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Com o objetivo de estudar o do-
cumento normativo da Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC),
educadores da Rede Salesiana Brasil
de Escolas (RSB-Escolas), dos mu-
nicípios de Macaé e Rio das Ostras
participaram de uma formação no
dia 30 de março no Instituto Nossa
Senhora da Glória – Macaé.

De acordo com a assessora pe-
dagógica da RSB-Escolas, Maria
Leoneide Rodrigues de Almeida, a
ideia da formação é ver de maneira

Ir. Cláudia e o jovem Júlio César

(funcionário do centro

inspetorial) participaram em

São Paulo nos dias 15 a 17 de

março do curso “Cultura

Vocacional em Rede na Igreja e

na Sociedade”. Dias intensos de

trabalho objetivando capacitar

comunicadores no ministério da

animação vocacional online.

BNCC é debatida por educadores
da RSB-Escolas

sistêmica as propostas da Base Na-
cional Comum Curricular, no que
tange à concepção educacional e
filosófica do mesmo. “A partir desses
estudos queremos trazer tendências
e possibilidades metodológicas de
ensino, visualizando como a Base
pode ir para a prática. A BNCC pro-
põe que o professor seja um media-
dor e o aluno seja o protagonista,
num modelo de aprendizagem mais
significativo, voltado para os conhe-
cimentos prévios dos estudantes,

atendendo as exigências do século
XXI”, explicou.

“O encontro foi muito provei-
toso porque nos possibilitou ver a
teoria em conjunto com a prática,
através de um encontro polifônico,
com vozes de profissionais da edu-
cação de competências e disciplinas
diferentes: artes, educação física,
geografia etc.”, disse o professor de
Artes e Música do Colégio Castelo
Rio das Ostras, Lene Torres.

Curso Vocacional no Instituto de Pastoral Vocacional
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A semana de 18 a 22 de março
foi dedicada às reuniões e aos en-
contros nacionais da área de Co-
municação salesiana. Os eventos
aconteceram na Casa de Retiro das
Salesianas em Carpina, PE, e foram
acompanhados pelo padre Filiberto
González, conselheiro geral do Di-
castério da Comunicação Social dos
Salesianos.

Abrindo a semana, foi realizada
na segunda-feira, 18 de março, a

Realizados os Encontros Nacionais
Salesianos de Comunicação

reunião do Conselho Editorial do
Boletim Salesiano. Os participantes
discutiram algumas diretrizes para
o BS no ano de 2019, e refletiram
sobre a Mensagem do Papa Francisco
para o 53º Dia Mundial das Comu-
nicações Sociais, que este ano tem
como tema: ‘Somos membros uns
dos outros’ (Ef 4, 25): das comu-
nidades de redes sociais à comuni-
dade humana.

Nos dias 19 e 20, os delegados e

coordenadores da Comunicação
Social das inspetorias das Filhas de
Maria Auxiliadora e dos Salesianos
de Dom Bosco e dois membros do
Boletim Salesiano – Ana Cosenza e
P. Tarcizio Odelli – participaram do
Encontro Nacional da Rede Sale-
siana Brasil de Comunicação. A Ir.
Ana Teresa Pinto, presidente da
Rede Salesiana Brasil (RSB) e ins-
petora referente para as Comunica-
ções Sociais no Brasil, acompanhou
todo o encontro.

A Ir. Márcia Kofferman, direto-
ra-executiva da RSB-Comunica-
ção, conduziu o encontro no primei-
ro dia trabalhando o “Acompanha-
mento na perspectiva da comunica-
ção”. O segundo dia foi orientado
pela psicóloga Patrícia Michelin, que
abordou a “Liderança enquanto a-
gente de transformação”. A reflexão
deste tema levou os presentes a tra-
çar um perfil de “Delegado e Coor-
denador da Comunicação Social”
nas inspetorias. Além da proposta
formativa o grupo também seguiu
uma pauta de assuntos pertinentes
ao âmbito comunicacional da Rede
Salesiana Brasil.

