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No mês de novembro começa-
mos a avaliar e olhar a generosidade
de Deus com todas as ações do PCJ
(Projeto Crescendo Juntos) em
Belford Roxo, RJ.

Em um ano de muita luta e so-
frimento, conseguimos lutar e com
a benção de Deus a equipe se
reinventou, mudou toda dinâmica
de atendimento e seguiu. Foram
muitas reuniões onde a equipe
gestora (Irmã Maria Rita, Rita
Cristina e Stevie) dialogaram cons-
tantemente como seriam enfren-
tados os desafios de um atendimento
em um território de violência acen-
tuada e ainda no meio de uma pan-
demia que foi e está sendo sinônimo
de dor e sofrimento. Foram longos
e continuados encontros. Com
muito cuidado e seguindo os pro-
tocolos de segurança, seguimos com
a força e o amor da missão Sale-
siana no território de Belford Roxo.

Com um orçamento pequeno, mas
sempre pensando em segurança,
Irmã Maria Rita fez os investimen-
tos necessários para que a instituição
se adequasse aos cuidados contra a
COVID 19.

Com a força da herança de Dom
Bosco e Madre Mazzarello o coor-
denador pedagógico do PCJ inten-
sificou a formação dos educadores
desenvolvendo um grau de segu-
rança e base para gravação de ví-
deos, atendimento digital e perspec-
tiva de cuidado com a vida.

Os atendimentos psicológicos
realizados por Irmã Rita Cristina
seguiram com todo empenho e
alegria. Destaca-se também o en-
tusiasmo e dedicação dos educado-
res: Aline, Aloá, Carlos, Lucineth e
Tamiris. Nossa alegria e gratidão
também pela vida da Irmã Merce-
des que mesmo passando esse tempo

Novembro no PCJ

de pandemia na casa inspetorial
reza e acompanha a comunidade
educativa do PCJ, longe dos olhos,
mas perto do coração.

Esse mês, celebramos com gra-
tidão o dia da diretora, onde foi só
emoção. Familiares e educadores
mandaram vídeos registrando o
querer bem à Irmã Maria Rita
Zampiroli, no seu 6º ano de gestão.
Gestão essa que ela realiza em total
entrega de suas forças em nome do
amor, do bem comum, da força da
missão.

Outro cenário de gratidão foi a
homenagem onde a inspetora, irmã
Ana Teresa pode sentir o imenso
carinho da equipe PCJ e também de
todas as comunidades da inspetoria
que com muito carinho enviaram
vídeos que puderam demonstrar a
força da grande família que é a Ins-
petoria Nossa Senhora da Penha.
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E novembro chegou... ficou
bem movimentado no cuidado com
o “outro” e foi-se embora, deixando
no tempo marcas de solidariedade
com a participação do CCEEF na
proposta da Rede Salesiana de Ação
Social – (RSB-Social) que aderiu à
Campanha mundial “Dia de Doar”
em prol das crianças, adolescentes
e jovens em situação de vulnerabili-
dade. 1º de dezembro é o Dia de
Doar, mas se estende ao ano todo.

Presente em mais de 70 países,
o movimento Dia de Doar, que ajuda
a transformar a doação em um
gesto de todos, ganhou força por
conta da pandemia. Neste ano,
devido ao momento de crise mun-
dial causada pela pandemia do novo
Covid-19 e agravada pela falta de
políticas públicas, a situação de
desigualdade escancarou e, como
sempre, os mais atingidos são as
crianças, adolescentes e jovens e
suas famílias empobrecidas e, por
outro lado, cresceram também os
gestos concretos de solidariedade.

Assim, para continuar levando
ajuda às mais de 89 mil crianças,
adolescentes e jovens atendidos dia-
riamente nas mais de 100 obras
sociais salesianas de todo o país e
conseguir ampliar ainda mais esses
atendimentos, a Rede Salesiana
Brasil de Ação Social (RSB-Social)
aderiu à campanha mundial com o
nome: Dia de Doar UPV, sendo a
União Pela Vida (UPV) o meio pelo
qual a RSB-Social capta recursos
financeiros para suas obras. O
Centro Comunitário Educativo Es-
perança do Futuro – CCEEF que
faz parte da RSB-Social aderiu com
muito entusiasmo à campanha que
se desdobrou em diversas atividades
durante o mês de novembro e terá
sua culminância em 1º de dezem-
bro/2020.

