


... 2 Boletim Informativo INSP

PCJ no mês de agosto - Nossa linda
História de amor

No mês de agosto a vida e a resis-
tência foram celebradas com imenso
entusiasmo pelo Projeto Crescendo
Juntos ( Belford Roxo /RJ). Em um
tempo de muita tristeza e sofrimento
onde o mundo sofre com as vidas
perdidas para a COVID 19 a institui-
ção vem lutando para manter a
chama da vida e a felicidade no en-
tendimento que somos um presente
de Deus uns para os outros. No mês
de agosto foram intensificados os
atendimentos psicológicos tanto pa-
ra crianças e adolescentes quanto
para familiares. No espaço pedagó-
gico montado no pátio do PCJ o mo-
vimento reflexivo e também as escu-
tas e acompanhamentos tomaram
uma gigantesca proporção e cada vez
mais se torna um espaço de portas
abertas para acompanhar os diver-
sos conflitos e demandas dos fami-
liares que se encontram perdidos e
frágeis neste tempo de isolamento.

No dia 05 de agosto, dia em que
comemoramos e rezamos o aniver-
sário do Instituto das FMA, foi rea-
lizado um lanche especial onde os
educadores presentes puderam sentir
a energia de uma missão que é
realizada com todo amor e que
inspira educadores e familiares em
todo mundo.

dagógico. A homenagem começou
com um momento de vídeos com
educandos, responsáveis e familiares
do Coordenador Stevie Santos, foi
um momento de muita emoção. A
equipe ainda fez um lindo momento
de oração e partilha das ações e sobre
o jeito de Stevie animar o setor pe-
dagógico da Instituição, teve até uma
paródia criada e interpretada por
Irmã Rita Cristina. Irmã Maria Rita
Zampiroli (diretora da instituição)
expressou como fica feliz por ter em
sua equipe um coordenador que
defende e representa com amor e
alegria o carisma salesiano. Preocu-
pada com a sustentabilidade do PCJ
e com a força da missão a gestora
organizou o retorno do bazar, que
está seguindo todas as normas de
segurança estabelecidas pela
Organização Mundial de Saúde.

No dia 27 também foi comemo-
rado o dia da Psicóloga. Com muito
carinho e gratidão a equipe fez uma
linda e emocionante homenagem à
Irmã Rita Cristina.

No dia 27 a instituição também
celebrou de maneira muito especial
os 43 anos da Pastoral do Menor.
Entidade que há 43 anos não perde
o fôlego em " promover e defender a
vida de crianças e adolescentes em-
pobrecidos e em situação de risco,
desrespeitados em seus direitos fun-
damentais". A Pastoral incentiva
ações de caráter preventivo, produ-
tivo e proativo que possibilitem o
fortalecimento de vínculos familia-
res e comunitários.

Fechando o mês com chave de
ouro foi realizado a celebração dos
aniversariantes do mês. Com home-
nagens às educadoras Lucineth e
Aloá, o tema trabalhado foi “mulher
maravilha”, homenageando as edu-
cadoras e as mulheres guerreiras
que não fogem à luta e que enfren-
tam a batalha de todos os dias sem
tirar o sorriso do rosto.

Uma série especial de vídeos foi
lançada neste mês comemorando
com alegria a grande Festa de Dom
Bosco. A mensagem de amor e
cuidado construída pela equipe do
PCJ chegou aos lares dos atendidos
que puderam sentir a força que
representa uma educação com base
no amor e na escuta. Celebrando
esse dia especial foi lançado também
um intenso calendário de estudo dos
diversos cadernos da Rede Salesiana
Brasil de Ação Social com o objetivo
de despertar em cada educador a
energia necessária para ser cada vez
mais "sal da terra e luz do mundo".
Neste tempo em que cada criança,
adolescente, jovem e seus familiares
clamam atenção, orientação e
escuta, os vídeos postados pela
equipe da instituição ganham um
peso ainda maior dentro do olhar
educativo e da relação amorosa
necessária para a construção do
Projeto de vida dos atendidos da
Instituição. Neste mês também as
famílias atendidas pela Obra Social,
além dos diversos atendimentos,
continuaram recebendo as cestas
básicas, kits higiene e álcool em gel,
frutos da parceria com  a pastoral do
Menor do Rio de Janeiro.

No dia 21 de agosto a equipe
celebrou o dia do coordenador pe-
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Estamos no mês de Agosto... e
ainda em tempo de pandemia... A
comunidade educativa do CCEEF
continua reinventando a cada dia
novas estratégias pedagógicas para
manter o acompanhamento das
Crianças e dos Adolescentes e de
suas famílias.

A Rede de solidariedade vai cres-
cendo na medida em que outras pes-
soas e entidades se sensibilizam com
a causa dos mais vulneráveis e acre-
ditam que, com sua contribuição,
podem ajudar a superar as dificul-
dades do momento fazendo-se mais
próximos. E foi assim que nos pri-
meiros dias do mês, o CCEEF rece-
beu a doação de cestas básicas e kits
de higiene arrecadados durante a
Live Solidária promovida pela jo-
vem cantora Laura Carvalho que
beneficiou também um asilo de ido-
sos e o projeto ABRACE.

Quando estamos envolvidas em
uma causa pela melhor qualidade
de vida, uma coisa puxa outra. O
projeto ABRACE acolhe, atende e
acompanha gestantes, em especial
as adolescentes, com atividades que
as ajudam a humanizar esse mo-
mento para uma acolhida de amor
à nova vida. A visita de Maria a
Isabel grávida e precisando de cui-

dados foi inspiração para o grupo
que iniciou o projeto que hoje é co-
ordenado por Carla Amaral de
Andréa (mãe de Laura Carvalho)
que já conhecia o CCEEF. Nesse
tempo de pandemia ficou sem es-
paço para continuar seu trabalho.
Essa é uma parcela especial que
precisa de atenção. Na perspectiva
do cuidado com a vida, somamos
forças e celebramos uma parceria,
cedendo espaço físico para as ati-
vidades e contribuindo nas reuniões
de formação.

No dia 05 de agosto festejamos
os 148 anos da fundação do Ins-
tituto das FMA, dia em que Me.
Mazzarello com suas companheiras
fizeram os primeiros votos de con-
sagração a Deus na presença de
Dom Bosco. Na sede do CCEEF,
fizemos a memória deste aconteci-
mento rezando pelas FMA e por
todos os colaboradores da Obra. Se-
guiu-se o almoço festivo que contou
com a presença de educadores,
voluntários, das Irmãs e dos Padres
Mauricio e Rafael, párocos, e do
Bispo emérito D. Francisco Biasin
que trouxe um presente surpresa:
doou para a Comunidade das Irmãs
uma relíquia autêntica da Beata
Laura Vicunha que ele encontrou
no quarto de D. Waldyr Calheiros

quando ele o abriu depois de seu
falecimento. Foi um gesto muito
bonito, carregado de significados e
que envolve o mistério de Deus. Foi
um momento de festa e convivência
fraterna.

Alguns educadores e voluntá-
rios participaram do tríduo em pre-
paração ao aniversário de Dom
Bosco animado por Irmãs e Padres
salesianos transmitido pela RSB em
suas redes sociais. Foi um momento
muito forte para conhecer mais so-
bre Dom Bosco e seu Carisma em
favor da juventude. Alguns educa-
dores partilharam melhores mo-
mentos. A presença e a contribuição
importante de Mamãe Margarida
na vida e na obra de Dom Bosco.
Foi destacada também, a confiança
que Dom Bosco tinha na Divina
Providência. Por isso, ele prosseguia
com coragem sua missão em favor
da salvação da juventude.