Nos dias 21 e 22, os represen-
tantes dividiram-se para a realiza-
ção das reuniões específicas. Os
coordenadores e coordenadoras de
Comunicação Social das Filhas de
Maria Auxiliadora, juntamente com
a inspetora Ir. Ana Teresa, reuni-
ram-se para a EcosBrasil. A
Comissão Nacional de Comunica-
ção Social (CONAC), composta
pelos delegados de Comunicação So-
cial das seis inspetorias dos Sale-
sianos de Dom Bosco, se reuniu com
o P. Filiberto e com o inspetor do
nordeste, P. Nivaldo Luiz Pessinatti
que representou a Conferência das
Inspetorias dos Salesianos de Dom
Bosco do Brasil (Cisbrasil).
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Comissão Nacional da PJS reúne-se em São Paulo

A Comissão Nacional da Pastoral
Juvenil Salesiana se reuniu no Ins-
tituto Teológico Pio XI, em São Paulo,
entre os dias 24 e 26 de março para a
sua primeira reunião do ano. Estive-
ram presentes os seis delegados inspe-
toriais para a Pastoral Juvenil Salesi-
ana, que representam as inspetorias
dos Salesianos de Dom Bosco, as nove
coordenadoras inspetoriais das Filhas
de Maria Auxiliadora e os inspetores
referentes para a Pastoral Juvenil Sa-
lesiana em âmbito nacional, Pe. Justo

Ernesto Piccinini, inspetor de São
Paulo, e a Ir. Maria Ivone Ranghetti,
das Filhas de Maria Auxiliadora,
inspetora da Inspetoria Nossa
Senhora Aparecida, Região Sul.

A manhã do dia 24 foi dedicada
à formação conjunta com os
membros do Conselho Nacional da
Articulação da Juventude Salesiana
(AJS) sobre o tema do Sínodo Pan
Amazônico, assessorado pelo salesi-
ano Pe. Justino Sarmento Rezende,
indígena da etnia dos Tuyuka, mem-

bro da comissão preparatória do Sí-
nodo. A tarde teve como pauta a so-
cialização e encaminhamentos do
Conselho Nacional da AJS, conclu-
indo com a celebração eucarística
presidida pelo Pe. Filiberto González
Plasencia, conselheiro mundial para
a Comunicação Social.

O dia 25 foi dedicado para refletir
vários temas: encaminhamentos do
Conselho Nacional da AJS, Planeja-
mento Estratégico da PJS, Jornada
Mundial da Juventude no Panamá,
Fórum e Festa do Movimento Juvenil
Salesiano no Panamá, Enarse, Pla-
nejamento Financeiro da PJS Nacio-
nal, Sínodo dos Bispos sobre “Os jo-
vens, a fé e o discernimento voca-
cional” e a reunião entre os delegados
salesianos e as coordenadoras sale-
sianas, em separado, concluindo com
a celebração eucarística e o jantar.

O Dia 26 teve como pauta o pla-
nejamento da próxima reunião em
setembro, a apresentação do projeto
“IDE” da CNBB, a avaliação do en-
contro e a conclusão com a Eucaristia.

Congresso da ANEC

A Associação Nacional de Educa-
ção Católica (Anec) realizou entre
25 e 27 de março, em Cuiabá, MT,
o V Congresso Nacional de
Educação. O evento reuniu aproxi-
madamente 1000 educadores e
apresentou ideias de inovação, sus-
tentabilidade e humanismo solidá-
rio em um objetivo de promover o
debate e a reflexão sobre o papel
das instituições católicas do Brasil
e suas finalidades e contribuições
para a sociedade brasileira.

O evento recebeu representações de
províncias religiosas, presidentes de
entidades mantenedoras, reitores e
gestores das escolas e instituições de
ensino superior (IES) católicas, como
também agentes de pastoral, equipes
técnico-pedagógicas, educadores e
estudantes. Uma intensão foi “congre-
gar as instituições educacionais para
refletir sobre os sentidos e propósitos
da educação no contexto atual”.

Na pauta, minicursos sobre huma-

nismo solidário, inovação e sustenta-
bilidade; celebrações; mesas-redon-
das; apresentações de cases e TED’s e
palestras. Tais experiências permitiram
aprofundar discussões sobre os proces-
sos de inovação nas instituições educa-
cionais; compreender de forma sistêmi-
ca o conceito, as ações e os desdobra-
mentos da sustentabilidade para a
sociedade; e ampliar a reflexão sobre o
humanismo solidário para impulsionar
a cultura do encontro.

