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A notícia de um novo coro-
navirus, perigoso e letal que surgiu
na China e que vinha se espalhando
rapidamente em outros países,
parecia muito longe de nós. Não
demorou e a pandemia alcançou
nosso País também. Tínhamos
apenas começado as atividades
programadas para este ano e, desde
16 de março, interrompemos tudo
para iniciar o isolamento social
conforme orientações das auto-
ridades municipais e sanitárias de
acordo com a OMS. O tempo de
isolamento foi se prolongando...
Muitos questionamentos preocu-
param a Comunidade Educativa do
CCEEF: Como acompanhar as
famílias que perderam suas fontes
de renda? Como acompanhar a
crianças e adolescentes em casa?
Como manter os compromissos

Centro Comunitário Educativo Esperança do
Futuro em tempos de pandemia

referentes à sustentabilidade da
Obra?

Com as famílias mantivemos
contato e o cuidado com as que já
sabíamos mais vulneráveis, dis-
pondo de alimentos que ainda tí-
nhamos na reserva e doações de
benfeitores. Essa preocupação se
amenizou a partir do mês de abril,
quando o Governo Municipal,
através do programa da merenda
escolar, doou uma cesta básica para
cada criança das escolas públicas
municipais.  Esse gesto se repetiu
no mês de maio e junho. As famí-
lias das crianças lá do Marrocos
(município de Itatiaia) foram
contempladas com 39 cestas bá-
sicas e kits de limpeza doados ao
CCEEF pela empresa MERITOR-
Resende. Pelo grupo de WhatsApp

dos Pais e Responsáveis conti-
nuamos mantendo contato com as
famílias.

A situação foi mostrando ou-
tras demandas. Foi então lançada
a “Campanha Solidária” através
das redes sociais do CCEEF e
também dirigida aos colaboradores
já conhecidos que ampliaram o
número de doadores. A resposta foi
surpreendente, mais do que es-
perávamos. O bazar continuou
recebendo doações e tem sido
bastante procurado nestes tempos
difíceis. Há poucos dias uma
senhora doou lindos casaquinhos
confeccionados com todo capricho
por ela, aproveitando sobras de lã.
Para a alegria das mães, foram
distribuídos aos filhos pequeninos,
enquanto os irmãos maiores
receberam um conjunto completo
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doado pelo Colégio Santa Ângela.
O calor da solidariedade veio
superar a intensidade do frio.
Rendemos graças à Divina Pro-
vidência que se manifestou lar-
gamente através da solidariedade,
gratuidade e generosidade de tan-
tas pessoas sensíveis à causa dos
mais necessitados.

O momento exige cuidado e o
uso de máscaras é necessário e
urgente. Desde o início do Iso-
lamento Social, o grupo composto
de Irmãs, educadoras e algumas
senhoras voluntárias da comuni-
dade, iniciou a confecção de más-
caras. As primeiras foram doadas
às educadoras, às voluntárias e a
todas as pessoas que marcam pre-
sença no CCEEF. Outra quan-
tidade de máscaras foi doada aos
guardas municipais e aos garis que

fazem a coleta de lixo em nosso
bairro. Veio o pedido de uma em-
presa e as máscaras passaram a
serem vendidas e, com outros pe-
didos, a confecção de máscaras
tornou-se uma forma de captação
de recursos para a sustentabilidade
da Obra.

Para o acompanhamento das
crianças e dos adolescentes, foi
criado um grupo de WhatsApp.
Através deste canal de comu-
nicação eles recebem de segunda a
quinta-feira, a Acolhida feita por
uma das Coordenadoras e ati-
vidades programadas pelos edu-
cadores, assim: 2ª Ed. Física; 3ª
Valores; 4ª Saúde e Ecologia e 5ª
Ed. Empreendedora. Alguns in-
teragem e participam mais quan-
do, em casa, tem alguém que os
acompanha. Muitos se manifes-

E assim chegamos ao fim de
junho, quando vivenciamos
momentos fortes na vida da
Igreja. Graças ao cuidado dos
nossos padres, pudemos

participar presencialmente da
Eucaristia na festa de Corpus
Christi e na festa do Coração
de Jesus. Diariamente,
buscamos na oração e na
Palavra de Deus luzes e força

para mantermos a esperança
e vivermos com fé este tempo
favorável.
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tam com saudades da comida gos-
tosa da tia Maria, saudades do es-
paço e da convivência com os co-
legas e educadores!
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A COMUNIDADE: Uma pala-
vra que poderia definir a nossa vi-
vência neste tempo de pandemia, de
isolamento social, de restrições po-
deria ser reinventar. Nessa pers-
pectiva, passamos a valorizar mais a
participação virtual. Diariamente,
acompanhamos a Santa Missa, quase
sempre a do Santuário de Aparecida;
e como temos a Eucaristia em casa,
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Casa Maria Imaculada

essa participação se conclui com a
Comunhão sacramental.  Participa-
mos de momentos formativos como
o Simposio Nacional de Fortaleci-
mento do Sistema de Garantia de
Direitos, Conferências Vocacionais
(CRB), Comunicação (CRB ) e outras
lives. O tempo mais flexível nos per-
mitiu dedicarmo-nos com mais tran-
quilidade à oração pessoal e comu-

nitária. Assim, viven-
ciamos com mais pro-
fundidade a SOLENI-
DADE DE CORPUS
CHRISTI, participan-
do do gesto simples,
mas cheio de devoção,
de preparar a frente da
casa com símbolos
para a passagem do
SANTÍSSIMO como
também a novena do
CORAÇÃO DE JESUS
encerrando com o
Retiro Mensal.

MISSÃO

EDUCATIVA:

NO PROJETO
SOCIAL: Se as portas
do Villagindo estão
fechadas para termos

a presença das crianças e adoles-
centes, a do coração está sempre
aberta. Também na missão tivemos
que nos reinventar. A partir de um
planejamento e cronograma sema-
nal, com muita responsabilidade e
criatividade, a cada dia um educador
deixa no Instagram uma Acolhida;
no canal do youtube são postadas
diferentes atividades: teatros, dicas
de português, desafios, danças, jogos
lúdicos e culturais, músicas, etc. Tudo
tendo como objetivo manter o vínculo
com os atendidos e suas famílias,
ocupar o tempo ocioso de maneira
produtiva estimulando aprendizados,
sensibilizando para o bem viver,
motivando ao cuidado consigo e com
os outros. Uma parte da equipe cuida
de implementar ações solidárias que
o Villagindo vem realizando desde o
início da pandemia. Através do Ser-
viço Social mantém-se o atendi-
mento às famílias, via telefone,
wathsapp, orientando sobre os pro-
cessos dos benefícios, documenta-
ções; fazendo encaminhamentos aos
vários órgãos, etc. Outras ações, já
iniciadas continuam, como a con-
fecção de máscaras, produção de sa-
bão caseiro, distribuição de alimentos
recebidos do “Banco de Alimentos” da
Prefeitura, doação de roupas e cal-
çados. Tudo respeitando as normas
da OMS e do próprio município.

NA PASTORAL: No dia 15 de
junho, a Ir. Jaqueline Rocha Correia,
membro integrante da equipe do SAV
desde o ano passado, atuou no en-
contro vocacional diocesano. Tam-
bém o SAV teve que se readaptar, e o
encontro aconteceu na modalidade
online.

Igualmente o grupo de jovens da
AJS continua realizando seus en-
contros, só que online pela plataforma
zoom; uma forma de alimentar a
esperança, fortalecer uns aos outros
e acima de tudo fortificar a fé com a
partilha do evangelho, momentos de
reflexão, dinâmicas e sorteios.
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No Projeto Crescendo Juntos
(Belford Roxo-RJ) o mês de junho
foi um tempo de muito crescimento
e ações concretas que vão desenhan-
do o atendimento e as ações concre-
tas desenvolvidas pela instituição
neste tempo em que a Pandemia da
COVID 19 ainda é uma grande
preocupação da sociedade e também
na realidade de Belford Roxo. A
instituição seguiu com a entrega de
cestas básicas que estão sendo
realizadas de quinze em quinze dias
e além dos alimentos os familiares
também recebem um kit com itens
para higiene pessoal e do lar. O mês
de junho também trouxe um au-
mento significativo do número de
atendimentos Pedagógicos e Psi-
cológicos que dão suporte à imensa
demanda de conflitos familiares,
organização do dia a dia, violência,
falta de diálogo entre outras preo-
cupações que fez com que a equipe
do PCJ construísse uma verdadeira
agenda de atendimento virtual.

Casa Casa Casa Casa Casa BetâniaBetâniaBetâniaBetâniaBetânia

Ações do Projeto Crescendo Juntos

Durante a entrega de cestas básicas
o Stevie Santos (coordenador Peda-
gógico do PCJ) montou um espaço
de reflexão onde os familiares são
convidados a pensar na educação
do dia a dia.  A reflexão foi realizada
com base em uma reportagem da
revista Boletim Salesiano de janeiro
de 2020, " Escuta: Base do diálogo.
(Texto de irmã Márcia Koffermann,
FMA).