E assim, no dia a dia, através
da “acolhida” e das atividades pro-
postas pelos educadores, a comuni-
dade educativa atende as crianças,
os adolescentes e suas famílias,
também na partilha das doações,
acreditando que “tempos novos”
virão com mais justiça, fraternidade
e cuidado com a “Casa Comum”.

Mês de Agosto na Comunidade de Resende
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Agosto na Casa de Formação Maria
Auxiliadora - BRE
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O mês de agosto chegou rechea-
do de novidades, dentre elas: o retor-
no das aulas remotas, dia do Insti-
tuto, aniversário de Dom Bosco, se-
mana da vida Religiosa Consagra-
da, semana do Catequista, partilhas
vocacionais e confissões.

Depois de um mês de descanso
e vivência fraterna, retornamos as
nossas aulas ainda de maneira re-
mota por toda a situação que esta-
mos vivendo com a Pandemia. Des-
taco, além das disciplinas próprias
do currículo formativo, o retorno da
Escola para Formandas, na qual
estão presentes formandas das vá-
rias etapas e congregações da CRB
– Regional Recife.

Ainda no início do mês, come-
moramos os 148 anos de fundação

do nosso Instituto, e para comemo-
rar esse dia tão especial, tivemos a
grande oportunidade de partici-
parmos da Celebração Eucarística
presidida pelo Pe. Inácio Vieira
(SBD), após quatro meses partici-
pando diariamente da Celebração
da Palavra. Foi um momento
emocionante e feliz para toda a
comunidade, onde pudemos sentir
fortemente a ternura do Senhor em
cada parte da liturgia. Durante o dia,
tivemos a visita de dois queridos
seminaristas diocesanos que nos
presentearam com uma visita e um
sinal visível de fraternidade e ca-
rinho. Encerrando o dia, fizemos
um pequeno recreio com direito a
apresentação e homenagem para as
Irmãs, agradecendo-as pela vida,

vocação, doação e acompanha-
mento à cada uma de nós forman-
das. Por fim, assistimos a mensagem
da Madre Yvonne para este dia.

Celebrando o aniversário de
Dom Bosco e o dia da Vida Religiosa
Consagrada, também tivemos a
graça de começar o dia com a Cele-
bração Eucarística, dessa vez pre-
sidia pelos padres salesianos César
Teixeira e James Galvão, que com
disponibilidade, carinho e fraterni-
dade vieram comemorar esse dia
tão especial conosco. A emoção mais
uma vez tomou conta dos nossos
corações e o grande sentimento era
de gratidão por esses momentos.
Para esse dia especial não só para a
Igreja mas também para o nossa
Família Salesiana, assistimos o fil-
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me de Dom Bosco relembrando es-
sa história tão bonita que nos im-
pulsiona até hoje a uma vida pau-
tada na fé e confiança na providên-
cia. Mais uma vez, nós formandas,
encerramos o dia em festa, canta-
mos uma paródia sobre a vida de
Dom Bosco para as Irmãs, agrade-
cemos e rezamos pelo chamado e
resposta de cada uma de nós.

Entrando na semana da Vida
Religiosa Consagrada, e para
vivermos em sintonia com a Igreja,
nos organizamos para acompa-

nharmos as lives promovidas pela
CRB – Nacional. Foram momentos
riquíssimos de formação, reflexão e
partilha sobre a vida religiosa hoje,
nesse tempo de crise em vários se-
tores, mas também de esperança e
profecia.

Na comunidade, preparamos os
“Tesouros Salesianos”, onde esco-
lhemos algumas características da
nossa espiritualidade para partilhar-
mos em poucas palavras o que estas
“pérolas” significam para cada uma
de nós. Além disso, tivemos uma

iniciativa muito legal que foi a par-
tilha de nossa caminhada vocacio-
nal! Foram momentos emocionan-
tes, fraternos e de partilhas simples
e profundas de cada uma de nós.
Para mim de modo especial, foi
muito gratificante parar e lembrar
de toda caminhada realizada até
agora com a minha família, mo-
mentos de AJS, encontros vocacio-
nais, vivência vocacional no Laura,
momentos de Inspetoria e agora a
formação aqui em Recife. Refletir,
partilhar e avaliar a importância de
cada experiência foi um voltar às
fontes do primeiro chamado e perce-
ber a presença de Deus em tudo.

Em comunhão com nossas
Inspetorias intensificamos as nos-
sas orações, durante este mês dedi-
cado às vocações, por nossas Irmãs
das casas de repouso e casas de for-
mação. Colocamos aos pés de Nossa
Senhora a foto das comunidades e
todos os dias de maneira especial re-
zamos por cada uma das Irmãs que
tanto se doaram pelo nosso Instituto
e também por nós formandas que
estamos começando esse caminho
na Vida Religiosa Consagrada.

Aproveitamos ainda nesse mês
com a disponibilidade, dedicação e
fraternidade do Pe. Américo Vas-
concelos (SBD), para nossa confis-
são e Celebração Eucarística, foi
uma oportunidade muito feliz e um
grande carinho de Deus ter vivido
novamente esse Sacramento que é
tão importante para nós.

Encerrando o mês, comemo-
rando também o dia dos catequis-
tas, acompanhamos as lives da “Su-
per Semana de Catequese” prepa-
rada pela Editora vozes, que nos
ajudaram na formação, reflexão e
partilha de temas importantes para
a catequese tais como: “Catequese
e internet”, “Desafios e relaciona-
mentos na catequese”, “As celebra-
ções do RICA” entre outros. E con-
cluímos no sábado, 29, com a Vigília
Vocacional preparada pela CRB –
Regional Recife, um momento úni-
co de oração e experiência do amor
de Deus para cada uma de nós.
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Mês de agosto, mês de Dom
Bosco, dos pais, do folclore, mês de
muitas histórias para contar para a
criançada...

Durante o mês de agosto, a
equipe de profissionais da Educação
Infantil do Colégio Laura Vicunha,
organizou uma série de atividades
divertidas para as crianças. No kit
de atividades encaminhado todo o
mês para as famílias, foi uma sur-
presa folclórica para divertir a crian-
çada em casa – uma máscara dos
personagens folclóricos.

Além disso, para encantar nos-
sos pequenos, as profissionais do In-
fantil I, com muita criatividade e
simpatia, fizeram pequenas apre-
sentações teatrais que foram dis-
ponibilizadas via WhatsApp, no
grupo dos pais, com as lendas fol-
clóricas, como: Iara, Mãe d’água e
Curupira.

Mês de agosto no Colégio Laura Vicunha

Foi um show de criatividade e
entretenimento!

Nas aulas de Inglês da Educa-
ção Infantil, foi a vez de homena-
gear os pais. A proposta era que as
crianças gravassem um vídeo para
os pais cantando a música “I love
my Daddy”. Uma fofurice sem
tamanho!

Além das atividades especiais, as
crianças do Infantil II e III, têm se
destacado na modalidade de aulas
remotas, com uma participação
incrível. Todos os dias, na rotina das
atividades, eles têm um encontro
marcado com os educadores para a
realização das atividades. E esses
momentos têm sido de grande inte-
ração e aprendizado.

Inclusive, no Infantil III, além
dos momentos com toda a turma,
as crianças iniciaram os encontros
individuais com a educadora. A
intenção é que, nesse processo de

construção inicial da escrita e das
leituras em suas mais diversas ma-
nifestações, a educadora tenha con-
dições de avaliar de modo indivi-
dualizado os avanços e as dificulda-
des apresentadas por cada um. E
assim, trabalhar as especificidades,
com um olhar atento para cada
criança.