O bispo auxiliar de Belo Horizonte, MG,
e reitor da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC-Minas),
dom Joaquim Giovani Mol Guimarães,
fez a primeira palestra magna do
evento, com o tema “O Humanismo
Solidário num mundo de Exclusão”.

No segundo dia a palestra magna ficou
por conta da Profª Drª Viviane Mosé
que brilhantemente apresentou o tema
“A educação transdisciplinar e a cutura
maker: princípios para as escolas
inovadoras”.
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Com muita alegria e com o co-
ração cheio de esperança a equipe
do Projeto Crescendo Juntos - PCJ
(Belford Roxo, RJ) preparou não só
um dia, mas uma semana de aco-
lhida e adaptação para seus edu-
candos. A semana especial de aco-
lhida aconteceu do dia 12 ao dia 15
de março e contou com a animação
de cada educador que fez o possível

Acolhida no PCJ

para demonstrar seu amor ao
acolher. O tema escolhido foi a frase
de Dom Bosco "Educação é obra do
coração". No primeiro dia os edu-
candos foram acolhidos com bolas
coloridas, painéis de boas vindas e
muitos abraços de saudade, em se-
guida assistiram os vídeos que cada
educador/a gravou. Assim crianças
e adolescentes tiveram a oportuni-

dade de conhecer toda a equipe de
educadores de uma só vez. No se-
gundo dia os educandos puderam
ler a mensagem de acolhida que os
educadores escrevam no mural
"mensagens do coração". Os edu-
candos escreveram seus nomes em
corações e também uma palavra
que expressava o que sentiam tendo
a oportunidade de fazer parte da
Obra Social.

Nos dias seguintes os educados
puderam se apresentar introduzir
seus nomes no mural dos corações.
O coordenador Pedagógico Stevie
Santos falou da alegria da equipe de
educadores e motivou para que os
educandos fizessem grupos para
apresentarem suas expectativas
para o ano. Fechando com chave de
ouro a diretora do Projeto Irmã
Maria Rita Zampiroli falou da vida
que o Projeto acabava de receber
com a presença de cada criança e
adolescente.

No dia 19 de março aconteceu no

Projeto Crescendo Juntos - PCJ

(Belford Roxo/RJ) a estreia da

formação "O poder da palavra de

Deus em minha vida".

PCJ Inicia Formação Baseada na
Palavra de Deus

A formação animada por Ir.
Mercedes tráz reflexões bíblicas e
uma meditação com relação às
atitudes do cotidiano. Os
educandos desfrutam de um
momento onde o fortalecimento

da fé e a promoção da
experiência com Deus vão
amadurecendo a sensibilidade e
auxiliando na identificação do
Projeto de vida. Durante a
formação os educandos cantam,
interagem e ficam atentos a cada
palavra proclamada e partilhada
por Ir. Mercedes. Em cada
formação um novo texto e uma
grande oportunidade de
enxergar em Deus uma saída
para os problemas da
humanidade a partir da força
que encontra-se na fé. No
primeiro encontro foi partilhado
o texto bíblico Dt 30,19 “Escolhe,
pois a vida”, que foi lema da
Campanha da Fraternidade de
2008 e que refletiu a defesa e
promoção da vida humana,
desde a concepção até sua morte
natural , compreendida como
dom de Deus e responsabilidade
de todos.
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As Irmãs Maria Rita Zampiroli,
Rita Cristina de Jesus Pacheco e Mer-
cedes Isabel Altoé participaram da
Abertura Diocesana da Campanha da
Fraternidade que aconteceu no dia 09
de março, no  município de Mesquita/
RJ. Reúne os fiéis dos 10 regionais
pastorais da Diocese de Nova Iguaçu/
RJ. Este ano a proposta da CNBB é
refletir o tema FRATERNIDADE E
POLÍTICAS PÚBLICAS. E é papel de
todo cristão lutar por políticas pú-
blicas que promovam a vida e a dig-
nidade da pessoa humana. Para mos-
trar a contribuição da Igreja foram
apresentados os diversos trabalhos das

Abertura e Atividades da Campanha da
Fraternidade na Diocese de Nova Iguaçu/RJ

Pastorais Sociais da Diocese, den-tre
elas o da Pastoral do Menor na qual o
Projeto Crescendo Junto faz parte.