Com muito cuidado a reflexão
de ordem era: " Muitas palavras,
muito a ser dito e pouco a ser ouvido.
Todos querem falar, mas poucos
estão dispostos a ouvir ou a colocar-
se em atitude de escuta." O tema foi
direcionado para que cada adulto se
colocasse no lugar de cada criança e
adolescente com a finalidade de
amadurecer significativamente o
poder do diálogo dentro dos lares.
Educação é obra do coração (Dom
Bosco), já agressão é obra de des-
truição, assim o coordenador vem
refletindo com cada familiar en-

quanto individualmente recebem
suas cestas básicas e de higiene.

Na última reunião de educadores
todos os membros da equipe mon-
taram cartazes que também contri-
buiram com o cenário para a reflexão
pedagógica.

Outra significativa ação que con-
tribui com os familiares dos atendidos
é a gravação de vídeos realizados por
todos os membros da equipe que neste
trabalharam temas muito importan-
tes como: "Pentecostes", "Educando
com base na Palavra de Deus", "Jesus,
fonte de amor e esperança", "Saúde e
bem estar: Razões para cuidar de seu
corpo", " Dia Mundial de combate ao
trabalho infantil", " Jesus Cristo, fonte
de renovação da verdadeira alegria",
entre outros.

Outra grande preocupação da
instituição é a sustentabilidade, para
que os atendimentos sigam com
qualidade e o mínimo de estrutura.
Pensando muito nesta grande preo-
cupação foi criado o bazar ZAP, um
grupo de vendas online onde as/os
clientes reservam peças postadas e
buscam sem contato pelo portão e
os mesmos trazem sacolas de casa
para manter a segurança diante da
Pandemia e seguir as orientações da
organização mundial de Saúde.

Neste mês também foi realizado
pela equipe de educadores do PCJ
uma série de vídeos especiais que
celebra o aniversário dos educandos
do primeiro semestre de 2020.

Fechando o mês com chave de
ouro foi realizada um live celebrativa
em razão dos 18 anos do Projeto
Crescendo Juntos em Belford Roxo.
A live aconteceu no quintal das
Filhas de Maria Auxiliadora, Irmãs:
Maria Rita, Rita Cristina e Mercedes.
Foi uma manhã especial que mis-
turou alegria, gratidão e fé. Pa a ges-
tora da instituição Irmã Maria Rita
Zampiroli celebrar os 18 anos do PCJ
é uma prova viva de amor, resistên-
cia e grande paixão educativa.
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Colégio Laura Vicunha
Muita alegria, brincadeira,

animação e gente bonita! Foi assim
que o Colégio Laura Vicunha viven-
ciou o mês de junho. Mês em que se
comemora os santos Antônio, Pedro
e João!

O Colégio Laura Vicunha pro-
moveu atividades temáticas para
celebrar os festejos juninos, tão tra-
dicionais na nossa cultura brasileira
e nas festividades tradicionais da
escola.

Foi bonito ver a animação das
crianças, dos adolescentes e dos
professores nos cuidados com os
preparativos para as aulas. Muito
colorido, roupa remendada, trança,
vestido de chitão, brincadeiras, co-
mida boa, alegria e diversão.

Os professores organizaram
atividades diversas e contextuali-
zaram suas aulas, oferecendo um
momento especial de ludicidade. As
famílias aderiram a ideia e par-
ticiparam juntas, com a produção
de quitutes e com a ornamentação
dos espaços domésticos de estudo.
Um sorriso mais bonito que o outro,
tamanha a felicidade em participar
mesmo que a distância do “Arraiá
Virtuá do Colégio Laura Vicunha”.

A alegria foi tanta que não cou-
be somente nas plataformas de
aprendizagem, o Colégio Laura
Vicunha solicitou das famílias, re-
gistros fotográficos que expressas-
sem os preparativos e a participação
das crianças e adolescentes nas
aulas temáticas. Foi um show de
belezura!

Entretanto, o mês não foi só
marcado pelos festejos juninos não.
Muitas outras atividades foram tra-
balhadas que se destacaram no
contexto das propostas pedagógicas.

No dia 09 de junho, a escola
promoveu um evento online, deno-
minado “Papo de Mãe”, com as fa-
mílias do 1º ano do Ensino Fun-
damental.  A proposta foi a reali-
zação de um chá no final da tarde
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para a realização de uma oficina
recreativa de artesanato e trans-
missão de uma mensagem positiva,
demonstrando o cuidado e compre-
ensão que a escola tem pelas an-
gústias vivenciadas pelos respon-
sáveis dessa etapa sempre tão de-
sejada pelas famílias, que é o da
alfabetização.

Foi um momento de relaxa-
mento, descontração e leveza, tão
importantes para o equilíbrio
emocional das famílias.

Além disso, as crianças e ado-
lescentes estão produzindo muita
coisa boa. O Colégio Laura Vicunha
se preocupa tanto com a construção

do conhecimento dos seus estu-
dantes, quanto com seu bem-estar
físico e emocional.

As aulas de Educação Física,
Artes e Cultura Religiosa, têm pro-
duzido um efeito muito positivo
para assegurar o equilíbrio emo-
cional das crianças e adolescentes.

Nas aulas de Educação Física
são propostas sempre atividades
onde todos os estudantes, inclusive
suas famílias possam participar.
Bem como, as aulas de Artes,
sempre trazendo uma leveza para
a rotina de estudos semanais.

Dentre muitas atividades

“Neste tempo de quarentena
tenho vivido momentos pra lá de
diferentes na minha formação!
Sim, também as aulas estão sendo
por videoconferência. Sejam elas
aulas da faculdade (pedagogia
ISECENSA – onde estou cursando
o último ano), sejam aulas de
Ensino Religioso, uma vez que
assumi as aulas do Fundamental
II durante o tempo de licença
maternidade da professora

sensacionais das aulas de Cultura
Religiosa, vale um destaque especial
a realização dos scrapbooks con-
feccionados pela turma do 9º ano
do Ensino Fundamental II. O
objetivo foi inovar as atividades
neste período de pandemia, tra-
balhando um poema do próprio
material didático: “As diferenças são
riquezas”. Os resultados foram
incríveis!

E assim, o Colégio Laura
Vicunha, da Educação Infantil ao
Ensino Fundamental II, vem
proporcionando um aprendizado
sério, mas divertido para seus
estudantes.

Mayra (e a Ir. Julieta assumiu as
aulas do Fundamental I)... Também
as aulas de Aspirantado entraram
nesse formato! Espiritualidade
Salesiana, História do Instituto,
Bíblia, Liturgia e Sacramentos; além
de Mariologia e História da Igreja
(presenciais)!
Nunca pensei que o meu primeiro
ano de aspirantado seria tão
diferente e tão significativo ao
mesmo tempo, o jeito novo de ter as

aulas está sendo único, na
verdade o primeiro ano está
sendo único! Tenho vivido
experiencias muito especiais
tanto no processo formativo
especificamente, como na vida
comunitária que estão me
fazendo discernir e confirmar a
minha vocação ainda mais, estou
muito feliz e realizada”!

(Beatriz de Melo Lopes)

Aspirantado - Beatriz
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Durante o mês de junho esti-
vemos em comunhão com a Igreja
celebrando Corpus Christ, Pente-
costes, São João Batista, São Pedro
e São Paulo, em cada uma dessas
festas fizemos orações e adorações
que nos ajudaram a vivenciar como
o povo essa experiência de fé, pro-
fundidade e religiosidade popular.

Embora distante fisicamente,
preparamos e participamos das
festas juninas online com os alunos
e professores do Colégio Mazzarello
(Recife-PE). Momento de descon-
tração e reativação dos eventos de

AspirantadoAspirantadoAspirantadoAspirantadoAspirantado

Aspirantado Recife

pastoral do colégio. Também como
Inspetoria Maria Auxiliadora
(BRE), tivemos a oportunidade de
reencontrar as irmãs e se divertir,
participar de brincadeiras, dançar
quadrilha e prestigiar as apresen-
tações das outras casas, foi um mo-
mento de muita alegria e frater-
nidade.

Comemorando o São João, tive
também a alegria de celebrar o meu
aniversário em comunidade, foi
uma oportunidade de agradecer a
Deus o dom da minha vida com as
pessoas que o Senhor colocou no

meu caminho, assim como minha
família, Inspetoria e amigos. Sentir
a fraternidade e as felicitações das
irmãs foi muito especial, assim
como perceber o carinho e a
delicadeza da minha comunidade
que na simplicidade e gratuidade,
celebrou este dia comigo.

O mês encerrou com chave de
ouro, festas, alegria e recesso das
aulas. Agora iniciamos um tempo
de férias bem diferente, mas cheio
de novidades.

(Fabiane do Nascimento Rosa)
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Ante o cenário da COVID-19
instalado no Brasil desde a metade
de março inviabilizando o tão es-
perado e desejado encontro com a
Madre Yvonne Reungoat agen-
dado para os dias 01 a 05 de maio
de 2020, foi proposto um encontro
virtual - Madre Yvonne e as
Inspetoras do Brasil. Acolhida a
proposta este aconteceu de modo
remoto no dia 04 de junho.