No Ensino Fundamental, os
destaques foram as aulas de Cultu-
ra Religiosa em homenagem a
Dom Bosco e as rodas de conversa
com as famílias do Fundamental I,
com a psicóloga Kelly Lemos Gomes
que discutiu um pouco com as famí-
lias sobre a importância da organi-
zação da rotina diária e o plane-
jamento dos estudos das crianças e
dos adolescentes.

Momentos riquíssimos de
aprendizado e aproximação da par-
ceria que tem dado muitos frutos
positivos entre escola e família.



...7Nº 194 |  Agosto de 2020

Que tal passear pela escola num
tour virtual 360°? Essa foi a propos-
ta do 3º período da Escola Infantil
do CENSA no dia 04 de Agosto.
Usando a plataforma Tour Creator
- Google VR, a criançada visitou
virtualmente os espaços que tanto
amam e sentem saudade: parques,
sala do lego e de informática, cape-
la, quadra poliesportiva, refeitório...
E para deixar a "visita" ainda mais
emocionante, reviram imagens dos
professores e profissionais que fa-
zem parte do cotidiano escolar.

- Foi lindo ver a felicidade das
crianças matando a saudade de lu-
gares e pessoas que tanto gostam -
falou Liliana Nogueira, coordena-
dora do segmento.

O ISECENSA comemora a
aprovação de 9 dos seus 12
projetos de inovação submetidos à
FAPERJ -Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro. Criados e desenvolvidos
no primeiro semestre de 2020, os
projetos envolveram as disciplinas
de engenharia, administração e
arquitetura.
- Os trabalhos foram
desenvolvidos em meio às
transformações geradas pela
pandemia mas nem as dificuldades
nos impediram de seguir adiante e
fazer um trabalho de excelência -
orgulha-se o professor Alber
Neto,orientador dos projetos.
Agora integrando a primeira fase
do Startup Rio 2020, cada projeto
passará por mentorias específicas,
e uma vez que avancem para
segunda fase irão contar com o
valor de R$ 60mil para a sua
execução.
"Poderão ser 540 mil reais
injetados na criatividade e
competência dos nossos
acadêmicos. Eles fomentarão o
ecossistema de inovação na
cidade de Campos dos
Goytacazes", explicou Alber. Além
dos alunos do ISECENSA, a
instituição foi destaque também
nos projetos do seu corpo docente,
com a aprovação dos projetos
próprios dos professores
Alexandre Azeredo, Pompílio Reis
e Alber Neto, que ainda foi
orientador de um externo à
instituição. "Dos 19 projetos
campistas aprovados, 12 são do
ISECENSA. Temos o DNA da
inovação e da pesquisa científica e
instigamos nossos alunos a novas
descobertas e propostas.
Acreditamos que isso se reflete
num profissional qualificado e
diferenciado no mercado de
trabalho", disse Elizabeth Landim,
vice-diretora do ISECENSA.
- Nos sentimos orgulhosos e
seguros de que estamos no
caminho certo ao incentivar e
apoiar a criatividade e a pesquisa -
completa Ir. Rosa Pesca, diretora
da instituição.

Estudando o sistema
respiratório no CENSA

 tour virtualCENSA

Conhecendo mais profunda-
mente o sistema respiratório, o 5º
ano fundamental do CENSA es-
tudou na Segunda-feira (03 de
agosto) não só sua constituição,
mas, também, os cuidados ne-
cessários para mantê-lo em bom
funcionamento.

Contextualizando o estudo, fo-
ram abordados temas como o ta-
bagismo e os efeitos do COVID-19.
Os alunos criaram uma campanha
de conscientização, produzindo
cartazes e vídeos em aplicativos
como o TikTok, disponibilizando as
informações adquiridas.

ISECENSA no
startup Rio 2020



... 8 Boletim Informativo INSP

Bianka Martins Azevedo,
professora de Ciências,
representou o CENSA dia 12 de
agosto no projeto "Constelando
Memórias: experiências de
professores/as em tempos de
pandemia". Promovido pelo
Museu de Astronomia e
Ciências Afins do Rio de
Janeiro, o projeto é direcionado
aos professores que se
adaptaram às aulas remotas,
transformando sua vivência
sem deixar de fazer seu
trabalho.  Recebendo
depoimentos de diversos
educadores sobre as
experiências vividas nesse
período, o MAST reuniu parte
do conteúdo criando a série
"Falai do Céu" – o podcast do
Projeto Olhai pro Céu". Os
episódios vão ao ar todas às
segundas-feiras e estão
disponíveis nos aplicativos
Spotify, RadioPublic e Google
Podcast. Selecionado para a
série, o relato de Bianka
participou do 10º episódio.

O Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora comemorou seu
148º aniversário no dia 5 de
agosto. Para homenagear a
data, o Grupo Jovem - Pastoral
do CENSA gravou uma
mensagem para as Irmãs Rosa
Idalia Pesca, Suraya Chaloub,
Luzia Carvalho, Aparecida
Ferreira e Emília Augusta. Cada
um na sua casa, mas unidos no
carinho e reconhecimento ao
trabalho pedagógico pastoral
por elas desenvolvido. O sonho
de Dom Bosco e Mazzarello
continua... Educar é questão de
coração.

Direito do ISECENSA na
II Conferência Euro-americana

Maria Damian Ribeiro Pessoa,
acadêmica do 4º período do curso
de Direito do ISECENSA, teve o
artigo científico “Direitos humanos
e o meio ambiente ecologicamente
equilibrado: aspectos da constitui-
ção federal de 1988” aprovado para
apresentação oral na II Conferência
Euro-americana para o Desen-
volvimento dos Direitos Humanos,
que acontecerá nos dias 12 e 13 de
outubro, em Coimbra, Portugal.

Sob orientação dos Professores
Frank Pavan (PhD em Meio
Ambiente) e Bianca Monteiro de
Castro (Doutoranda em Sociologia
Política), a estudante desenvolveu a
pesquisa destacando os aspectos da

Constituição Federal do Brasil, que
têm como objetivo promover o
equilíbrio ambiental, com vistas ao
atendimento das necessidades da
população brasileira. De acordo
com os professores, “tal abordagem
temática demonstra que as Ciên-
cias Jurídicas envolvem todas as
áreas do conhecimento, o que a tor-
na interdisciplinar e a faz atuar, so-
bretudo, como instrumento para
garantir os direitos fundamentais
dos cidadãos. É importante sali-
entar que aqui, no ISECENSA, nos-
sos alunos são capacitados para as
carreiras jurídicas concomitante-
mente com a pesquisa científica
nacional e internacional”.

CENSA Celebra o
Aniversário do

Instituto das FMA

Professora do
CENSA em podcast

do MAST
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O curso de Direito do ISE-
CENSA abriu o segundo semestre le-
tivo de 2020 com a tradicional aula
magna, na noite de 24 de agosto,
recebendo o consagrado professor e
defensor público Marcos Paulo
Dutra Santos. Abordando o tema
“Lei Anticrime: incongruências e in-
constitucionalidades”, o convidado
fez uma brilhante explanação per-
correndo pontos da Lei n.º 13.964/
2019, desde sua proposta, pelo então
Ministro da Justiça Sérgio Moro, até
a redação atual, promulgada em
dezembro de 2019.

Com sua excelente didática, o
palestrante, que ministra as disci-
plinas de Direito Penal e Processo
Penal, também discorreu sobre a
realidade da população carcerária
no Brasil, informando dados con-
cretos e refletindo sobre o Pacote
Anticrime que, segundo ele, “além
de não enfrentar o problema carce-
rário da melhor forma , agravará o
estigma do presidiário perante a
sociedade.”