As Irmãs da Comunidade Casa
Betânia – Belford Roxo/RJ estão fa-
zendo parte da Equipe Ampliada da
Campanha da Fraternidade, da
Diocese de Nova Iguaçu/RJ que des-
de fevereiro vem desenvolvendo vá-
rias atividades para envolverem todos
os fiéis na proposta do Tema: Frater-
nidade e Políticas Públicas. Ir. Rita
Cristina pela equipe diocesana asses-
sorou no dia 20 de março o segundo
dia do Curso sobre Políticas Públicas,
na Matriz Nossa Senhora da Concei-

ção abordando a temática: Julgar,
baseado no texto base e na DSI (Dou-
trina Social da Igreja). Estiveram
presente cerca de 80 pessoas. Ir. Maria
Rita participou no Centro de For-
mação – CENFOR, em Nova Iguaçu
do Encontro da Diocese com os
Políticos Eleitos sobre a CF 19. E no
dia 30 todas participaram do Agir
Municipal- Gesto concreto da Cf19
formação para todas as lideranças das
Paroquias do regional Pastoral, no
Salão da Paróquia São Simão no Lote
XV/Belford Roxo. Onde Ir. Maria
Rita fez parte da Mesa Redonda
apresentando o papel do Conselho
Municipal dos Direitos das Crianças
e Adolescentes; junto com Professor
Tobias Tomines Faria, que falou sobre
Políticas Públicas e duas Conselheiras
Tutelares do município e participan-
tes de duas paróquias do Regional
Pastoral, que apresentaram os desa-
fios que os Conselheiros do município
de Belford Roxo enfrentam. O gesto
concreto da Diocese será envolver os
fiéis de forma consciente na Eleição
dos Conselheiros Tutelares dos sete
municípios que compõem a Diocese
para defendermos as políticas públicas
que tratam dos direitos das Crianças
e Adolescentes.
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Jovens recebem medalhas
e postulantes FMA

 de aspirantes

Uma fervorosa celebração euca-
rística com o tema "Em tuas mãos,
Senhor, como barro nas mãos
do oleiro!" presidida pelo padre
Nivaldo Luiz Pessinatti (SDB) e co-
celebrada pelo padre Clayton Couti-
nho ajudou todos os presentes a rezar
ao Senhor pelo dom da vocação de
cada uma.

Além da Comunidade local e algu-
mas FMA das Comunidades próximas,
o momento contou com a presença de
Ir. Adriana Gomes (Inpetora BRE) e
da Ir. Ana Teresa Pinto (Inspetora
BRJ e atual presidente da CIB). Tam-
bém estavam presentes Ir. Márcia
Koffermann (BPA) e Ir. Cláudia Maria
Pianes Campos (BRJ).

Antes, porém, do dia 23 foi rea-
lizado um tríduo em preparação a es-
te passo tão significativo! O primeiro
dia foi animado pelas aspirantes e
teve como tema "Deus nos chama
a caminhar"; o segundo dia foi

No dia 23 de março, as FMA no
Brasil viveram um momento ímpar
de alegria e de louvor ao Senhor:
sete jovens, provenientes de quatro
Inspetorias, receberam medalha de
aspirante e postulante na casa de
Formação Maria Auxiliadora, em
Recife, PE! São elas:

animado pelas postulantes e o tema
foi "Fica conosco, Senhor"; e no
terceiro e último dia a animação fi-
cou por conta das Irmãs, com o
tema "Somos barro, modeladas
pelo amor do Criador".

Após a Eucaristia, um saboroso
lanche reuniu todos os presentes
numa confraternização bem sale-
siana, ou seja, num clima de sim-
plicidade e alegria, num clima de
família, como queria Dom Bosco!