Foi um momento inédito! A
Madre abriu a reunião com pa-
lavras sábias e de esperança a partir
do tema: "O Instituto em tempos
de Pandemia COVID-19 - Im-
pactos e perspectivas”. Com a
ampla visão que traz no coração,
do Instituto no mundo, pode
partilhar com as Inspetoras uma

Um encontro especial e inédito

realidade bem concreta e real. E
como mulher de esperança mos-
trou-nos as inúmeras possibilida-
des que nos apresentam este tempo
que estamos vivendo. Tempos iné-
ditos que impactam o mundo, mas
que também podem despertar em
nós atitudes proféticas e profun-
damente evangélicas. “O mundo
não será mais o mesmo depois desta
pandemia.”

As Inspetoras puderam parti-
lhar suas vivências a partir das rea-
lidades locais e socializar ações
concretas das comunidades inspe-
toriais. O momento foi muito rico
e pudemos recarregar nossas es-
peranças e o desejo de continuar
semeando o bem e sendo sinais de
vida junto às Irmãs.

com a Madre

A Madre concluiu o momento
com uma palavra sobre a
transferência do Capítulo
Geral XXIV que na
impossibilidade de acontecer
em setembro/novembro de
2020 foi convocado para abril/
maio de 2021. E em relação à
Nova Configuração das
Inspetorias do Brasil pensada
para janeiro de 2021
continuamos na expectativa
tendo em vista o desenrolar da
Pandemia/Covid-19. Está
agendado um próximo
encontro em setembro/20
quando avaliaremos os
impactos da Pandemia e,
então, será fixando o início das
Novas Inspetorias do Brasil.
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O 6º ano fundamental do CENSA
dedicou o Dia do Meio Ambiente, 5
de junho, para uma reflexão sobre
os impactos humanos sobre a natu-
reza. A situação atual de isolamento
social foi um dos pontos abordados.
"Isso está refletindo no meio ambi-
ente?", "A natureza está conseguin-
do respirar com a diminuição da
ação humana?"

- Algumas pesquisas constata-
ram que, com a diminuição da emis-
são do gás carbônico, alguns pontos
já mostram mudanças na paisagem
natural - disse a professora Bianka
Martins.

Após do debate, os alunos cria-

“Aspectos jurídicos dos
negócios digitais e um ambiente
pós-Covid” foi o tema do
encontro virtual de 2 de junho,
para os acadêmicos de Direito
do ISECENSA. Ministrada por
Rodolfo Tamanaha, coordena-
dor de pesquisa e professor
Adjunto de Direito Público da
Mackenzie/Brasília, a palestra
abordou as novas oportunida-
des no mercado jurídico e
apresentou dados sobre o
surgimento de nichos relativos
ao Direito Digital. Segundo o
palestrante, “os futuros opera-
dores do Direito devem estar
atentos a esse novo cenário,
pois muitas oportunidades
estão surgindo nessa área”.

Dia do Meio Ambiente
 no CENSA

ram cartões ressaltando a necessi-
dade do cuidado com o meio ambi-
ente e a importância de uma convi-
vência responsável para o equilíbrio
do ecossistema.

Além de comemorara a data, o
desenvolvimento da dinâmica per-
mitiu exercitar a curiosidade inte-
lectual e recorrer à abordagem pró-
pria das ciências, incluindo a inves-
tigação, a reflexão, a análise crítica,
a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar
hipóteses, formular e resolver pro-
blemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhe-
cimentos das diferentes áreas.

Direito Digital é
tema de encontro
virtual no ISECENSA
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"Sistema Único de Saúde: com-
preendendo fenômenos de saúde
diante a pandemia" foi o tema abor-
dado em 10 de junho, pelos acadê-
micos de Psicologia e Enfermagem
do ISECENSA. Promovida conjun-
tamente pelas duas graduações,
dentro dos Créditos de Atividades, a
palestra contou com a participação
da professora Paula Seabra, res-
ponsável pela disciplina de Saúde
Coletiva. Apresentando um vídeo
explicativo sobre o SUS de forma
lúdica, o que facilitou a compreen-

Compreendendo o SUS
no ISECENSA

são do tema, o encontro proporcio-
nou uma reflexão sobre a impor-
tância da integralidade do Sistema ,
seu histórico, suas dificuldades no
enfrentamento nesse momento de
pandemia e as possíveis estratégias
de suporte e apoio emocional nesse
contexto. Segundo a coordenadora
do curso de Enfermagem, Aline
Marques, "foi uma oportunidade de
reflexões, trocas, construção de
conhecimento e chamamento para
a importância da interdisciplinari-
dade na saúde."

No dia 24 de junho, o curso de
Enfermagem do ISECENSA
realizou aulas temáticas
unindo os conteúdos à alegria
da Festa de São João. Em
perfeita interação, alunos e
professores decoraram seus
espaços de aula e participaram
com alegria das atividades
propostas.

Enfermagem em
noite de São João,

no ISECENSA!

Estudando o tema patrimônio, a

professora de História Edenice

Rinaldi, propôs uma criativa

dinâmica para o 6º ano

fundamental do CENSA. Partindo

da comemoração do 95º

aniversário da escola, foi

sugerido que cada aluno contasse

um pouco da sua experiência no

Auxiliadora, compartilhando sua

memória afetiva.

Foi um sucesso! Utilizando a

ferramenta Padlet, foi criado o

painel "Uma história pra

contar". Emocionantes, alegres e

engraçados depoimentos foram

partilhados não só pelos alunos

mas, também, por avós, pais,

tios e primos. Afinal, em 95 anos

de fundação, o CENSA é marco

na vida de muitas gerações!

"Pesquisar e refletir sobre a

construção do conhecimento

histórico a partir de

documentos do universo

familiar e afetivo dos alunos

ampliou as potencialidades

para o trabalho com a

memória, trabalhando sob a

unidade temática: tempo,

espaço e formas de registro."

explicou Edenice.

No CENSA, uma história para contar!
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Os alunos do 3º ao 5º ano
fundamental do CENSA
conheceram a mostra "Céu que
nos conecta", promovida pelo
Museu de Astronomia, Ciências
e Afins. A visita virtual foi uma
proposta das aulas de Ciências e
uma oportunidade da garotada
refletir sobre o que conecta as
pessoas nesse momento de
isolamento. A partir de suas
conclusões, desenharam o céu
como símbolo dessa união. A
empolgação dos alunos foi
tamanha que mereceu registro
na live de 29 de junho,
organizada pelo Museu. Os
versos "Somos a luz da noite.
Nenhuma noite é tão escura que
não se consiga enxergar", de
Maria Laura Fernandes Rosa,
do 5º ano, e  " O pôr  do Sol
pode conectar o mundo.", de
Jorge Neto, foram citados pela
apresentadora, que também se
impressionou com o herói que
cuida e contempla a natureza,
criado pelo aluno Arthur
Cardoso Santiago, do 3°ano.

O curso de Administração do
ISECENSA também entrou no cli-
ma das comemorações do mês de
junho e organizou um animado ar-
raiá virtual. A reunião aconteceu no
final da aula de Administração Pú-

Num divertido momento ma-
ker, o 2°período da Escola Infantil
do CENSA estudou a letra G confec-
cionando a Dobradura do Gato.
Depois de montada, foi a vez de dar
um nome ao seu gatinho e escrevê-
lo no caderno.

Arraiá ISEADM

blica, da sexta-feira, 26 de junho. À
caráter, os acadêmicos prepararam
pratos típicos e promoveram sortei-
os e jogos para acompanhar o clima
de alegria e interação da festa
online.

Aprendendo uma nova letra
no infantil do CENSA

-Aprendizados ricos e significa-
tivos como esses são cotidianos na
Educação Infantil do CENSA e
fazem de nós um lugar de crianças
felizes e construtoras do seu próprio
conhecimento - disse Liliana No-
gueira, coordenadora do segmento.

CENSA em Mostra
Virtual de

Astronomia,
Ciências e Afins
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O curso de Psicologia do ISE-
CENSA promoveu a palestra "Urba-
nismo e mente - aspectos de uma
relação", na noite de 24 de junho. A
atividade fez parte do Crédito de
Atividades e deu voz ao Prof. Aris-
tides Marques, coordenador do cur-
so de Arquitetura e Urbanismo da
instituição. Despertando grande
reflexão sobre os ambientes onde o

Em clima de Festa Junina, o 4º ano
fundamental do CENSA construiu um
Poço Numérico na aula de
matemática de 25 de junho. A
dinâmica constava em encher o poço
com fichas núméricas de quatro
ordens e, à medida em que eram
retiradas, os alunos realizavam os
arredondamentos para a ordem das
dezenas, centenas e unidades de
milhar. Depois de compartilhar os
resultados, a galerinha registrou os
números aproximados no Google
Formulário, a fim de sistematizar os
conhecimentos adquiridos.

"Foi possível recordar características
do nosso Sistema de Numeração
Decimal e aplicar as regras de
arredondamento, que facilitam o
cálculo mental e obtenção de
resultados estimados", explicou a
professora Letícia Manhães.

Cientes da importância de
mantermos a esperança e a fé
nesse difícil momento de
isolamento social, os 7º e 8º anos
do ensino fundamental do CENSA
dedicaram as aulas de Língua
Portuguesa de 2 de junho,  à
produção de mensagens
positivas. Colocando em prática
os conteúdos gramaticais
estudados (advérbios e
pronomes), os alunos utilizaram
a plataforma de design gráfico
Canva para criarem posts e
cartões de encorajamento e
reflexão.

