos governam”,
ministradas pelos advogados,
Estepheson Soares de Moura e
Vanessa Costa Coutinho Abelha,
na sala de audiovisual.

Durante todo o próximo semestre,
mais palestras, voltadas para
conteúdos ensinados em sala de
aula, deverão ser ministradas para
os estudantes.

Os professores das disciplinas de
História e Ciências, Ivana Tavares
e Maycon Granado, realizaram nos
dias 26 e 28 de junho um aulão
interdisciplinar com as turmas do 8º
ano A e B do Ensino Fundamental
II, do Instituto Nossa Senhora da
Glória (INSG/Castelo) – Macaé, RJ
– no Laboratório de Informática.

Ferramenta Digital Padlet auxilia em aula
interdisciplinar  sobre Revolução Industrial

Com o tema “Revolução Indus-
trial” e o uso de diferentes recursos
multimídias, os educadores abor-
daram as questões acerca do desen-
volvimento político, econômico e
social e suas consequências dentro
do contexto europeu.

“Foi uma aula muito proveitosa.

Os alunos pesquisaram sobre o tema
proposto, debateram e construíram
respostas para as questões levanta-
das através do Padlet (um aplicativo
que permite que pessoas expressem
seus pensamentos sobre um tema
comum de forma fácil)”, explicou a
professora, Ivana Tavares.

Os três poderes são tema de
palestra para alunos do INSG
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No dia 29 de junho, os alunos
do Ensino Fundamental I do
Castelo Macaé participaram de uma
acolhida especial com mais um
relato da experiência vivida por uma
família, com o projeto “Biblioteca
Laços de Família”.

O projeto Laços de Família,
desenvolvido pelo 3º ano, visa
fortalecer a relação escola/família
através da leitura. A proposta é que
cada aluno faça uma leitura, junto
com toda família, e em especial com
os pais. Após a leitura, a família
revela aos estudantes como foi à
experiência da leitura em conjunto.

O projeto também tem como
objetivo incentivar o gosto pela
leitura e melhorar a fluência oral
dos alunos.

A parceria entre a Faculdade Sa-
lesiana Maria Auxiliadora (FSMA)
e a Secretaria de Desenvolvimento

Jovens do Nova Vida
recebem capacitação sobre Finanças

Social, Direitos Humanos e Aces-
sibilidade de Macaé - RJ continua
levando capacitações sobre temas

relevantes para os jovens do Projeto
Nova Vida.

Em 26 de junho, a professora
mestre em Administração Estraté-
gica, Júlia Hosana Franco, minis-
trou a capacitação com o tema
“Finanças Pessoais”.

Vale ressaltar que dentro do con-
texto sócio econômico atual brasi-
leiro, cuidar das próprias finanças
tornou-se algo imprescindível para
o equilíbrio das contas pessoais,
através do uso de ferramentas de
gestão.

Os jovens do Nova Vida rece-
beram também a capacitação sobre
“Marketing Pessoal” com o coor-
denador do curso de Comunicação
Social e professor mestre, Cassiano
Simões, no dia 31 de julho.

Projeto “Biblioteca Laços de Família”
incentiva leitura entre pais e alunos



... 24 Boletim Informativo INSP

Os jogos, os esportes, as danças,
as lutas as diversas formas de
ginástica e os esportes adaptados
estão presentes na nossa cultura,
influenciando o comportamento,
transmitindo valores e fazendo
parte do dia a dia das pessoas.

No Instituto Profissional Laura
Vicunha – Campos dos Goytacazes,
RJ – a professora de Educação
Física Iraê Jones incluiu a vivência
do Basquete adaptado para o 5° ano
como conteúdo, ampliando as
possibilidades de os alunos com-
preenderem, participarem e trans-
formarem a realidade.

Com grande alegria e entusias-
mo, alunos, ex-alunos, familiares e
profissionais do Instituto Profissio-
nal Laura Vicunha – Campos dos
Goytacazes, RJ – participaram da
passarela do amor no dia de Corpus
Christi, 31 de maio. O tapete, que
traz a imagem do Cristo Pão da Vi-
da, este ano foi confeccionado com
areia, feltro, EVA, caixas de ovos e
dobraduras de pássaros, onde nas
asas, haviam mensagens de espe-
rança feita pelos alunos. O Grupo
Jovem Sol Nascente e educadores
participaram da confecção dias an-
tes e da montagem do tapete na rua,
no dia da celebração, na alegria de
preparar o caminho para o Senhor

Laura Vicunha celebra Corpus Christi

Basquete adaptado amplia conhecimentos
do 5º ano do Laura Vicunha