Algumas das jovens partilha-
ram um pouco do significado deste
passo em suas vidas:

"Dar continuidade a uma cami-
nhada é sempre voltar ao primeiro
amor, é continuar acreditando que
aquele Deus que me chamou cami-
nha comigo e me conduz a um ca-
minho de descoberta da verdadeira
felicidade. Dizer SIM ao postulado
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e a mais uma etapa de formação no
Instituto das FMA é dizer que quero
prosseguir nesta missão e neste
desejo de seguir os passos de DB e
de MM a caminho do Reino e em
prol das juventudes, é sentir as
cordas do coração vibrarem em
uma melodia mais forte, tendo
sempre a certeza de que Deus é
responsável por dar cada nota desta
música comigo!"
Maria Clara de Assis Silva

Postulante BRE

"A renovação do meu SIM co-
mo Aspirante foi uma oportuni-
dade de recordar com carinho as
experiências vividas durante a for-
mação, como também olhar com
esperança, amor e entusiasmo para
o futuro. Vivenciei um momento
muito significativo preenchido pela
emoção de continuar na caminha-
da formativa e de sentir que estou
no lugar preparado por Deus. Foi
uma honra renovar o meu chama-

do e o desejo de vivê-lo intensamen-
te, seguindo os passos de DB e de
MM."
Valentina Maria Delfino Hurtado

Aspirante BSP

"Receber a medalha de Aspiran-
te no Instituto das FMA foi para
mim um momento muito especial
e de grande emoção. Pude perceber
que estava dando mais um passo na
minha caminhada e me senti
renovando o meu SIM ao chamado
de Deus. No momento em que
recebi a medalha meu coração se
alegrou e uma paz interior me
confirmou na certeza de que estou
buscando o caminho para o qual o
Senhor me chama. Isso me faz ser
uma pessoa melhor e mais feliz a
cada dia!"
Fabiane do Nascimento Rosa

Aspirante BRJ

A estas jovens, a certeza da

fraternidade e da oração a fim de

que sigam confiantes e generosas

na resposta ao Senhor.

Parabéns!



...9Nº 178 |  Março de 2019

Para falar do tema
“Àgua”, o Vill’agindo
em parceria com a
SEMMA, recebeu no dia
25 de março o Projeto
Caixa Ecológica que
destina-se a levar
Educação Ambiental
percorrendo escolas e
comunidades do
município de Cachoeiro
de Itapemirim-ES, com
o objetivo de despertar
o interesse por temas
ambientais, através da
dinamização da leitura
infantil, da contação de
histórias, manipulação

Na manhão do dia 08 de março
a prefeitura da cidade de Cachoeiro
de Itapemirim, em parceria com di-
versas entidades e projetos da região,
promoveu um evento em homena-
gem ao dia internacional da mulher.

Villagindo no Dia Internacional da Mulher

O projeto Villagindo,  participante
ativo  e engajado na formação do ci-
dadão, fez-se presente com a apresen-
tação teatral “Somos a (re)Evolução”.

O teatro em forma de pantomi-
ma, sob a direção da educadora

Débora Motta Cornélio Zardo e apre-
sentado por adolescentes com idades
entre 12 e 14 anos,  fez uma crítica ao
papel da mulher ao longo da história.

Partindo da visão Darwiniana da
evolução do homem foi traçado um
paralelo entre a mulher das cavernas,
da idade das trevas com a mulher dos
tempos atuais.

As apresentações culturais  do
Villagindo e de outras instituições e
projetos presentes enriqueceram as
falas das autoridades reafirmando que
a data não se resume a comemora-
ções vazias mas sim a uma convo-
cação  para uma luta pela igualdade,
respeito e dignidade assegurados a
todo e qualquer ser humano.

Vill’agindo recebe projeto da
Secretaria Municipal de Meio

Ambiente (SEMMA)

de fantoches, músicas,
danças, dinâmicas e
atividades artísticas em
geral.

Sob o comando de
Denise Motta (SEMMA),
as crianças se
divertiram e prestaram
bastante atenção
durante a apresentação
da Caixa ecológica
comprometendo-se a
serem multiplicadores
da informação e
preservadores da água
evitando atitudes de
desperdícios.

No dia 29 de março,
aconteceu no município
de Cachoeiro de
Itapemirim - ES a
eleição do CONSEMCA
e o Vill’agindo garantiu
seu assento de titular no
Conselho junto as
outras 5 (cinco) OSC’S
(Organizações da
Sociedade Civil)
presentes no ato.

Vill’agindo na Eleição do
Conselho Municipal de Direitos
da Criança e do Adolescente

(CONSEMCA)

A posse dos novos
conselheiros se fará no
dia 04 de abril e o
período de permanência
será de 2019 a 2021.