 - A dinâmica permitiu que os
alunos alcançassem as
habilidades propostas pela BNCC
de (EF08LP10) interpretar, em
textos lidos ou de produção
própria, efeitos de sentido de
modificadores do verbo
(adjuntos adverbiais – advérbios
e expressões adverbiais), usando-
os para enriquecer seus próprios
textos e de (EF07LP12),
reconhecer recursos de coesão
referencial: substituições lexicais
(de substantivos por sinônimos)
ou pronominais (uso de
pronomes anafóricos – pessoais,
possessivos, demonstrativos) de
forma criativa e motivadora -
disse a professora Daniela Ulrick.

Arquitetura e seus reflexos no
processo mental, no ISECENSA

ser humano vive e a relação desse
meio com seu processo mental, o
convidado levantou uma importan-
te questão sobre a relação espaços
urbanos e seus reflexos emocionais.
"Foi fantástica a articulação do
palestrante apresentando o vínculo
intrínseco entre as construções e o
bem estar social e mental", disse a
acadêmica Beatriz Mesquita.

Aprendendo no Poço Numérico no CENSA

Criando mensagens
positivas no CENSA
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A Delegação Nossa Senhora da
Penha teve sua ereção canônica em
03 de janeiro de 1983. Na crônica
lê-se: “Depois de várias práticas
consultivas em toda Inspetoria
Madre Mazzarello que ocupava a
extensão geográfica do Distrito
Federal e os Estados de Goiás,
Minas Gerais, Rio de Janeiro e
Espírito Santo...Teve sua ereção
canônica sob a gestão da Madre
Rosetta Marchese. Foi eleita Madre
da Delegação a Ir. Maria Léa
Ramos”. A Crônica informa tam-
bém os motivos que justificaram o
desmembramento: a grande exten-
são geográfica, dificultando a par-
ticipação dos membros nas ativi-
dades inspetoriais; a diversidade de
mentalidade entre o litoral e o in-
terior do país e o grande número de
Irmãs.

No início havia 8 comunidades
com suas respectivas atividades de
missão: Escolas: Centro Educa-
cional Nossa Senhora Auxiliadora,
Instituto Profissional Laura Vi-
cunha, Instituto Nossa Senhora da
Glória, Instituto Nossa Senhora
Auxiliadora, Comunidades inseridas
em meio popular: Quintino, Acari,
Morro São Carlo e Niterói. No ano
de 1984, em 06 de outubro, foi ereta
canonicamente a Inspetoria Nossa
Senhora da Penha.

A sede da delegação e depois da
Inspetoria esteve na Rua Viúva
Lacerda, no bairro de Humaitá/RJ
até o ano de 1985. A partir 18 de
dezembro deste ano a sede passou
para a Rua Alberto de Sequeira, 22
Tijuca/RJ.

A Inspetoria Nossa Senhora da
Penha faz parte do Instituto das
Filhas de Maria Auxiliadora, mais
conhecidas como Salesianas.  Tem

hoje, 51 Irmãs, com um total de 11
comunidades: a Casa Inspetorial, 5
Escolas, 4 Obras Sociais e uma casa
de Cuidado e Repouso.

As comunidades tem o Ho-
rizonte de viver Movidas pelo Es-
pírito, como discípulas de Jesus,
transformadas pelo encontro com
Ele, em processo de conversão
pastoral alargamos o olhar em
constante saída para as periferias
geográficas e existenciais das ju-
ventudes, desenvolvemos a cultura
vocacional, ressignificamos nosso
ser mulheres consagradas, sendo,
como Maria e com os jovens, mis-
sionárias da alegria e da esperança,
segundo o Carisma Salesiano.

A história da Comunidade Nos-
sa Senhora da Penha acontece
profundamente entrelaçada com o
Centro Inspetorial e as outras co-
munidades. A primeira atividade da
Comunidade é ser suporte e aco-
lhida para as outras comunidades,
educadores, crianças, adolescentes,
jovens e outros membros da Família
Salesiana do território da Inspetoria
que é composta pelos estados do Rio
de Janeiro e Espírito Santo. Dois
estados de pequena extensão ter-
ritorial situados ao leste da região
sudeste, banhados pelo Oceano
Atlântico.

Constituição e história

Presença no Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro ocu-
pa uma área de 43.696 km² e tem
uma população de 16,46 milhões de
habitantes. A capital, a cidade do Rio
de Janeiro, abriga cerca de
6.300.000 habitantes. As cidades
que constituem o estado, destacam-
se por sua forte vocação turística,
pela história dos períodos colonial e
imperial  e ecoturismo de praias,
montanhas e complexos lagunares.
O Rio de Janeiro é o maior Estado
produtor de petróleo do país, res-
ponsável por quase 67% do total
extraído no Brasil. Situa-se como o
segundo em desenvolvimento in-
dustrial em todo o país. A cidade do
Rio de Janeiro, onde está situada a
sede da INSP, é a maior rota do
turismo internacional no Brasil, da
América Latina e de todo o Hemis-
fério Sul. A capital fluminense é a
cidade brasileira mais conhecida no
exterior, funcionando como um
"espelho", ou "retrato" nacional, seja
positiva ou negativamente. É a se-
gunda maior metrópole do Brasil
(depois de São Paulo), a sexta maior
da América e a trigésima quinta do
mundo. Tem o epíteto de Cidade
Maravilhosa.  Parte da cidade foi de-
signada Patrimônio Cultural da Hu-
manidade, com o nome "Rio de Ja-
neiro: Paisagem Carioca entre a
Montanha e o Mar", classificada pe-
la UNESCO em 1 de julho de 2012.
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Desde 1983 o ardor missionário,
o espírito empreendedor, a coragem
e a resposta incondicional ao
chamado de Deus animam e
sustentam as Irmãs que coordenam
hoje as várias presenças nas
Comunidades situadas nos Estados
do Rio de Janeiro: Belford Roxo,

Resende, Rio de Janeiro (2), Niterói,
Rio das Ostras, Macaé, Campos dos
Goytacazes(2), e Espírito Santo:
Cachoeiro de Itapemirim e
Linhares.

Como religiosas, vivenciam no
dia a dia a alegria de viver em comu-
nidade e experimentam a beleza de
doar a vida por uma causa: Jesus
Cristo. Animadas e alimentadas pela
mística do Ressuscitado, sentem-se
participantes da grande Família
Religiosa e, como Instituto das
Filhas de Maria Auxiliadora, par-
tilham o compromisso e a alegria
de estar “Com os Jovens a Serviço
da Vida”, na dinâmica Eclesial e
Capitular, que as convoca a serem
Comunidades geradoras de vida no
coração da contemporaneidade.

Hoje, nos seus 37 anos de pre-
sença no território, as Comunidades
Educativas Salesianas das Filhas de
Maria Auxiliadora, atuam na edu-
cação e evangelização, no Estados
do Rio de Janeiro e do Espírito
Santo, e, também, em parceria com
Organismos como: RSB, CRB,
ANEC, CNBB, CEBI, CESEP,
Movimentos Populares, Conselhos
e Secretarias Municipais da Edu-
cação e da Assistência Social e com
os diversos grupos da Família
Salesiana.

Tanto nas Escolas quanto nas
Obras Sociais desenvolvem um in-
tenso trabalho educativo-pastoral.

Presença no Espírito Santo

O estado do Espírito Santo tem
uma área de 46 095, 583 km². Sua
população é de aproximadamente
3.500.000 habitantes. O estado
cresce acima da média nacional há
várias décadas, e boa parte deste
crescimento deve-se ao desempe-
nho das commodities (minério de
ferro, aço, celulose, e mais recen-
temente, petróleo e gás). Grande
exportador de ferro, aço e granito, é
também o segundo produtor de
petróleo e gás natural do país. A
população do estado foi formada por
elementos indígenas, africanos e
europeus. Destaca-se também pela
agricultura e pecuária. Nos últimos
anos, o Espírito Santo vem se des-
tacando na produção de petróleo e
gás natural. Os campos petrolíferos
se localizam essencialmente no
mar, em águas rasas, profundas e
ultraprofundas, contendo óleo leve
e pesado e gás não associado.

Missão, Fé e Vida

Através de diversas iniciativas for-
mativas, acompanhamento perso-
nalizado e uma série de experiências
de agrupamento juvenil, ao longo
do tempo, vão constituindo um Iti-
nerário de Educação à fé. A edu-
cação salesiana traz em si o objetivo
de acompanhar os jovens a partir
de suas histórias e ajudá-los a
construir o seu Projeto de Vida.
Nesse sentido, educandos e educa-
dores percorrem, juntos, um cami-
nho educativo que privilegia a cen-
tralidade da pessoa e o seu processo
de maturidade, no qual a fé tem um
sentido libertador que leva a pessoa
a se auto transcender e a sentir-se
convidada a internalizar os valores.