Fechando a noite, Marcos Paulo
apresentou sua obra, que será lan-
çada em breve.

- A palestra motivou os acadê-
micos para mais um semestre de
muito aprendizado que temos pela
frente – disse Juliana Landim,
coordenadora adjunta do curso de
Direito do ISECENSA.

Direito do ISECENSA em aula magna 2020.2

O 7º período do curso de Peda-

gogia do ISECENSA utilizou o

Drive, um dos recursos disponí-

veis no Google Education, para

uma construção coletiva, na

noite de 4 de agosto. Partindo

da situação problema "Como

diagnosticar e trabalhar as

Debate e construção coletiva na
educação no ISECENSA

lacunas educacionais com os
estudantes do Ensino
Fundamental no retorno às
aulas presenciais" as
acadêmicas argumentaram,
desenvolveram ideias e criaram
estratégias propondo soluções
para o cenário previsto com o
fim do isolamento social.

- Foi um trabalho de qualidade

que abordou um problema

comum ao setor educacional.

Com certeza, será de muito

valor para todas as instituições

de ensino - disse Talita Ernesto,

professora da disciplina

Fundamentos Didáticos.
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Origem da Casa Madre
Marchese

No processo de expansão da
Inspetoria N. Sra. da Penha (1983),
a Comunidade Madre Marchese
surgiu com o objetivo prioritário de
oferecer às Irmãs idosas e doentes
um espaço acolhedor, agradável e
adequado aos diferentes tratamen-
tos médicos. Quando aumentou o
número de Irmãs idosas residentes
no INSA/Rio, a Provincial, Ir. Ma.
Léa Ramos e o conselho perceberam
a urgência de criação desta Comu-
nidade. A cidade escolhida foi
Niterói, por estar próxima do Rio de
Janeiro e por oferecer bons médicos
e hospitais. O terreno, situado pró-
ximo aos Salesianos, à Rua Dr.
Mário Viana, 325 em Santa Rosa,
foi adquirido por doação/compra da
Família Santos, depois do faleci-
mento de dona Persciliana de Souza
Santos. mãe das FMA, Ir. Ondina e
Ir. Oline. Duas partes da proprie-
dade foram doadas pelos herdeiros,
Ir. Ondina e seu irmão mais novo,
o sr. Maury de Souza Santos. A 3ª.
parte foi comprada dos netos de
dona Persciliana, filhos da senhora
Odiva Santos Portugal. A querida
Ir. Oline Santos já havia falecido.

Construção da Casa

A construção do prédio durou 3
anos (1988-1990). A Provincial, Ir.
Ma. Léa Ramos, junto com a ecôno-
ma, Ir. Djanyra Souza orientaram
o arquiteto e engenheiros, para que
a obra atendesse às necessidades de
saúde das Irmãs. Deste trabalho
surgiu a sólida e agradável Casa
Madre Rosetta Marchese com 3
andares e 20 suítes, uma bonita e
acolhedora capela, salas e refeitório
amplos, etc., sendo todos os espaços
de fácil acessibilidade. Um belo

jardim circundava a casa, além de
um viçoso bosque, na parte poste-
rior do terreno, pouco abaixo do
centenário monumento à Mãe
Auxiliadora, protetora da casa e da
Comunidade.

Abertura da comunidade

O nome, Madre Marchese é jus-
ta homenagem à Superiora Geral,
Madre Rosetta Marchese (1981-
1984), que apoiou e incentivou a
dinâmica Ir. Ma. Léa Ramos, na
criação da delegação/Inspetoria N.
Sra. da Penha. As licenças para a
ereção canônica da obra/Comuni-
dade foram dadas em 01/07/1988
pelo Ex.mo. Arcebispo de Niterói,
Dom José Gonçalves da Costa e em
29/03/1990, pela Madre Marinella
Castagno, Superiora Geral. Em 30/
07/1990, as Irmãs idosas, vindas do

INSA/ Rio, inauguraram a Comu-
nidade Madre Rosetta Marchese.
Foram acolhidas pela Provincial Ir.
Ma. Léa Ramos as Irmãs: Alzira,
Amália, Eugênia, Esther, Hilda –
vinda de Campos -, Mª Creusa, Mª
de Lourdes Medeiros, Mª de Lourdes
Ribeiro, Mª Hulda, Marieta,
Orlinda, Leonilda, diretora, Laura,
Vigária e Natalina, Ecônoma, única
sobrevivente do grupo.

Solenidade de inauguração
em 04/08/1990

Houve missa festiva concele-
brada pelo Pe. Luis Meireles, pároco,
junto com Pe. Jaime Teixeira,
Diretor do Colégio Sta. Rosa e outros
Salesianos. Além da comunidade e
Irmãs da Inspetoria, participaram
Irmãs de outras Congregações, ex-
alunas, autoridades civis e religio-
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sas, paroquianos e amigos. Os can-
tos foram dirigidos pelas Irmãs da
Casa de Formação de Campos. Nes-
se dia foi celebrada a festa da Grati-
dão da Comunidade Inspetorial,
com homenagens à provincial, Ir.
M. Léa Ramos.

O dinamismo da comunidade

Desde a inauguração, em 04/
08/1990, a Casa Madre Marchese
cumpriu o objetivo de ser Casa de
acolhida, de oração, de referência
para as Irmãs com problemas de
saúde. As Irmãs sempre receberam
atendimentos personalizados efi-
cientes. A Diretoria administrava o
cuidado das Irmãs junto com de-
dicadas funcionárias e enfermeiras.
O dinamismo espiritual e comuni-
tário sempre se distinguiu por uma
animação forte e criativa. Todas as

práticas religiosas que revitalizam
uma comunidade salesiana orante
sempre foram vivenciadas com en-
tusiasmo: Santa Missa diária, com
participação de vizinhos, sobretudo
sábado à tarde, e Liturgia da Páscoa,
Pentecostes, Advento e Natal. Visi-
tas de parentes, de amigos e de Ir-
mãs Salesianas, sempre trouxeram
alegria. As Irmãs participavam de
atividades promocionais com jovens
e adultos do bairro e do Oratório fes-
tivo Salesiano. Algumas Irmãs de-
dicavam-se a aulas de piano; alfabe-
tização de adultos e orientação para
o estudo; outras animavam círculos
bíblicos; reuniões e excursões com
ex-alunas; sessões e exposições de
bordados e artesanato.  O clima sa-
lesiano era enriquecido por reuniões
da Pastoral de jovens, da Rede
Salesiana de Escolas, da Familia
Salesiana e da CRB, nos espaços da

Casa. Destacaram-se os trabalhos
da Ir. Adma Fadel com menores em
situação de risco no Rio (AMAR), o
trabalho de Ir. Aurélia Zandonade
como Vice-Diretora Pedagógica do
Colégio Salesiano, por 15 anos e
também o trabalho de docência e de
Pastoral Universitária da Ir. Ma.
Carmen Castanheira, na PUC-RIO.
A Comunidade sempre apoiou estes
trabalhos que interconectavam as
Irmãs com a sociedade local, com
a Família Salesiana e com a Igreja.
Durante a JMJ 2013, jovens e Irmãs
de outras partes do mundo e até
conselheiras gerais: Ir. Runita e Ir.
Maria del Carmen Canales e a pró-
pria Madre Geral Ivonne Reungoat
foram hospedadas na Casa Madre
Marchese.