Irmã Jaqueline Rocha
Correia e Dayse
Camilette Polonini,
pedagoga do
Vill’agindo, assumem as
cadeiras de Titular e
suplente.
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O curso de Direito do ISE-
CENSA deu início à programação
de eventos de 2019 com o Seminário
"Aspectos essenciais do Projeto de
Lei Anticrime". O encontro acon-
teceu na noite de 28 de março e
contou com palestrantes ilustres
como o juiz de direito Eron Simas,
o promotor de Justiça Marcelo Lessa
Bastos e o defensor público Thiago

O curso de Psicologia do ISECENSA
recebeu a Profª. Dra. Taniele Rui na
noite de 28 de março para a palestra
"Institucionalizados: entre
albergues, CAPs e prisões."

Sucesso no I Seminário
de Direito do ISECENSA

Abud. Os convidados debateram e
apresentaram seus argumentos so-
bre os pontos essenciais e controver-
sos do projeto de lei do Ministério
da Justiça voltado, principalmente,
ao combate à corrupção: prisão
após julgamento de 2ª instância,
ampliação da exclusão de ilicitude
nos casos de legítima defesa, novas
regras de cumprimento de penas,

prescrição, soluções negociadas e
criminalização do "caixa2".

Segundo a coordenadora ad-
junta do curso, professora Juliana
Landim, "o momento foi de grande
enriquecimento intelectual e possi-
bilitou o contato acadêmico dos
alunos ingressantes na primeira
turma de graduação com grandes
operadores do Direito da nossa
cidade".

A relevância do evento ficou
evidente diante do interesse do pú-
blico. Além dos calouros do ISE-
CENSA, o auditório ficou repleto de
autoridades, advogados e estudan-
tes de outras instituições que apro-
veitaram a oportunidade de des-
frutar do encontro com profissionais
de referência.

- Foi um debate amplo e plural
de um tema atual e extremamente
importante - disse o Prof. Carlos
Alexandre, coordenador do curso de
Direito do ISECENSA - Sem dúvida,
o sucesso do evento foi um estímulo
a congressos e palestras futuros.

Psicologia do ISE em
palestra e debate

A convidada, doutora em
Antropologia, reconhecida por seus
trabalhos etnográficos com população
de rua nas cracolândias de São Paulo
e autora do livro "Nas tramas do

crack", discutiu sobre a
continuidade das instituições de
acolhimento, apontando para uma
trajetória circular entre as ruas,
albergues e prisões.

Num segundo momento, Dra.
Taniele se reuniu com a equipe da
Clínica Nômade Voz de Rua para
conhecer a realidade da população
em situação de rua, em Campos dos
Goytacazes e debater metodologias
de trabalho.

O tema despertou o interesse dos
acadêmicos e também de
profissionais da Rede de Saúde
Mental de Campos, que
compareceram ao evento.

- Foi uma noite muito produtiva,
com uma intensa troca de
experiência - avaliou a Profª
Patrícia Constantino, da equipe Voz
de Rua.
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O 3º Período da Escola In-
fantil do CENSA comemorou os
184 de Campos dos Goytacazes
com uma festa na tarde de 28 de
março. Entre muitas atividades,

Em grande estilo, o ISECENSA
lançou, na quinta-feira, 28 de mar-
ço, o EmpreendedorISE. Totalmen-
te inovador, característica da insti-
tuição, o projeto é o primeiro desafio
universitário de empreendedorismo
lançado aos acadêmicos de todas as
graduações. Sua apresentação
aconteceu no teatro do ISECENSA,

com um público de mais de 500 pes-
soas e relatos inspiradores de em-
preendedores de destaque nacional
que iniciaram seus negócios em
Campos e, hoje, se lançam Brasil
afora: Gilberto Filho (Pizza Bus),
Francine Bellei (Estética Francine
Bellei), Pedro Henrique Mannato
(Olho do Dono), Fernando Borges
(Conferência Lampião), Alexandre

Comemorando Campos
na escola Infantil do CENSA

apresentaram um jogral com
curiosidades sobre a "primeira
cidade do país a ter luz elétrica",
doces típicos e entoaram "Campos
Formosa".