Na primeira semana foi feita a
divulgação da campanha através
das redes sociais do CCEEF, e-mails,
telefonemas, cartas, conversas...
com o objetivo de sensibilizar novos
benfeitores e valorizar todos aqueles

que já contribuem com CCEEF.
Ainda, pelas das redes sociais,
ganharam destaque os voluntários
que já doam seu tempo e serviço.
Foram distribuídos diversos cofres
com a identificação do CCEEF em
estabelecimentos comerciais do
entorno e no centro da cidade.
Através das redes sociais as Crianças
e adolescentes com suas famílias
foram motivadas a aderir à cam-
panha, participando de uma gin-
cana com   todo o cuidado exigido
pelos protocolos Sanitários. Es-
tivemos nas comunidades de nossa
paróquia Sagrada Família no
domingo, Dia do Pobre que, este ano
foi no dia 15/11. Em comunhão com
o Papa Francisco e animada pelo
Pároco Pe. Maurício Carvalho de
Oliveira, a Paróquia Sagrada Fa-
mília assumiu, como gesto concreto
do Dia do Pobre, participar da cam-
panha do “Dia de Doar UPV”.  E as
doações começaram a chegar!

Nesse clima de ações solidárias,
sem a presença física das crianças e
adolescentes, celebramos o aniver-
sário do CCEEF. No dia 19/11, na
Santa Missa semanal presidida pelo
Pároco Pe. Maurício e com a par-
ticipação dos educadores, volun-
tários, amigos e vizinhos, agrade-
cemos ao Senhor os 18 anos de
existência do CCEEF. Agradecemos
a Deus o serviço e doação de muitas
Irmãs, educadores e benfeitores
que, ao longo desses anos, opor-
tunizaram às crianças e aos adoles-
centes a vivência de experiências
humanizantes, segundo o Sistema
Preventivo e conforme o sonho de
Dom Bosco e Madre Mazzarello.
Para complementar o momento de
festa (respeitados os protocolos
sanitários) todos puderam parti-
cipar de um saboroso café da manhã
partilhado e teve até bolo de aniver-
sário para a alegria de todos.

Novembro em Resende
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Na modalidade online, exigência
a nós imposta pela Pandemia-Covid-
19, aconteceu no dia 21 de novembro
a Assembleia Formativa da Inspeto-
ria Nossa Senhora da Penha.

A Assembleia teve como objetivo
a partilha do estudo feito a partir do
Documento de trabalho do CGXXIV,
realizado nas comunidades. O Docu-
mento capitular traz a passagem do
Evangelho das Bodas de Caná de
João 2,1-12 como texto iluminador,
e a chave de leitura do tema capitular:
“Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo

Desenvolvendo o projeto "Filo-
sofia Salesiana e Projeto de Vida", o
1º ano fundamental do CENSA teve
o privilégio de receber Pe. Murialdo
Gasparet, no encontro virtual de 11
de novembro. O ilustre convidado
refletiu com os alunos sobre plano
de vida como um processo a ser
construído em família, escola e ami-
gos. "É importante que as crianças
se conheçam e aprendam a estabe-
lecer conexões promissoras, físicas e
emocionais", disse Liliana Nogueira,
coordenadora do segmento. Após o
encontro, as crianças representaram
em desenhos o que ficou em seus
coraçõezinhos. Lindos e emocionan-
tes registros!

2,5). Comunidades geradoras de vida
no coração da contemporaneidade, é
o sinal profético de Caná, fonte de ins-
piração, para redescobrir a identida-
de das FMA e a sua missão.

A proposta era: conhecer e apro-
fundar, de forma sinodal, o Instru-
mento de Trabalho à luz da realidade
que vivemos. Neste processo, cada
comunidade, deixando-se guiar pela
metodologia do discernimento comu-
nitário proposto pelo Papa Francisco
e adotada pelo CG XXIV, encontrou
caminhos para reconhecer, interpre-

tar e identificar elementos significa-
tivos para ser geradoras de vida, hoje,
como comunidades vocacionais, si-
nodais, missionárias e proféticas.

Realizado este estudo cada grupo
de comunidades partilhou o estudo,
a reflexão feita no interior das comu-
nidades. E de forma orante foi acon-
tecendo a partilha. Destacamos aqui,
a participação de qualidade das duas
Aspirantes - Fabiane e Beatriz - que
no bloco das Comunidades Vocacio-
nais deram um belíssimo testemunho
contando para as Irmãs da Inspetoria
a “alegria de ser vocacionada à Vida
Religiosa Salesiana”.

E assim, de modo orante, cele-
brativo e muito participativo foi pos-
sível experimentar a riqueza do estudo
feito e a beleza do documento pro-
posto para o Capítulo Geral XXIV.
Concluímos a partilha com a oração
proposta para ser rezada durante o
tempo de preparação para o Capítulo
e com alguns informes inspetoriais.
O clima, como em Caná, foi de muita
alegria, festa e partilha. E temos
certeza: Maria estava presente neste
nosso momento de Assembleia
inspetorial e continua a nos dizer:
“Fazei tudo o que Ele vos disser”.