 Transferência para o Rio de
Janeiro – 30/08/2019

Questões de ordem adminis-
trativa motivaram a transferência
da Comunidade, para o Rio de
Janeiro em 30/08/2019. As Irmãs:
Dormali, Helena, Giuliana, Mª
Carmen, Mª Léa; Regina Mª,
Natalina, Laura, Tarcilda. foram
acolhidas fraternalmente pelas 6
Irmãs do INSA/Rio. Ir. Zelina e Ir.
Adma uniram-se à comunidade em
2020. E a vida vai se refazendo, no
compartilhamento dos espaços e na
expectativa da configuração da
nova residência Madre Rosetta
Marchese, no INSA/Rio. Expres-
samos profunda gratidão ao Bom
Deus e à Mãe Auxiliadora que sem-
pre protegeram as Irmãs, nestes 30
anos em Niterói. Gratidão às Irmãs
que administraram esta obra com
generosidade evangélica e no me-
lhor estilo salesiano.

Tudo concorreu para o bem das
Irmãs que ali viveram. Foi muito
bom enquanto durou.
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De 18 a 20 de agosto de 2020,
a Rede Salesiana Brasil – Escolas
(RSB-Escolas) organizou os en-
contros anuais do XVIII ENARSE
– Encontro Nacional da Rede de
Escolas Salesianas – e XI ENEL –
Encontro Nacional de Economias
Locais-, na modalidade online,
devido à Pandemia de Covid-19 .

Em conexão, estiveram pre-
sentes mais de 500 Inspetores e
Inspetoras, Animadores, Diretores
Institucionais, Ecônomos Inspe-
toriais, Ecônomos locais e Diretores
/ Supervisores / Coordenadores
Pedagógicos, Coordenadores de
Pastoral Juvenil, nacionais e locais,
e Orientadores Educacionais.

Para abrir o encontro, os Refe-
rentes Inspetoriais das Escolas da
RSB acolheram e saudaram os
participantes: Ir. Maria Carmelita
Conceição, Inspetora da Inspetoria
Laura Vicunha de Manaus (BMA),

e Pe. Nivaldo Pessinatti, Inspetor
da Inspetoria SDB de Recife, os
Referentes das Escolas Salesianas
da América (ESA) – Ir. Ivone
Goulart Lopes e Pe. René Antônio
Gonzalez – e as Diretoras Execu-
tivas das RSB-Escolas, Ir. Adair
Aparecida Sberga e Ana Paula
Costa da Silva.

O tema desta edição foi: “Li-
derança se faz em rede: reforçar
nossa missão educativa em tempo
de pandemia e pós-pandemia”,
proposto com o objetivo de ampliar
a visão de liderança na gestão das
relações em âmbito educativo, para
compartilhar  a proposta de traba-
lho do Projeto de Vida nas Escolas
em 2021, para refletir sobre as po-
tencialidades e desafios da Edu-
cação Híbrida no cenário eco-
nômico pós-pandemia e sobre seus
impactos e oportunidades para as
escolas salesianas.

Também foram apresentados
os resultados das pesquisas sobre
logística e o Sistema Acadêmico de
Gestão e as propostas de reinício das
escolas, sendo socializados os pro-
jetos em andamento, e a produção
dos Grupos de Trabalho na RSB-
Escolas.  O mapa das Escolas Sa-
lesianas também foi apresentado a
partir da pesquisa da Associação
Nacional de Educação Católica
(ANEC) e suas potencialidades na
gestão de redes.

Os momentos de oração du-
rante os três dias foram coorde-
nados pela Irmã Vânia Ojeda,
FMA, e pelo Pe. Wagner Luís
Galvão, SDB, Coordenadores da
Equipe Nacional da Comissão de
Pastoral Juvenil, pelo Pe.
Waldomiro Bronakowski, SDB, e
pela Irmã Sílvia Aparecida da Silva.

As conferências ocorreram de
acordo com o tempo em que vi-
vemos.  O Pe. Eduardo Pinheiro,
SDB, falou sobre o tema: “A Co-
munidade Educativa e o Projeto de
Vida do Estudante” e a Irmã Adair
Sberga e Ana Paula Costa da Silva
apresentaram o “Projeto de Vida
para as Escolas RSB para 2021”.  O
Prof. Adriano Canabarro Teixeira
em sua palestra apresentou o tema:
“Ensino híbrido na pós-pandemia”
e a Economista Patrícia Palermo
apresentou o “Cenário econômico
na pós-pandemia: oportunidades e
desafios para as instituições edu-
cativas”.  Os Diretores e Coordena-
dores da Editora Edebê falaram
sobre “Logística e Sistema de Ges-
tão Acadêmica” e a Profa. Leoneide
Rodrigues sobre o “Currículo das
Escolas da RSB e Diretrizes para a
Educação Infantil. Ricardo Mariz
e Leonardo Soares apresentaram o
“Mapa das Escolas Salesianas” e os
Diretores e Redatores apresenta-
ram a Editora Edebê.

O encontro foi encerrado pela
Vice-presidente da RSB, Ir. Ana
Teresa Pinto, Inspetora da Ins-
petoria Nossa Senhora da Penha do
Rio de Janeiro (BRJ) e pelos Inspe-
tores referentes das escolas da RSB,
Ir. Maria Carmelita Conceição e Pe.
Nivaldo Pessinatti.
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Um super bate-papo sobre o
universo das Lives aconteceu dia 04
de agosto (Terça-feira) no Canal do
YouTube da Faculdade Católica
Salesiana, com foco na exposição
das melhores técnicas e processos
para desenvolvimento de "ao vivo"
em Redes Sociais.

Na ocasião, um time de especia-
listas em comunicação social trocou
experiências profissionais com o pú-
blico sobre a temática "Técnicas e
Tecnologias para a Produção de
Lives", sendo eles o jornalista e assis-
tente de Marketing da Católica Sale-
siana e do Colégio Castelo, Alysson
Nogueira, o aluno do Curso de Publi-
cidade e Propaganda e produtor
audiovisual, William Romano, além
do poeta, jornalista e professor,
Gerson Dudus, e do professor mestre,
especialista em Mídia e Cotidiano,
Lucas Bastos.

Entre os temas discutidos esti-
veram o crescimento das lives, no
contexto da pandemia da Covid-19,
impulsionadas pela necessidade de
utilizá-las como estratégias de negó-
cios e como entretenimento diante do
isolamento social e as orientações so-
bre técnicas e tecnologias usadas para
conquistar a audiência como ilumi-
nação, qualidade de som e conexão

de internet, roteiro pré-definido e es-
colha das melhores plataformas e dis-
positivos/equipamentos utilizados.

"Entre as muitas características
que surgiram neste momento de
pandemia, uma delas foi essa pro-
fusão de lives com artistas, jogos de
futebol etc. O Instagram, por exem-
plo, teve um crescimento de 70% de
lives somente em março deste ano e
as produtoras de live tiveram um au-
mento significativo no faturamento.
Ao mesmo tempo houve uma queda
na popularidade das lives no último
mês especificamente, de acordo com
reportagem da Folha de São Paulo,
em decorrência também da flexibi-
lização do isolamento" revelou o
professor Lucas Bastos.

Para William Romano, o mer-
cado de produção de audiovisual
conseguiu aproveitar a oportunidade
de negócio desse cenário. "Quem já
estava fazendo live e atuando com o
audiovisual antes da pandemia, aca-
bou conseguindo se adaptar mais ra-
pidamente, porque já possuía os
equipamentos, as técnicas e o do-
mínio das tecnologias. A pandemia
serviu para mostrar para a sociedade
que já existia um mercado de pro-
dutoras de lives, onde há muitas pes-
soas trabalhando por trás para en-

FSMA abre conversa sobre “Lives”

tregar a melhor transmissão, com
ações de proteção e prevenção contra
o coronavírus".