A Comunidade Nossa Senhora
da Penha faz parte desta grande
equipe que, a partir da condição de
Educadores e Educadoras salesia-
nos, comprometidos com a edu-
cação integral das crianças, ado-
lescentes e jovens, nos ambientes
educativos procuram otimizar todos
os recursos para que se possa tecer
um sistema de valores humanos e
cristãos. Esse princípio, vivenciado
na prática educativa, é capaz de
reformular, segundo as exigências
da sociedade, o binômio “bons
cristãos” e “honestos cidadãos”,
concretizando assim, em cada casa
salesiana, o legado de Valdocco e de
Mornese.

Deo Gratias!
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O curso de Fisioterapia do
ISECENSA comemorou o Mês da
Conscientização Internacional da
Escoliose, junho, promovendo uma
aula magna com Sanja Schreiber,
na quarta-feira, 24. Com um ex-
tenso currículo, a convidada é
clínica, pesquisadora e instrutora
internacional do ISST Schroth,
nomeada professora adjunta de
fisioterapia na Faculdade de
Medicina de Reabilitação da
Universidade de Alberta, em
Edmonton, Canadá, além de pro-
prietária / diretora do Centro
Especializado Curvy Spine -
Escoliose e Cifose, dedicado ex-
clusivamente ao atendimento de
pacientes com deformidades da
coluna vertebral e ao treinamento
de profissionais interessados no mé-
todo Schroth.

Doutora em Medicina de Rea-
bilitação pela Universidade de
Alberta, Canadá, MSc.  Medicina
Esportiva e Cinesioterapia, e BSc.
Formação em Cinesioterapia pela
Universidade de Novi Sad, Sérvia,
Sanja concluiu seu trabalho de pós-
doutorado no Departamento de
Pediatria na Universidade da Ca-
lifórnia e, subsequentemente, rea-
lizou várias consultas de pesquisa
sênior.

Dedicada ao avanço da pesqui-
sa e cuidados com escoliose, atual-
mente é co-presidente do Comitê de
Educação e membro do Conselho
de Administração da Sociedade
Internacional de Tratamento Orto-
pédico e Reabilitação de Escoliose
(SOSORT). Autora de três publi-
cações do prêmio SOSORT, com
enfoque no efeito dos exercícios de

Aula Magna de Fisioterapia no ISECENSA
comemora o Mês da Conscientização
Internacional da Escoliose

Schroth, além de co-autora das di-
retrizes de escoliose do SOSORT
2016, Sanja recebeu vários prêmios
acadêmicos e seu trabalho de pes-
quisa foi mencionado no The New
York Times.

- Seu objetivo é aumentar a
conscientização sobre a escoliose por
meio de sua dedicação a educação
e voluntariado, bem como fortalecer
a iniciativa de colaboração entre os
profissionais de escoliose, a fim de
fornecer o melhor atendimento para
as pessoas que vivem com escoliose
e outros distúrbios da coluna ver-
tebral. Foi uma noite excelente com
muita interação dos alunos que
puderam conhecer uma das maio-
res referências acadêmicas da fisio-
terapia - disse Felipe Jorge, coor-
denador do curso de Fisioterapia do
ISECENSA.
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Estreando o "Talk ao vivo" na
terça-feira, 23 de junho, o curso de
Administração do ISECENSA reu-
niu seus alunos para um encontro
com Joice Pedro. No bate papo
virtual, intermediado por Túlio
Baita, coordenador da graduação, a
gerente de Suprimentos de Bens e
Serviços para Projetos de Inves-
timentos da Petrobras debateu a
formação da nova pirâmide do
consumo apresentada por um
recente estudo da Google & IAT
(2020) e as diferente fases da crise
causada pela pandemia (fase
financeira, de choque e de
adaptação).

Foram  ressaltados os novos
aspectos do mercado de trabalho no
Brasil e as mudanças oriundas da

Marcando a noite de 23 de junho,
a palestra "O papel da Advocacia
Racial no combate ao racismo no
Brasil" reuniu professores e aca-
dêmicos do curso de Direito do
ISECENSA. O encontro virtual
teve à frente o professor e procu-
rador do município de Mauá,
Irapuã Santana. Advogado atu-
ante na causa e voluntário da
EDUCAFRO, organização não
governamental que luta pela in-
clusão de negros nas universi-
dades, Irapuã promoveu um rico
e necessário debate acerca do
racismo no país.  Partindo da
própria experiência, o convidado
dividiu com o público sua traje-
tória da universidade até o STF e
TSE, como assessor de ministros.
Atualmente, o Irapuã capacita
advogados no Brasil inteiro, que
tenham objetivo de atuar na
Advocacia Racial, através de
um curso gratuito.

- Além de uma discussão teórica
e prática brilhante sobre o tema,
o colega ressaltou a importância
do trabalho voluntário, dando
um exemplo de humanidade –
disse Juliana Landim, coordena-
dora ajunta do curso de Direito
do ISECENSA.

economia de baixo contato, home
office, engajamento virtual e segu-
rança no local de trabalho. Por fim,
foram apresentadas as tendências
de mercado e as principais com-
petências técnicas (hard skills) e
comportamentais (soft skills) que o
administrador precisará desenvol-
ver para o mercado pós-pandemia.

O encontro destinou um mo-
mento de participação direta entre
a palestrante e os acadêmicos. Utili-
zando o Google Forms, a convidada
fez perguntas ao vivo, que foram
respondidas por meio de um for-
mulário acessado através de um QR
Code disponível na apresentação.
"Nossa intenção foi aumentar ainda
mais a interação dos alunos com a
profissional", explicou Túlio.

Administração do ISECENSA
estreia o talk ao vivo

No ISECENSA, curso
de Direito debate a
advocacia racial no

Brasil
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Com todas as salas virtuais
cheias, a VII Semana de Gestão
Sustentável da Faculdade Católica
Salesiana elevou o tema "Contribui-
ções para um mundo mais sus-
tentável" com sete palestras acon-
tecendo simultaneamente pela Ca-
tólica Salesiana, por meio da plata-
forma Microsoft Teams, no dia 02
de junho.

O coordenador do evento e coor-
denador do Curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária da Católica
Salesiana, Marcos Cezar dos Santos,
ressaltou a participação massiva e
interessada de alunos e público
externo. "Todo o evento transcorreu
bem, com uma participação extre-
mamente comprometida, especial-
mente por parte dos nossos alunos.
Cada sala tinha mais de cinquenta
pessoas. Foi um desafio promover
o evento de forma online, mas fo-
mos surpreendidos com a adesão de
todos. Quero parabenizar e agra-
decer a cada convidado que entre-
gou ao público o melhor conteúdo
sobre cada tema e aos nossos coor-
denadores e professores que atua-

ram como moderadores e também
como palestrantes", disse.

Para Joyce Jardim, estudante de
Engenharia Ambiental e Sanitária
(9º período) a Faculdade, em con-
junto com o corpo docente, soube
abordar o tema de forma espeta-
cular, trazendo ótimos palestrantes.
"Apesar do momento em que es-
tamos passando, a organização do
evento se fez excelente. Em todas as
salas online os alunos e os con-
vidados externos puderam ficar
confortáveis, dialogar com o pa-
lestrante e ter todas as suas dúvidas
esclarecidas. O tema nos fez refletir
sobre como contribuir com um
mundo mais sustentável. Cobrir as
necessidades atuais sem compro-
meter as expectativas das gerações
futuras é delicado. Para contribuir
com um mundo melhor não é pre-
ciso mudanças radicais. Todos po-
dem fazer a sua parte por meio de
hábitos simples, aplicados no dia a
dia. Parabéns à Faculdade pelo
grande evento. É uma honra poder
me formar na Católica Salesiana,
pois todos os conhecimentos adqui-

VII Semana de Gestão Sustentável
da Católica Salesiana

ridos em sala de aula e nos eventos
poderão ser aplicados na minha vi-
da profissional", revelou.

Além da abertura solene com a
diretora geral da Católica Salesiana,
Ir. Carmelita Agrizzi, e com a vice-
diretora acadêmica, professora mes-
tra Ana Lousada, e da apresentação
de Trabalhos de Iniciação Cientí-
fica, os participantes puderem esco-
lher e assistir às palestras sobre:
"Atuação do INEA na região de
Macaé" com Augusto Martins
Machado do Instituto Estadual do
Ambiente RJ; "Tecnologias para
reuso de efluentes" com o professor
André Pereira; "O papel da química
verde no desenvolvimento sustentá-
vel" com professor Rogério Manhães
Soares; "Transformação Digital -
Cidades Inteligentes e a Indústria
4.0" com André Luís Azevedo
Guedes; "Psicologia e Sustentabi-
lidade: A Psicologia Comunitária"
com o professor Marcello Santos;
"Marketing Ambiental" com o pro-
fessor Cassiano Simões, e "Eco-
nomia Sustentável" com a profes-
sora Júlia Franco.
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As questões acerca do cuidado
com a casa comum (com o meio
ambiente) e a nossa responsabili-
dade com as próximas gerações
fizeram parte das discussões da
Semana de Meio Ambiente do
Ensino Fundamental II e Ensino
Médio do Colégio Castelo.