Assembleia Formativa – INSP / 2020

Turma do CENSA recebe Pe. Murialdo
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Maurício Calomeni, coordena-
dor do curso de Educação Física do
ISECENSA, representou a instituição
no XIII Congresso Internacional de
Motricidade Humana. O evento,
promovido pela Universidade Miguel
Hernández, da Espanha, aconteceu
entre os dias 18 e 21 de novembro e
contou com mais de 1600 partici-
pantes de todas as Américas e da
Europa. Prof. Maurício se apresen-
tou no sábado, 21, ministrando a

O CENSA participou do 9º
CONINTER - Congresso
Internacional Interdisciplinar
em Sociais e Humanidades,
entre os dias 17 e 19 de
novembro. Promovido pela
UENF - Universidade Estadual
do Norte Fluminense, o evento
este ano aconteceu
virtualmente e se propôs a
discutir questões relativas à
pandemia do Covid-19 e seus
desafios para as áreas de
Humanas e Ciências Sociais
Aplicadas. O "Auxiliadora" foi
representado pelas professoras
Ângela Berto, com o trabalho
"O uso do Portfólio digital
Trello no desenvolvimento da
competência geral - projeto de
vida com alunos do 1° ano do
Ensino Médio", Bianka Martins
, que apresentou "Ciências e
Tecnologia: o estudo da célula
pelo viés do movimento maker
com o uso do padlet" e Maria
Eduarda Galdino, que abordou
"A Ideação de um parque
inclusivo por meio da cultura
maker e programação: um
relato de experiência",
elaborado em parceria com
Edenice Rinaldi e Fernanda
Gonçalves. Os trabalhos foram
apresentados em
comunicações orais, em grupos
sobre Informação, Educação e
Tecnologias.

Educação Física do ISECENSA
no XIII Congresso Internacional

palestra "Estimulação física e cog-
nitiva associadas para prevenção e
tratamento das demências".

- O evento reuniu pesquisadores
do Brasil, Chile, México, Colômbia,
Espanha e Alemanha trazendo ricas
experiências sobre o tema. Por ter
sido online, possibilitou que vários
alunos também participassem, assis-
tindo as conferências e comprovando
a vanguarda da formação do ISE-
CENSA - afirmou o coordenador.

O Dia da Consciência Negra foi
trabalhado pelo 4º e 5º anos do
Ensino Fundamental do CENSA a
partir de um cartaz que apresen-
tava a seguinte frase: "Assim como
as flores, as pessoas têm cores
diferentes". O tema foi a proposta
das aulas de História dos dias 16,
17 e 18 de novembro e gerou re-
flexões sobre preconceito, desi-
gualdade social, diversidade e va-
lorização e respeito às diferenças.
Os alunos destacaram os casos de
racismo, ocorridos no Brasil e no
mundo, no ano de 2020 e
importância do movimento "Black
Lives Matter" (Vidas negras
importam).

Refletindo sobre o dia da
consciência negra no CENSA
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Ampliando a dimensão dos
eventos promovidos, o curso de Di-
reito do ISECENSA realizou o I
Seminário Internacional de Direito,
nos dias 9 e 10 de novembro. "Direito
na era digital" foi realizado ao vivo,
gratuito, aberto à comunidade a-
través do canal oficial da instituição
no YouTube, reunindo palestrantes
internacionais e nacionais para dis-
cutir as transformações do Direito
diante dos avanços da tecnologia.

Elizabeth Landim, vice-diretora
do ISECENSA, abriu o encontro res-
saltando o valioso momento opor-
tunizado aos alunos e profissionais e
enfatizando a importância da legis-

lação e da tecnologia avançarem
juntas. Seguindo a programação, o
Seminário deu início à conferência
de abertura, trazendo Ángel
Oquendo, PhD pela Universidade de
Harvard e professor da Universidade
de Connecticut/ EUA. Natural de
Porto Rico, o convidado falou dire-
tamente da Alemanha, país onde
reside atualmente, abordando es-
pecificamente o descobrimento di-
gital nos Estados Unidos. Muito
aclamado, Ángel respondeu diversas
perguntas dos participantes, que
somaram 200 visualizações simul-
tâneas. Dando continuidade à noite,
o Painel 1 contou com os professores

1º seminário internacional
de Direito do ISECENSA

Dr. José Vicente Mendonça e Dr.
André Cyrino, com as palestras
"Administração pública e novas
tecnologias: discriminações algorít-
micas na prestação de serviços pú-
blicos" e "O Direito administrativo e
a inovação: o caso dos serviços de
streaming", respectivamente.