O corpo docente do Ensino Funda-
mental II do CENSA participou de
uma capacitação pedagógica na
terça-feira, 26 de março. O foco foi
a aprendizagem de duas novas fer-
ramentas: o espelhamento de con-
teúdos a partir de dispositivos mó-
veis e a plataforma de acompanha-
mento pedagógico emocional
"CENSA CHAMADO", desenvolvida
pela equipe de orientação educa-
cional do segmento em parceria
com o CENSANET.
- São ferramentas que darão maior
dinamismo em sala de aula. Com o
espelhamento as projeções serão
mais rápidas e o "CENSA CHAMA-
DO" permitirá o acompanhamento
mais eficiente e completo de nossos
alunos, realizando registros em
tempo real de todas as situações de
sala de aula - explicou Shayane
Ferreira, coordenadora do
segmento.

Novas ferramentas
para o Funtamental II

do CENSA

ISECENSA lança Projeto EmpreendedorISE
Azeredo (Resenha e Skiuhub) e Léo
Santos (atleta UFC).

Dividido em 4 etapas, o projeto
se propõe a dar suporte aos par-
ticipantes oferecendo oficinas e
capacitações gratuitas. A primeira
aconteceu no sábado, 30 de março,
com o publicitário Robson Lessa
abordando o tema "Validação de
problemas".

- O EmpreendedorISE é a es-
treia da Agência ISECENSA de
Inovação. Estamos com grandes
projetos ainda a serem lançados e o
próximo será a inauguração do
Coworking e o Makerspace do ISE-
CENSA - disse Túlio Baita, coor-
denador do curso de Administração.

Vale lembrar que o vídeo de
apresentação do projeto está dis-
ponível no IGTV e o acesso ao for-
mulário de inscrição, edital e dicas
para o desafio podem ser feitos pela
leitura dos QR Codes espalhados
nos corredores do ISECENSA.
Participem.
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A comprovação do avanço pro-
gressivo do aprendizado de língua
inglesa dos alunos do INSG/Castelo
- Macaé  foi mais uma vez reconhe-
cido através da entrega dos Certifi-
cados de Cambridge English referente

No dia 23 de março a Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora –
FSMA – realizou mais uma ceri-

Competências em língua inglesa no Castelo/Macaé
são atestadas por Cambridge

aos exames prestados em novembro
de 2018.

A cerimônia solene aconteceu
na noite de 27 de março, na Sala
Mamãe Margarida, com a presença
de professores, familiares e gestão

pedagógica do INSG/Castelo, com
o uso de tradução simultânea para
os presentes.

O ensino bilíngue no Colégio
Castelo é realizado em parceria com
a International School e o exame de
Cambridge atesta os conhecimentos
dos alunos em três diferentes níveis
(Starters, Movers e Flyers), de
acordo com a faixa etária. "Hoje
nossos alunos recebem um impor-
tante certificado que certamente é
o primeiro ou o segundo de muitos
que os levarão ao sucesso na vida
acadêmica, nos futuros cursos de
mestrado e doutorado, e sobretudo
na vida. Acredito que muito em bre-
ve, a língua inglesa será uma língua
materna como a língua portuguesa,
resultado da necessidade de que
todos os povos consigam se comu-
nicar plenamente com foco no de-
senvolvimento da nossa sociedade",
disse a gestora pedagógica do
INSG/Castelo, Cíntia Manhães.

Faculdade Salesiana forma
77 novos profissionais

mônia de colação de grau.

Ao todo 77 novos profissionais
de Psicologia, Comunicação Social

(jornalismo), Administração, Enge-
nharias de Computação, Ambiental
e Sanitária, Química, e Produção
estão aptos a exercerem a profissão
como bacharéis.

Em seu discurso aos forman-
dos, a diretora geral da FSMA, Ir.
Carmelita Agrizzi, ressaltou a
importância de nunca parar de
buscar novos conhecimentos e não
se deixar abater com as dificuldades.
"Que nada impeça a realização dos
sonhos de vocês. As dificuldades
surgirão, mas elas tornarão vocês
mais fortes, mais ousados, mais
experientes. A escuta, a percepção
social e a ética são ingredientes para
alcançarem novos horizontes.",
conta.
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Representantes da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora -
FSMA e da Escola Municipal Ancyra
Gonçalves Pimentel, assinaram na
última semana um convênio de coo-
peração voluntária. O objetivo é de-
senvolver junto ao corpo docente,

Com mesas dispostas para
partidas e com uma dinâmica de
xadrez gigante, a Oficina de
Xadrez do Centro de Artes e
Esportes do Instituto Nossa
Senhora da Glória – INSG/
Macaé, deu início as suas
atividades deste ano letivo, na
quinta-feira, dia 28 de março.