Entre os dias 1º e 9 de junho,
alunos, professores e convidados
se encontraram para debates e re-
flexões pela plataforma Microsoft
Teams, pelo Canal do YouTube
Salesiana Macaé e pelas redes
sociais, a partir do tema "Quanto
tempo temos?" Vale ressaltar que
o Dia Mundial do Meio Ambiente
é comemorado no dia 05 de junho
e tem como objetivo atrair a aten-
ção das pessoas e dos governos a
respeito das preocupações com a
preservação ambiental e o uso
sustentável dos recursos. Já a Se-
mana Nacional do Meio Ambiente
é celebrada na primeira semana de
junho, com o intuito de promover
a participação da comunidade na

preservação do patrimônio natural
do país.

No Instituto Nossa Senhora da
Glória, os alunos puderam par-
ticipar de palestras com especia-
listas (de 02 a 05 de junho) e da
Semana de Oração Pela Casa Co-
mum, promovida pela Pastoral
Escolar (de 01 a 05 de junho e nos
dias 08 e 09 de junho), com
orações e incentivos de atitudes
sustentáveis como economia de á-
gua e energia, consumo cons-
ciente de alimentos e reciclagem,
a partir da reflexão do Papa
Francisco no livro "Laudato Si'
Louvado Sejas – sob o cuidado da
casa comum".

A diretora geral do INSG/
Macaé, Ir. Carmelita Agrizzi, que
participou de todas as palestras,
ressaltou a importância de evi-
denciar discussões sobre preser-
vação ambiental, especialmente
quando se entende a ecologia in-
tegral, onde nós fazemos parte do
meio ambiente e não apenas o ha-

Semana de Meio Ambiente do Castelo/Macaé

bitamos. "É uma alegria muito
grande ver esse projeto acontecer.
Nós pudemos ouvir ex-alunos do
Colégio Castelo, profissionais da
Católica Salesiana, profissionais de
outras casas salesianas e convi-
dados de outras instituições de
ensino falando com tamanha pro-
priedade sobre assuntos tão rele-
vantes. Isso mostra até onde nós
podemos chegar. Queremos em
uma oportunidade breve, quando
for seguro, ter todos esses con-
vidados conosco presencialmente.
Parabéns pelo trabalho de todos!
Parabéns pela participação cons-
ciente de todos os nossos alunos!",
disse.

A Semana de Meio Ambiente do
Castelo ainda terá desdobramentos
durante todo o mês de Junho. Pau-
tados pelos debates e reflexões, as
turmas do Ensino Fundamental II
e Ensino Médio estão desenvolven-
do trabalhos diversos que serão
apresentados no Blog Semana do
Meio Ambiente do Castelo.
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"Eu e o outro: a importância da
empatia em tempos de epidemia".
Esse foi o tema do Café Filosófico e
Literário Interdisciplinar online,
com os alunos da 2ª série do Ensino
Médio do INSG/Macaé, marcando
o início do projeto que reúne as
disciplinas de Filosofia, Sociologia e
Redação.

Café Filosófico e Literário reúne estudantes
no Castelo/Macaé Online

O primeiro encontro virtual do
Café aconteceu pelo Castelo Online,
através da Plataforma Microsoft
Teams. O objetivo do projeto inter-
disciplinar é contribuir para a am-
pliação do repertório cultural dos
alunos, através de textos literários e
filosóficos, a partir da criação de uma
rede de diálogo onde os discentes

são encorajados a propor ações mi-
diáticas que envolvam empatia e
afeto, ingredientes necessários na
contemporaneidade, sobretudo em
tempos de distanciamento social.

Uma das idealizadoras do pro-
jeto, a professora de Redação e co-
ordenadora da área de Linguagens e
Ciências Humanas do INSG/Cas-
telo, Sandra Matsumura, revelou
que a ideia é que a partir de textos
clássicos, canônicos, filosóficos, li-
terários e da cultura pop divulgados,
principalmente pelas redes sociais, os
jovens possam trocar impressões das
leituras, experiências de vida, in-
dicações de outros textos e criação
de vários intertextos.

O resultado da atividade virtual,
tanto para os alunos quanto para os
professores, foi de vivenciar que as
restrições impostas pelo isolamento
social oriundo da pandemia do Novo
Coronavírus, não destituiu o sentido
da escola como espaço de potencia-
lização de relações interpessoais.

Utilizando-se da proposta do
material didático Girolhar, da
Editora Edebê, as turmas do
Infantil II, da Educação Infantil,
do Instituto Nossa Senhora da
Glória – INSG/Castelo–  participa
da atividade "Inventoteca".

Pequenos inventores do Infantil II do INSG/Macaé
produzem brinquedos a partir da roda

Luciana Loureiro, Michelle Fallah
Salame e Letícia Rangel, com a
ajuda dos familiares, brincaram de
detetives da roda, percebendo a
evolução desta criação e sua
usabilidade no dia a dia.
Desse modo, de acordo com as
professoras, todos os alunos foram
estimulados a se tornarem pequenos
inventores e a criarem seu próprio
brinquedo em que a roda deveria ser
a protagonista.
O objetivo da atividade "Invento-
teca" foi promover experiências
lúdicas  com foco na criatividade e
no incentivo à invenção, à postura
investigativa e expressiva das
crianças, além dos seus conhecimen-
tos sobre o mundo físico e sociocul-
tural, respeitando o protagonismo e
a cultura da infância.

Por meio do conhecimento das
histórias do escritor, ativista, diretor
e produtor brasileiro Monteiro
Lobato, e com a compreensão da
roda como "a mãe de todas as
invenções", os estudantes, orientados
pelas professoras Cristina Crespo,
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Os desafios para a retomada das
aberturas de postos de trabalho pós-
pandemia foram expostos durante
a Live "Empregabilidade para o
novo tempo" promovida neste final
de semana pela Faculdade Católica
Salesiana, no canal Salesiana Ma-
caé, com a participação do professor
mestre, doutorando da COPPE/
UFRJ e CEO da Para Dar Certo,
Leonardo Ribeiro e da psicóloga
organizacional, consultora de em-
presas e sócia-diretora da Empresa
Face Nova Treinamento e Gestão de
Pessoas, Marli Arruda, sob a media-
ção da professora mestre e coorde-
nadora do Curso de Administração
e da Agência de Talentos da Católica
Salesiana, Silvia Lourenço.

"É importante pensar como vo-
cê está desenvolvendo sua empre-
gabilidade neste mundo competitivo
e que se tornará ainda mais, após
este cenário atual de pandemia. A
pós-pandemia irá impactar tanto no

mundo corporativo quanto nas re-
lações interpessoais. É possível
perceber a mudança em nós mes-
mos. Nossa ideia com a live é que
as pessoas possam refletir e agir,
pois sem ação não há conquista",
disse Silvia Lourenço, ao dar dicas
de como adequar o curriculum
vitae e se qualificar para os desafios
do novo tempo.

Segundo Marli Arruda, quando
há a escolha por um curriculum, o
recrutador faz perguntas com pro-
pósitos bem definidos para o can-
didato, por isso é preciso ser comu-
nicativo, criativo e ter atenção com
sua rede social. "Atualmente, no re-
crutamento, muitas empresas estão
solicitando a realização de vídeos
falando um pouco sobre você mes-
mo, e para isto é preciso estar pre-
parado. O que se espera de nós nesta
'nova era', com todas as mudanças
que estão acontecendo, é que nós
sejamos pessoas capazes de resolver

Empregabilidade para o novo tempo
foi tema de Live da Católica Salesiana

problemas de forma criativa. Então,
além de um curriculum bom, é
preciso ter criatividade, inclusive
para produzir um vídeo que chame
a atenção do recrutador", destacou.

"Vivemos de ciclos. A mudança
pós-pandemia será drástica em
todos os campos do mercado e para
cada um de nós. Nós estamos no
meio de uma estrutura que já mu-
dou e que será vivida pelos próximos
anos. A oportunidade não bate na
nossa porta. O que nos faz mudar e
estar próximos das oportunidades é
criar o hábito diário de estudar e
adquirir habilidades. A motivação
deve vir da vontade de se trans-
formar", finaliza Leonardo Ribeiro,
ao ressaltar que é preciso aproveitar
este tempo para transformar a
grande gama de informação que
estamos recebendo diariamente em
conhecimento, levando-nos à prá-
tica e nos abrindo ao novo.
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Mais uma vez o tema pande-
mia é contextualizado em Aulão
Interdisciplinar sob a perspectiva
da História, da Biologia, da Ma-
temática, da Química e da Física
para os alunos dos 8º e 9º anos do
Ensino Fundamental II e 1ª série
do Ensino Médio, por meio do Cas-
telo Online, através da Plataforma
Microsoft Teams e do Canal no
YouTube /salesianamacaé.

O aulão, ocorrido na sexta-
feira, dia 19 de junho, teve início
com uma acolhida realizada pela
diretora geral do INSG/Macaé, Ir.
Carmelita Agrizzi e contou com a
organização e mediação do coor-
denador da área de Matemática e
Ciências da Natureza, Bruno
França, e da coordenadora da área
de Linguagens e Ciências Huma-
nas, Sandra Matsumura, respec-
tivamente.