Já o Alysson salientou a neces-
sidade de planejar as produções. "A
roteirização é o coração de qualquer
produção, seja em lives, programas
e demais produtos audiovisuais. O
roteiro possibilita que a pessoa con-
siga organizar tudo o que precisa
abordar para não correr o risco de se
perder, e também para criar um
conteúdo interessante e que con-
quiste a atenção do público. Porém,
a naturalidade também tem seu va-
lor nas lives, muito porque as pessoas
se identificam com as imperfeições
da vida humana", pontuou o jorna-
lista, seguido pelo mediador da live,
Gerson Dudus.

"Acredito que toda produção au-
diovisual precisa da união entre o
profissionalismo e o talento. Um dos
pontos importantes a se falar é sobre
a dicção, essencial para qualquer
comunicador. É preciso treinar, ler
em voz alta na frente do espelho,
para entender seu volume de voz etc.
Agradecemos à Católica Salesiana
pelo espaço para que pudéssemos
compartilhar esse conteúdo tão re-
levante neste momento", finalizou
Dudus.
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A produção científica pulsante
da Faculdade Católica Salesiana,
por meio do Programa de Iniciação
Científica, tem resultado em publi-
cações de artigos excepcionais em
revistas científicas internacionais.

Desta vez, as alunas do curso de
Engenharia Química Alice Dames
Vieira, Maria Julia Siqueira Ferreira
dos Santos e Brenda Pinto Muniz
conquistaram a publicação do
artigo "Radiometric Characteristics
of Rio Das Ostras-Brazil" (em Por-
tuguês: "Características radiomé-
tricas de Rio das Ostras-Brasil") na
Revista "International Journal of
Innovative Research in Enginee-
ring & Management", de classifi-
cação B4 pela Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES).

Segundo o coordenador de Pes-
quisa e Extensão da Católica Sa-
lesiana, Hans Schmidt, esta é mais

Artigo publicado em revista científica na FSMA
uma vitória do Programa de Inicia-
ção Científica que vem rendendo
muitas publicações nos últimos se-
mestres. "As alunas fizeram um
excelente trabalho que poderá au-
xiliar em um uso mais assertivo do
solo do município de Rio das Ostras,
pois a pesquisa ajuda a conhecer
mais sobre os tipos de rochas e mi-
nérios da região por meio da radia-
ção emitida pelos mesmos", disse.

"O período em que passei estu-
dando aerogamaespectrometria na
Iniciação Científica me possibilitou
aprender muito sobre radioatividade
e elementos radioativos como tório,
urânio e potássio e como a técnica
ajuda a detectá-los. Foi esta ótima
forma de aprender e aplicar conhe-
cimentos sobre radiação gama que
resultou no estudo e na confecção
do artigo", explicou a estudante
Alice Vieira, ao falar da satisfação
pela publicação na revista.

O fim de semana do Dias dos
Pais foi repleto de emoção.
Isso porque, no dia 09 de
agosto, o INSG/Macaé e a
Faculdade Católica Salesiana
uniram-se aos seus alunos e

Dia dos Pais no INSG/Macaé com homenagens
cheias de emoção e de amor

produziram diversos vídeos,
publicados nas redes sociais,
homenageando todos os papais.

Todos os vídeos produzidos pelos
estudantes e professores foram
exibidos em acolhidas especiais nas

aulas online pela Plataforma
Microsoft Teams e estão
disponíveis no Canal do
YouTube (Salesiana Macaé).

Na oportunidade, foi lançada
no fim de semana a Playlist
Pai, disponível no perfil do
Spotify, com canções
cuidadosamente selecionadas
para que os papais pudessem
cantar, dançar e se
emocionar ao lado dos filhos
e de toda família.

E, além disso, os alunos
foram convidados a usarem
suas redes sociais para
declarem seu amor aos pais,
marcando também as redes
sociais da Católica Salesiana
e Colégio Castelo,
construindo uma grande
corrente de carinho.
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Partindo de fundamentos da
Terapia Comunitária, os alunos do
Ensino Médio do INSG/Macaé
estão participando neste mês de
agosto da "Roda de Conversa: Quem
sou eu na pandemia?" com o
psicólogo Marcello Santos, pela
Plataforma Microsoft Teams.

O intuito é que, por meio da
roda de conversa, os jovens estu-
dantes possam se sentir à vontade
para uma troca de ideias, de opi-
niões, de experiências, partilhando
o que a Pandemia da Covid-19 tem
alterado na relação deles com o
meio, produzindo novas impressões
subjetivas.

"Para tal, dividimos as turmas
em grupos e é um trabalho inicial,
pensando em Saúde Mental. Como
esperado, apareceram questões co-
mo o luto, as perdas nessa trans-
formação de hábitos, as dificuldades
com o isolamento social e o tempo
vago, a angústia com o desconhe-
cido, a ansiedade e a melancolia, as

Estudantes do INSG/Castelo
participam de Roda de
Conversa

mudanças relacionais nesse período,
as novas rotinas, a motivação para
as aulas remotas, entre outras
questões", explicou o psicólogo.

Ainda segundo Marcello, a psi-
cologia tem muito a colaborar nesse
momento de incertezas. "É isso que
esse tempo exige: viver o aqui e o
agora. Espero que se torne uma prá-
tica institucional na qual, além dos
alunos, possamos também acolher
os professores, os funcionários e os
pais nessa roda de conversa virtual
para que todos possam falar e ex-
pressar suas questões. Lembrando
que se trata de uma prática comu-
nitária e que todos estamos no mes-
mo processo, ou seja, haverá dias
fáceis, dias difíceis, relativos ao
cotidiano, relativos à vida".

Os estudantes do Ensino Médio
já participaram da Roda de Conversa.
Os próximos participantes dessa
intervenção serão os professores da
Educação Infantil, Ensino Funda-
mental I e II e do Ensino Médio.

No dia em que se comemora o
Dia do Estudante, 11 de agosto,
os alunos do INSG/Macaé e da
Faculdade Católica Salesiana
receberam diversas
homenagens promovidas pelo
corpo docente e pedagógico,
além de funcionários e da
direção.

Uma Play List disponível no
Canal do Youtube (Salesiana
Macaé) e acolhidas especiais
nas aulas online, entre outras
ações, fizeram parte das
comemorações pelo Dia do
Estudante.

"Que dia lindo o Dia do
Estudante! Somos todos
aprendizes. Estamos crescendo
a cada dia com todas as
informações, descobertas e
notícias. Sempre há tempo para
a aprendizagem. Vamos
integrar conhecimento e
sabedoria e assim daremos
sabor a tudo que aprendemos.
Parabéns por este dia! Recebam
o abraço de toda comunidade
religiosa, o abraço de todos os
funcionários, professores e
coordenadores. Estamos com
saudades", disse a diretora
geral do Colégio Castelo e da
Católica Salesiana, Ir.
Carmelita Agrizzi.

Estudantes
recebem todo o

carinho da
comunidade escolar

e acadêmica do
INSG/Macaé
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Com o intuito de promover uma
reflexão pautada na abordagem
centrada no paciente oncológico nos
tempos da Pandemia da Covid-19,
a Liga Acadêmica de Oncologia da
UFRJ-Macaé (LAOMAC) promo-

FSMA participa de Simpósio Online

veu o Simpósio Pré-congresso
LAOMAC UFRJ de forma online,
nos dias 08 e 09 de agosto.