Na ocasião, além dos alunos
disputarem partidas com próprios
colegas e, também puderam
interagir e jogar com a equipe
olímpica de xadrez do Instituto
Federal Fluminense (IFF).

A visita da equipe do IFF teve
como objetivo promover a troca
de experiências e iniciar os
preparativos para as futuras
competições de xadrez ao longo
do ano de 2019.

FSMA firma parceria com
a Escola Municipal Ancyra Pimentel

voluntários e alunos do Colégio
Ancyra, a oportunidade de aper-
feiçoar os trabalhos que já estão
inseridos nas atividades diárias da
instituição. Entre as propostas está
a elaboração de um plano de comu-
nicação, que vai contar com um

curso de extensão em rádio total-
mente gratuito, ações de divulgação
nas redes sociais e trabalhos rela-
cionados a eventos e aulas em libras.

As atividades serão conduzidas
pelos professores e alunos do curso
de Comunicação Social da Facul-
dade Salesiana Maria Auxiliadora.
A assinatura do termo contou com
a presença do diretor da Escola
Municipal Ancyra Gonçalves
Pimentel, Éder Pereira Peçanha e
da vice-diretora acadêmica da
Faculdade Salesiana, Ana Cristina
Lousada, que ressaltou a impor-
tância de parcerias como essa junto
ao Ancyra e até mesmo a comuni-
dade local. "Nós ficamos encantados
com o trabalho feito pelo o Colégio
Ancyra. O grande auxílio que a
academia pode oferecer é essa via
de mão dupla junto à comunidade
do nosso entorno. Estamos muito
contentes em poder contribuir com
essa troca de experiências", diz Ana
Cristina.

Oficina de Xadrez no Castelo/Macaé
retorna com atividade dinâmica
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No dia 29 de março os pais da
Educação Infantil do Colégio Laura
Vicunha tiveram uma experiência

Estudantes do 9º ano do Ensino
Fundamental II do Instituto Nossa
Senhora da Glória - INSG/Castelo
- realizaram uma atividade
prática orientados pela professora
de geografia Cristiane Dames, na
manhã desta sexta-feira (29).

A partir do conteúdo didático "Os
fluxos migratórios do continente
africano para o continente
europeu" as turmas foram
divididas em grupos que deveriam

Prática de Júri promove aprendizado em
geografia no Castelo/Macaé

defender o processo de migração e
por outro lado, ser contra a prática,
mostrando as consequências
negativas, formando assim uma
espécie de Júri.

De acordo com a professora, a ideia
foi que além do conteúdo disponível
no material didático, os alunos
pesquisassem em outros meios,
informações que pautassem sua
"defesa" ou "acusação" sobre a
questão da migração.

"Eu tive a ideia de promover este
júri para que os grupos falassem
dos cursos migratórios dos países
do continente africano para
alguns países do continente
europeu. E eu me surpreendi,
porque os grupos foram muito
além, eles abraçaram a ideia, se
empenharam para trazer
conteúdos que de fato tornasse
essa aula prática enriquecedora",
explicou Cristiane.

Formação para a Educação Infantil do Laura

muito especial com a coautora da
Coleção Girolhar Larissa Kovalski.
Foi um momento riquíssimo de

troca entre as famílias e Larissa que
apresentou de forma dinâmica a
proposta consistente da Coleção, os
marcos legais e as inspirações para
a construção de um material
esteticamente belo, lúdico, dinâ-
mico, transdisciplinar e contex-
tualizado com as novas tecnologias,
sem perder a essência do prota-
gonismo infantil, de permitir que a
criança cresça com experiências de
criança.

No dia 30 o dia de formação foi
com o corpo docente da educação
Infantil: oito horas de formação
capacitando as educadoras a me-
lhor compreender e assimilar o
Girolhar como um projeto educativo
inovador, com base nas teorias
educacionais mais atualizadas e
composto por diversos itens, pen-
sando na criança e na sua relação
com a escola, a família e a natureza.