"Os aulões promovem apren-
dizagens ligadas às necessidades e
aos interesses dos alunos quando
estabelecem conexões com a rea-
lidade social que enfrentam,
formando-os como seres huma-
nos capazes de tomar decisões
pautadas na ética e na cidadania,
especialmente como nas questões
apresentadas especificamente no
aulão "Pandemias", além de fazê-
los buscar soluções, conviver e
aprender com as diferenças e as di-
versidades, como preconiza a Base
Nacional Comum Curricular",
disse a coordenadora pedagógica
do Ensino Médio do INSG/Macaé,
Jovana Nunes, completando que
os aulões buscam contribuir para
a formação integral dos alunos,
preparando-os para os desafios do
mundo, na medida em que se tor-
nam pessoas mais autônomas e
comprometidas socialmente.

O contexto das pandemias vira tema de
aulão interdisciplinar no INSG/Macaé

Desse modo, os estudantes
puderam entender um pouco
mais sobre "o contexto
histórico das pandemias,
especialmente no Estado do
Rio de Janeiro," com a
professora Ivana Matos; "os
tempos de pandemia sob a
perspectiva da física", com o
professor Marco Vinicius
Ferreira Machado; a
"Química e o Covid-19", com o
professor Jhonnatan Chagas;
"da infecção a fake news", com
a professora Sara Nállia Costa
e "um olhar da matemática
em tempos de pandemia" com
o professor Otávio Carvalho
M. de Ávila.
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A Nota 4 dada pelo MEC ates-
tando a qualidade do ensino su-
perior ofertado na Faculdade Ca-
tólica Salesiana se faz evidente em
meio aos desafios atuais da socie-
dade. Desde que foi decretado o iso-
lamento social como medida de
prevenção contra a pandemia da
Covid-19, todas as universidades do
país tiveram que suspender as aulas
presenciais. Diante deste novo cená-
rio educacional, toda a comunidade
acadêmica da Faculdade Católica
Salesiana passou a contar com uma
nova rotina de estudos, pesquisas e
construção do conhecimento.

A superação dos alunos e a qua-
lificação do corpo docente ganhou
forma pela Católica Online, uma
rede de ferramentas digitais com-
posta principalmente pela Platafor-
ma Microsoft Teams, usada para
dar continuidade ao aprendizado, às

Castelo. Os impactos dessa educa-
ção na minha vida me mantém a-
tualizada sobre a minha profissão e
com  uma visão mais ampla sobre
o mundo. Sou muito grata em fazer
parte da Católica Salesiana, pois
acredito que o ensino é de ótima
qualidade. Estudamos conteúdos
essenciais para a nossa futura pro-
fissão e os professores sempre
proporcionam o melhor ensino que
possamos ter para nos tornarmos
profissionais de excelência, assim
como eles são. Irei levar os ensi-
namentos e conselhos que recebi por
toda a minha vida pessoal e profis-
sional", revela Milena.

"Mesmo com os desafios da mu-
dança momentânea do ensino pre-
sencial para o online, a sensação
que tenho é que ainda estamos nu-
ma sala de aula, interagindo com
os professores e amigos, por meio
da plataforma Microsoft Teams.
Essa forma de ensino tem sido
muito prazerosa e eficaz. Consigo
rever as aulas gravadas para tirar
eventuais dúvidas ou para fazer
minhas anotações com calma. Tem
sido uma experiência muito grata a
oportunidade das aulas e do suporte
acadêmico, oferecidos pela Católica
Salesiana durante o isolamento
social", disse por sua vez a estudante
de Comunicação Social, com ha-
bilitação em Publicidade e Propa-
ganda, Lívia Portugal, sobre o en-
sino ofertado.

De acordo com a direção e com
os coordenadores acadêmicos da
Faculdade Católica Salesiana, a su-
peração dos professores na busca
pela melhor forma de transmitir o
conhecimento, a promoção de even-
tos tradicionais de forma online, a
realização de lives, a infraestrutura
institucional e o comprometimento
dos estudantes com o ensino são as
ferramentas que constroem a edu-
cação em qualquer tempo, ultra-
passando desafios e abrindo novos
caminhos profissionais.

Católica Salesiana:
do conhecimento em meio à pandemia

 construção

avaliações, ao suporte acadêmico,
às pesquisas científicas e à pro-
moção de eventos no âmbito da
Faculdade.

Avaliando o desenvolvimento do
ensino da Católica Salesiana ao longo
dos anos, a estudante de Engenharia
de Produção e primeira aluna a
defender o Trabalho de Conclusão de
Curso de forma online durante a
pandemia, Milena de Lima, afirma
que considera o ensino muito bom,
pois além de aprender sobre o con-
teúdo do curso escolhido, os alunos
aprendem também a respeitar o
próximo, ter consciência ética e
sustentável, através de tudo o que é
proporcionado pela instituição.

"Sou aluna da Católica Salesia-
na desde 2016, mas também cursei
o Ensino Fundamental II, Ensino
Médio e Curso Técnico no Instituto
Nossa Senhora da Glória – INSG/
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Larissa Santos de Paula e Orlan-
demberg Pereira Silva, publicado na
Revista Científica Internacional
"Open Access Library Journal", de
qualificação B4 pela Capes.

A ex-aluna Yasmim Cordeiro
revela que a oportunidade de pu-
blicar artigos em revistas científicas
nacionais e internacionais se deu
pela participação no Programa de
Iniciação Científica desde o início da
graduação.

"Estas atividades foram de
suma importância para o meu de-
senvolvimento acadêmico, contri-
buindo, por exemplo, para o enri-
quecimento do Currículo Lattes.
Além disso, a participação em pro-
jetos de pesquisa e publicação de
artigos auxiliará, de maneira sig-
nificativa, a minha inserção no mes-
trado, futuramente. Agradeço à
Católica Salesiana e à Coordenação
de Pesquisa e Extensão por inves-
tirem no conhecimento científico e
na promoção de eventos em que os
alunos têm a oportunidade de apre-
sentar os seus projetos", disse, in-
formando que o artigo publicado
aborda a caracterização geológica e
magnética da Província dos Cara-
jás, uma das principais regiões mi-
neradoras de ferro do Brasil.

"Não tenho receio de dizer que
aqui na Católica Salesiana nós te-
mos um programa de Iniciação Ci-
entífica forte, que funciona desde
2013. Possuímos dezenas de tra-
balhos publicados por nossos alu-
nos. Temos ainda, um corpo do-
cente qualificado, formado por 90%
de mestres e doutores que estão
sempre publicando. Mas quando a
publicação vem dos próprios alunos,
para nós é muito especial, pois eles
são os protagonistas", ressaltou o
coordenador de Pesquisa e Extensão
da Católica Salesiana, Hans
Schmidt.

Artigo científico da Católica Salesiana

O fomento da pesquisa e da
produção científica é uma constante
na Faculdade Católica Salesiana,
por meio do Programa de Iniciação
Científica, mantido pela coordena-
ção de Pesquisa e Extensão.

Fruto disso é a publicação do
artigo intitulado "Magnetic Charac-
terization of the Carajás Mineral

é publicado na Open Access Library Journal

Province, Brazil"(em português:
"Caracterização Magnética da
Província Mineral de Carajás,
Brasil"), de autoria dos ex-alunos de
Engenharia Química Yasmim
Monteiro Cordeiro e Gleyton Pinto
Lisboa e do aluno Vinny Sales
Esterque, com a  colaboração dos
professores Hans Schmidt Santos,
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O estudo online se tornou uma
realidade para todos os estudantes de
graduação do país em meio à Pan-
demia do Coronavírus em 2020.
Com os protocolos de prevenção ado-
tados, os desafios dos universitários,
professores, coordenações pedagó-
gicas e profissionais de Tecnologia da
Informação, foram organizar as
formas de conectar, tornar o ensino
remoto mais atrativo e aprender
com novas rotinas diárias de estudo.

Neste contexto, a Faculdade
Católica Salesiana criou a Católica
Online, uma rede de ferramentas
digitais composta especialmente
pela Plataforma Microsoft Teams,
que tem possibilitado não só a ma-
nutenção das aulas, como a realiza-
ção de avaliações, defesas de Traba-
lhos de Conclusão de Curso, promo-
ção de eventos, entre outras intera-
ções educacionais.

professores foram ponderados no
sentido de fazer todas as cobranças
que eram e que são necessárias para
uma graduação, mas dentro desse
cenário de pandemia, dando-nos
todo suporte. Na experiência da
plataforma online, temos aulas ex-
positivas dialogadas, todo o conteúdo
teórico tem sido enviado semanal-
mente, sem falar no apoio pedagó-
gico com uso de redes sociais, que
possibilitou uma aproximação muito
grande neste momento. Com o apoio
e a dedicação da equipe da Católica
Salesiana, eu me surpreendi ao final
deste período com a experiência
adquirida e o resultado alcançado. Foi
muito além das minhas expectati-
vas", disse Danielly ao destacar que
"permanece satisfeita com a Católica
Salesiana, que consegue manter a
qualidade do Ensino Superior dentro
do modelo online".