A Faculdade Católica Salesiana
participou dos debates, representada
pelo professor, psicólogo, mestre em

Ciência do Cuidado em Saúde e
coordenador do Grupo de Pesquisa
em Psicologia, Saúde e Interfaces
(GPPSI) – O Tecendo Ideias, Rildo
Loureiro. E os alunos do curso de
Psicologia da Católica Salesiana
também assistiram ao Simpósio.

Na oportunidade, o Simpósio foi
dividido em quatro módulos com os
seguintes enfoques: Oncologia em
Tempos de Pandemia – abordagem
centrada no paciente; Desafios na
atenção oncológica: cuidados ao
paciente com câncer de cabeça e
pescoço; O cuidado à criança com
câncer; e Manejo da dor oncológica:
uma abordagem multidisciplinar
centrada no paciente. O evento en-
volveu médicos oncologistas, enfer-
meiros, pediatras oncologistas, ci-
rurgiões, farmacêuticos, fisiotera-
peutas e psicólogos.

Católica Salesiana: 90% do corpo docente
é composto por mestres e doutores

O compromisso com o melhor
ensino é uma das características
da Faculdade Católica Salesiana.
Além da infraestrutura e do sólido
projeto pedagógico, o corpo
docente, formado por 90%
mestres e doutores, com um vasto
conhecimento acadêmico e com
muita disponibilidade para a
troca de experiências sobre a
prática profissional, atua na
formação de novos profissionais
conscientes do seu papel na
sociedade e preparados para os
desafios de cada tempo.
Com professores em sua maioria
envolvidos em pesquisas, a
Católica Salesiana se tornou, com
o passar dos anos, um exemplo de
produção de estudos científicos
nas mais diversas áreas do
conhecimento. A união de
docentes e discentes no campo da
pesquisa tem como fruto o
desenvolvimento de projetos

relevantes que garantem
publicações em periódicos com
contribuições no âmbito da
ciência.

"Nosso compromisso parte do
tripé: ensino, pesquisa e extensão.
Para tanto, priorizamos a
constituição de um corpo docente
com titulação mínima de mestre,
e com propensão à pesquisa.
Temos um apreço muito grande
pela pesquisa, desenvolvida a
partir dos projetos de iniciação
científica, e por trabalhos
práticos de conclusão de curso,
com pesquisas de campo, com
resultados sólidos na formação
profissional dos nossos alunos",
pontua a vice-diretora acadêmica
da Católica Salesiana, Ana
Cristina Lousada.

Nem mesmo os desafios do ensino
100% online, impostos pela
Pandemia do Novo COVID-19

foram capazes de diminuir a
produção acadêmica. Por meio
da Católica Online, uma rede de
ferramentas digitais composta,
principalmente, pela Plataforma
Microsoft Teams usada para dar
continuidade ao ensino, os
universitários têm conseguido
finalizar, por exemplo, seus
trabalhos de conclusão de curso
sem ônus e contando com a
atenção e o acompanhamento
pedagógico de professores e
coordenadores de cursos.

Com Nota 4, conferida pelo
Ministério da Educação (MEC), a
Católica Salesiana possui os
cursos de Psicologia,
Administração, Comunicação
Social com habilitação em
Publicidade e Propaganda e
Engenharias Ambiental e
Sanitária, Química, de Produção
e da Computação.
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Pensando em conferir o grau de
bacharel aos concluintes dos sete
cursos de graduação, a Faculdade
Católica Salesiana inovou mais uma
vez ao realizar a Colação de Grau
em formato Drive-Thru, no dia 29
de agosto.

Seguindo todos os protocolos de
distanciamento e higienização, a
direção conferiu o grau para apro-
ximadamente 40 alunos. Sem sair
de seus carros e usando máscaras,

Católica Salesiana promove
Colação de Grau por Drive-Thru

os alunos receberam ainda o certi-
ficado de conclusão de curso.

Segundo a vice-diretora aca-
dêmica, Ana Cristina Lousada, essa
foi a maneira encontrada para que
os concluintes da Católica Salesiana
possam buscar o ingresso no me-
rcado de trabalho. "A ideia é pos-
sibilitar que o nosso aluno consiga
agilizar os trâmites de obtenção da
documentação necessária para dar
início à sua vida profissional.

O modelo Drive-Thru foi a
forma que encontramos de man-
ter os protocolos de prevenção
contra o Coronavírus e ainda,
mesmo com distanciamento, pu-
déssemos ter este momento tão
importante de comemoração do
fim da graduação com nossos
alunos, uma vez que é uma rela-
ção construída ao longo de quatro
a cinco anos dentro da faculdade",
ressalta Ana Cristina.
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Na semana em que se come-
morou o Dia do Psicólogo (27 de
agosto), a Faculdade Católica Sa-
lesiana promoveu a VII Semana de
Psicologia com uma programação
online que contou com Mesa Re-
donda cujo o tema foi "Maiorias
silenciadas e os desafios da Psicolo-
gia" e com a Jornada da Clínica Es-
cola Santa Teresa (SPA).

No dia 26, ocorreu a Mesa Re-
donda com as psicólogas convidadas,
Larissa Wollz, Céu Cavalcanti e
Roberta Frederico, que ressaltaram
a relevância da profissão no contexto
da Saúde Mental de populações
"invisibilizadas" na sociedade brasi-
leira: como negros, LGBTQIA+ e
população de rua.

"Comecei a trabalhar com a
questão dos Direitos Humanos com
crianças e adolescentes que passa-
vam por situação de violência. Depois
trabalhei também com a questão da
erradicação do Trabalho Infantil e
com população de rua. Mas foi entre
2003 e 2004 que foi possível perceber
esse espaço do psicólogo como uma
figura imprescindível para a garantia
dos Direitos da população", disse a
psicóloga, mestre em Psicanálise e
doutora em Ciências da Saúde,
Larissa Wollz, ao iniciar os debates.

Já a psicóloga, mestre em Psico-
logia e doutoranda em Psicologia, Céu

Cavalcanti, iniciou sua fala agrade-
cendo ao convite de participação no
evento. "Quero agradecer a opor-
tunidade de participar da Semana de
Psicologia da Católica Salesiana nes-
te momento onde é importante mar-
car um pouco os avanços e os desafios
da Psicologia na contemporaneidade,
pensando no que a Psicologia repre-
senta para a gente e para o nosso país,
tendo seu lugar nos debates e na
ponta do processo", ressaltou, segui-
da da psicóloga, especialista em Te-
rapia de Família e mestre em Psi-
cologia, Roberta Frederico. "Quero
agradecer e parabenizar a estrutura
da Faculdade Católica Salesiana. É
sempre muito enriquecedor debater
com estudantes porque me faz sentir
uma eterna estudante, pois na minha
formação eu não tive acesso à debates
sobre as relações raciais no Brasil e
acho que essas oportunidades resul-
tam em boas reflexões", pontuou.

O coordenador do Curso de Psi-
cologia da Católica Salesiana, psi-
cólogo, musicoterapeuta, mestre e
doutor em Psicossociologia de Co-
munidades e Ecologia Social,
Marcello Santos, reforçou que este foi
mais um evento importantíssimo pa-
ra a Psicologia de Macaé, para o
âmbito acadêmico e também para a
própria sociedade. "Estamos reunidos
para celebrar essa profissão que nos
une. Sou psicólogo há 30 anos e me

atrevo a dizer o quanto a Psicologia
deu um salto de relevância nessas três
décadas. Hoje é quase impossível ter
uma equipe multidisciplinar em que
não se tenha a figura do psicólogo, o
que nos faz observar o papel político
que temos cada vez mais no cotidiano
das pessoas", disse.

A Jornada da Clínica Escola
Santa Teresa, com a apresentação da
produção dos estudantes em processo
de estágio aconteceu no dia seguinte,
27 de agosto, também pela Platafor-
ma Microsoft Teams e com trans-
missão pelo YouTube. Assim, os
alunos e professores puderam apre-
ciar os trabalhos: "Psicologia Co-
munitária – reestruturação", do pro-
fessor Marcello Santos; "A atuação do
Psicólogo na Orientação Profissional",
da professora Katia Nahum; "A
Neurose Obsessiva e o Retorno do
Recalcado," da estagiária Marcela de
Souza Rocha, sob a supervisão do
professor Rildo Santos Loureiro;
"Psicologia nas Instituições Esco-
lares", da estagiária Sabrina de
Freitas, com a supervisão da pro-
fessora Emanuela Sodré; ""Terapia
Cognitivo-Comportamental aplicada
à prática clínica: os mitos e verdades
acerca da TCC", da estagiária Liz
Quintal e supervisão da professora
Helga Rodrigues; e "Experiências da
prática clínica à luz da psicologia
fenomenológico-existencial no
estágio supervisionado", do estagiário
Epson Araújo, sob a supervisão do
professor Victor Delgado.

"A Jornada é uma grande opor-
tunidade que os alunos possuem de
justamente conhecer um pouco mais
da realidade do trabalho do psicólogo
em seis áreas: Psicologia Comuni-
tária, Orientação Profissional, Psi-
cologia Escolar, Terapia Cognitivo-
Comportamental, Psicologia Exis-
tencial-Humanista e Psicanálise. Es-
sa troca de experiência é bastante
enriquecedora do ponto de vista da
formação", finaliza a coordenadora
da Clínica Escola Santa Teresa,
Katia Nahum.

"Maiorias silenciadas" foi tema
da Semana de Psicologia
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O Programa Jovem Cientista
Salesiano desponta mais uma vez
como uma porta de entrada da
juventude no mundo da ciência e da
pesquisa. Exemplo disso é a pu-
blicação de mais um artigo científico
na revista internacional "Open
Access Library Journal" qualificada
pela Capes (Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior) como B4.

O artigo intitulado "Time
Variations Analysis of the
Geomagnetic Field in the
Municipality of Macaé, Brazil" (em
Português: "Análise das Variações
Temporais do Campo Geomagnético
no Município de Macaé, Brasil") é
fruto do trabalho dos alunos e ex-
alunos do Instituto Nossa Senhora
da Glória – INSG/Macaé –  Laisa
Prata Moreira Fernandes, João
Victor Jobim de Souza e Silva, Iago
Reis Homsi, Paula de Carvalho
Garcia, Gabriel Teixeira de Oliveira
Barroso, Tainá Rebelo e Ribeiro e
Gabriel Gomes Dias de Oliveira,
orientados pelo professor doutor
Hans Schmidt Santos e com a con-

tribuição da revisão da Língua In-
glesa da professora Vânia Regina de
Oliveira Branco.

De acordo com o professor Hans
Schmidt, após o processo de revisão,
submissão e publicação do artigo, o
Programa Jovem Cientista Salesiano
fecha com chave de ouro o ano de
trabalho dos alunos. "Ao longo de 12
meses de trabalho, os alunos coleta-
ram dados do magnetismo da Ter-
ra dos últimos 500 anos e confec-
cionaram mapas que permitiram a-
nalisar o comportamento em Macaé
da Anomalia Magnética do Atlântico
Sul, que é um fenômeno de enfra-
quecimento do campo magnético da
Terra que, entre outras funções, fun-
ciona como um escudo para tempes-
tades solares. Essa anomalia é in-
vestigada por institutos do mundo
todo, pois sua existência pode causar
grandes problemas para satélites e
espaçonaves, podendo derrubar
computadores de bordo e inibir a
coleta e a transmissão de dados em
nossa região devido à pouca pro-
teção que temos quando ocorrem
tempestades solares", explica Hans.

Jovens Cientistas Salesianos publicam
mais um artigo em periódico internacional

"Ser aluna de uma escola onde
se prioriza a pesquisa é uma honra.
A pesquisa científica nos enquadra
em uma realidade acadêmica de
profundo conhecimento, dedicação
e comprometimento. Sou grata ao
professor Hans pelo incentivo dado
em todas as etapas de realização do
projeto", diz a estudante Laisa Prata,
seguida do aluno João Victor Jobim.
"É muito legal o Colégio ter nos
oferecido a oportunidade de poder
pesquisar com esses profissionais. Foi
uma grande experiência".

O Programa Jovem Cientista
Salesiano foi criado em 2018 e é fruto
de uma parceria entre o Colégio
Castelo e a Faculdade Católica Sale-
siana que tem como objetivo opor-
tunizar aos estudantes a experiência
da pesquisa e da produção científica,
orientados por professores pesqui-
sadores doutores em Física, Química
e Biologia da Católica Salesiana.
Cada edição do Programa tem du-
ração de 12 meses e é destinado aos
alunos do 9º ano do Ensino Fun-
damental II e do Ensino Médio do
INSG/Macaé.
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No dia 16 de agosto (Domingo),
a Família Salesiana no mundo inteiro
comemorou o nascimento de Dom
Bosco. E, ao longo de toda a última
semana, a Pastoral Escolar do INSG/
Macaé – desenvolveu diversas
atividades com o intuito de promover
reflexões acerca da importância da
vida e da obra do fundador da
Congregação Salesiana, nas acolhidas
das aulas online de Ensino Religioso
em todos os segmentos de ensino.

De acordo com o coordenador da
Pastoral, Renan Marinho, os alunos
da Educação Infantil puderam
conhecer mais sobre a história de vida
de Dom Bosco no início das aulas e

jogar um quebra-cabeça online te-
mático (também aplicado para as
turmas do Ensino Fundamental I e
II). Os estudantes do Ensino Fun-
damental I, orientados pelas pro-
fessoras Juliana Oliveira e Joice
Barbosa relembraram a vida do Pai e
Mestre da Juventude, a partir de
ilustrações de gibi, vídeos e músicas,
sendo incentivados a produzirem
mensagens de gratidão.

O tema "Dom Bosco - um gran-
de exemplo de altruísmo", foi a base
da produção de um mural online de
frases de autoria do mesmo, enal-
tecendo seu trabalho em prol da
educação da juventude. Já os alunos
do Ensino Médio participaram de
uma grande reflexão sobre "Dom
Bosco e a vocação", uma vez que
agosto é considerado também o mês
vocacional.

205 anos de Dom Bosco comemorados
com atividades especiais no INSG/Macaé

"Através de alguns slides, refle-
timos sobre a vida de cada um e de
como Deus nos convida a sermos
parte do seu projeto de levar a alegria,
o amor e a misericórdia divina ao
mundo, especialmente para quem
mais precisa. E assim, como Dom
Bosco, também somos capazes de
responder de maneira alegre, gene-
rosa e corajosa ao chamado de Deus.
Encerramos as nossas comemora-
ções e as aulas deste mês assistindo
ao documentário produzido pela TV
Canção Nova sobre a Vida e a Obra
de Dom Bosco, pai e mestre da ju-
ventude", revelou Renan.

Na oportunidade, ainda no dia 16
de agosto, o Colégio Castelo e a Fa-
culdade Católica Salesiana publica-
ram em suas redes sociais um vídeo
comemorativo, apresentando "A bela
caminhada de Dom Bosco, pai e
mestre da juventude, presente nos
tempos e lugares".