No que tange ao suporte de tec-
nologia da informação e de modo
que a comunicação entre o setor de
sistemas, os professores e os alunos
funcionasse de forma eficaz, criamos
chats na plataforma Teams onde é
possível que o usuário coloque suas
necessidades. O chat é intuitivo, dá
para mandar áudio, texto, imagem
e fazer ligação. Dessa forma, a
equipe consegue atender rapida-
mente e garantir suporte das 8h até
22h. Além do chat, nós ainda con-
seguimos atender por e-mail quando
solicitados, buscando manter a co-
municação e o acesso a todas as fer-
ramentas da Católica Online, conser-
vando a importante experiência do
processo de ensino-aprendizagem
neste momento", explicou o super-
visor de Tecnologia da Informação
da Católica Salesiana, Leandro
Martins Araujo, revelando que, no
futuro, a ideia é que o Teams se torne
oficialmente uma das ferramentas
de comunicação da Faculdade.

Suporte pedagógico e de tecnologia
mantêm a experiência do ensino
da Católica Salesiana

Além disso, o suporte psicológico
e a motivação dos alunos são cons-
tantes na educação Salesiana. A estu-
dante do 2º período de Psicologia, a
enfermeira Danielly Cristina da Silva
Andrade, revela que o apoio da
instituição foi fundamental não só
para dar continuidade e promover a
sua adaptação ao ensino online, co-
mo também o apoio dispensado pela
coordenação do curso foi fundamen-
tal para seu equilíbrio emocional,
estando na linha de frente do com-
bate ao Covid-19.

"Sou enfermeira há 16 anos e
num primeiro momento eu pensei
em abandonar a faculdade diante de
tantos desafios, mas o coordenador
Marcello Santos e os professores fo-
ram essenciais para minha supera-
ção, porque foram empáticos e me
acolheram de forma muito especial.
No formato de ensino online, os
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A Educação Técnica do INSG/
Macaé–  destaca-se pela qualidade
do ensino presente na inovação,
tecnologia e usabilidade social e
científica dos Trabalhos de Con-
clusão de Curso (TCC).

Em fase de desenvolvimento e
pesquisa, os alunos do Curso Téc-
nico em Mecatrônica, Laisa Prata
Moreira Fernandes e Carlos Hen-
rique dos Santos de Souza, estão
trabalhando no Projeto "Protótipo
de Mão Robótica" cujo objetivo é
unir os conhecimentos em Meca-
trônica e Neurociência para a cria-
ção de uma mão robótica que por
Tecnologia Assistiva buscará con-
tribuir para estudos sobre a repro-
dução dos movimentos da mão
humana.

De acordo com os estudantes, a
ideia surgiu após a participação da
Laisa no Projeto Jovem Cientista
Salesiano (uma parceria entre o Co-
légio Castelo e a Faculdade Católica
Salesiana), onde ela teve a oportuni-

dade de adquirir conhecimentos
sobre o funcionamento neuronal.
"Depois de muitas pesquisas e
estudos sobre o funcionamento de
uma mão humana em paralelo
com uma mecânica, iniciamos as
pesquisas e demos início ao projeto.
A ideia é que nosso conhecimento
possa ajudar tanto indivíduos que
necessitam de suporte físico/
mecânico, proporcionado pela Tec-
nologia Assistiva, quanto aqueles
que estão em processo de reabili-
tação. A mão robótica deverá fazer
movimentos de abertura e fecha-
mento, tentando aproximar dos
movimentos humanos, com o uso
de um motor que nos proporcio-
nará precisão, o motor de passo",
explicam.

Além disso, os alunos, com o su-
porte da coordenadora pedagógica
da Educação Técnica do INSG/
Macaé, Fátima Neves, estão contan-
do ainda com uma parceria com o
Lab Inovar e Aprender, para a pos-

Projeto de Mão Robótica une conhecimentos
de Mecatrônica e Neurociência
no Castelo/Macaé

sibilidade da impressão da mão
robótica em 3D. O Lab Inovar e
Aprender é um espaço público que
funciona na Cidade Universitária
(através da Secretaria de Educação
de Macaé, da FeMASS, da UFRJ e
da UFF) e que se destaca na região
por atender estudantes, universitá-
rios e pessoas da comunidade.

"Antes do isolamento social
causado pela pandemia do Coro-
navírus, fomos muito bem recebidos
no Lab Inovar. Lá aprendemos
então a manusear a máquina e,
como teste, começamos a imprimir
uma peça do projeto. Atualmente,
estamos na etapa mecânica e de
testes de códigos de programação.
Devido ao isolamento social,
estamos testando nosso projeto com
uma forma alternativa, sempre
motivados pela atenção dos nossos
professores e da coordenação e,
ainda, pela a comunicação e união
entre mim e o Carlos", revela Laisa.
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Com o objetivo de fazer uma
conexão cultural entre as
Festas Countries dos Estados
Unidos e as Festas Juninas do
Brasil, os alunos do 6º ano do
Ensino Fundamental II do
Instituto Nossa Senhora da
Glória – INSG/Castelo –
promoveram a June Party.

Orientados pela professora de
Língua Inglesa, Andreia
Bulhões, os estudantes se
caracterizaram, produziram
comidas típicas e realizaram
brincadeiras, fixando o
vocabulário em Inglês.

De acordo com a professora, a
ideia foi "promover um
intercâmbio cultural das festas
típicas dos dois países, visto
que ambas surgiram no interior
e se espalharam, influenciando
e divertindo a todos".

No Castelo/Macaé Arraiá Virtual
com roupas, brincadeiras e comidas típicas

A turma do 3º ano C do Ensino
Fundamental I do INSG/Macaé-
participou da Festa Junina Virtual
pela Plataforma Microsoft Teams.

"A gente sente todo o carinho
e dedicação da professora Mariu-
cha. Foi um arraiá diferente de
todos os outros vividos até hoje.
Tenho certeza de que vai ficar na
nossa memória e no nosso co-
ração. Nosso muito obrigada!",
disse a mãe da estudante Julia
Trentin Casanova, Luciane Tren-
tin Casanova.

Já a coordenadora pedagógica
do Ensino Fundamental I do
INSG/Castelo, Patrícia Certório,
ressalta que a união entre escola e
família faz a diferença. "Juntos,
estamos vencendo cada dia! Mes-
mo online, valorizar a dedicação
dos alunos nas aulas remotas, a
participação das famílias, acom-
panhando seus filhos, além da
criatividade e entusiasmo das pro-
fessoras, faz toda diferença no agir
pedagógico. Gratidão a todos".

June Party, no Castelo/Macaé:
uma conexão entre a festa country

e a festa junina

Com direito a convite online
(produzido pela estudante do 8º
ano EF II, Cecília Silva), roupas
típicas, comidas e decorações co-
muns às festas caipiras dessa
época do ano, orientados pela
professora Mariucha Corrêa, não
só os alunos, mas as famílias en-
traram na brincadeira. "A ideia foi
propor uma aula diferente, manter
a tradição e motivar os alunos pa-
ra a criatividade. Foi um momen-
to muito agradável: brincamos de
morto/vivo, fizemos correio do
amor e também jogamos com a
Plataforma Matific. Lanchamos
juntos, mas cada um em suas ca-
sas. Ouvimos músicas típicas e nos
divertimos muito! Foi gratificante
ver o sorriso das crianças e a par-
ticipação das famílias!", pontuou
a professora.
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Objetivando promover uma re-
flexão sobre temas importantes da
atualidade, a equipe pedagógica do
Castelo/Rio das Ostras uniu profes-
sores de diversas áreas do conheci-
mento, para promover aos alunos
do 9º ao 3º ano do Ensino Médio
aulões multidisciplinares.

O primeiro tema para debate foi
"A questão racial: passado, presente
e futuro" que contou com um time
de oito docentes (um mediador e
sete palestrantes) promovendo o
encontro online, e embasando os
alunos com todo o conhecimento
necessário para a formação de uma
opinião sólida. As discussões foram
acerca das questões raciais no mun-
do, desde fatos históricos relacio-
nados à escravidão até os dias atu-

ais, envolvendo o racismo na sua to-
tal amplitude e apresentando o
contexto geopolítico, filosófico e
social.

A partir da repercussão positiva
do primeiro, um novo aulão (desta
vez dividido em dois momentos -
'Ciências da Natureza / Humanas
e Linguagens') abordou o tópico
"Novo normal? O mundo a partir
de agora". Desta vez contando com
doze professores (dois mediadores e
dez palestrantes) que trouxeram
aspectos relacionados às pandemias
mais impactantes da história
mundial, incluindo a do novo
coronavírus.

Efeitos do Covid-19 no orga-
nismo, métodos preventivos de con-
taminação, a corrida da ciência na

Castelo/Rio das Ostras inova com aulões
multidisciplinares em tempos de pandemia

busca de medicamentos e vacinas,
os impactos na economia brasileira
e mundial, e as formas de contribui-
ção artísticas utilizadas para ame-
nizar a saúde mental da população
(que encontra-se em isolamento so-
cial), foram as questões abordadas
na ocasião.

A interação dos alunos com os
professores nos dois encontros, deu-
se pelo microfone e por meio do chat
com perguntas. Eles também rece-
beram dicas para uma boa redação
sobre os temas. Após o término, res-
ponderam a um formulário de pre-
sença dando um feedback sobre o
aulão.

O intuito da coordenação é pro-
mover periodicamente, mais temas
para debate e conscientização.