No segundo e último dia, o Pai-
nel 2 trouxe a professora Dra. Katya
Kozicki, abordando "Direitos funda-
mentais e democracia na era digital",
e o professor e procurador do Estado
do RJ, Rodrigo Brandão, com a
palestra "Liberdade de expressão na
era digital." Fechando com mais
uma conferência internacional, foi a
vez do público ouvir o professor ar-
gentino Ariel Vercelli, sobre o tema
"Direito Privado e novas tecnolo-
gias: inteligência artificial e direitos
intelectuais".

- Proporcionar acesso a pro-
fissionais de destaque no cenário na-
cional e internacional é de extrema
importância para a formação do
futuro profissional. Acreditamos
nesse caminho e nos sentimos
orgulhosos de resgatar a qualidade
do ensino jurídico na região - or-
gulha-se Juliana Landim, coorde-
nadora adjunta da graduação do
ISECENSA.

O 2º período da Escola Infantil do CENSA
recebeu no dia 04/11, o presidente da ONG
Esportes Sem Fronteira, Maurício Lemos, para
um encontro virtual. A atividade, que fez parte
do projeto "Esporte é vida", teve uma
abordagem especial: o esporte praticado por
pessoas com deficiência. Os alunos conheceram
o belo trabalho realizado pela ONG na
modalidade de basquete com os cadeirantes.
Muito interessadas, as crianças participaram
ativamente, com várias perguntas. "Elas
constataram o quanto o esporte é inclusivo e
importante na vida de todos", disse Liliana
Nogueira, coordenadora do segmento.
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"A vida é uma dádiva de Deus e

é nossa missão valorizá-la em

seus pequenos momentos". Essa

foi a reflexão do 4º ano

fundamental do CENSA durante

as aulas de Religião da semana

de 9 a 13 de novembro. Com o

objetivo de reconhecer que a

vida é feita de altos e baixos, os

alunos relembraram momentos

felizes vividos durante o

período da pandemia. "A

intenção é ter consciência de

que mesmo em momentos

difíceis como o que estamos

passando, temos que

reconhecer e valorizar as boas

experiências que também

acontecem", explicou a

professora Gabriela Porto.

O curso de Pedagogia do ISE-
CENSA encerrou o semestre letivo
com a websérie "PedagogISE em
tempo de travessia". Na segunda
edição do ano, o evento aconteceu
ao longo dos meses de outubro e
novembro, promovendo uma série
de encontros virtuais direcionados
aos futuros profissionais da área.
Leidiane Souza, Psicoterapeuta
Existencial Humanista, abriu a
primeira noite, em 29 de outubro.
Com um bate papo sobre os desafios
e perspectivas de atuação do pe-
dagogo no cenário atual, a psicó-
loga falou sobre a importância do
autoconhecimento e constante
reinvenção profissional para uma
atuação de maior alcance.

Na noite de 6 de novembro, o
encontro contou com o Supervisor
Pedagógico do Ensino Médio do
CENSA, Arnaldo Telles. Há mais de
6 anos coordenando escolas de
ponta em Campos dos Goytacazes
e região, o professor abordou sua
experiência à frente do segmento e

as novidades da BNCC, esclarecen-
do dúvidas sobre a implementação
do novo sistema e refletindo sobre
os eixos estruturantes propostos
para o Ensino Médio.

Encerrando o segundo ciclo,
Lúcia Talabi foi a convidada de 17
de novembro. Com todo seu entusi-
asmo e encantamento, a atriz e pro-
fessora proporcionou uma noite de
muitas reflexões acerta do tema "A
escola na desconstrução do racis-
mo", apresentando questões e for-
mas de trabalhar as relações raciais
na pré-escola.

- Estamos orgulhosos e felizes
de repetir o sucesso no segundo ci-
clo do evento. Foram momentos de
muito debate, novas perspectivas e
troca de experiências. A interação
com profissionais atuantes é de ex-
trema importância para o acadê-
mico pois traduz a realidade do
mercado e suas necessidades - disse
Juliana Falcão, coordenadora
adjunta da graduação, no ISE-
CENSA.

Pedagogise em tempo de
travessia . Ciclo 2 no ISECENSA
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O curso de Enfermagem do
ISECENSA recebeu Dr. Leonardo
Figueiredo, especialista em cirurgia
robótica no campo da Uro-Oncolo-
gia, no dia, 13 de novembro. A pales-
tra foi transmitida ao vivo, pelo canal
do Youtube da instituição. Foram
apresentados os benefícios e difi-
culdades da cirurgia robótica no
Brasil, ressaltando a importante
atuação do Enfermeiro que, além de

O 4º ano fundamental do CENSA
participou de uma "Roda de
conversa com o autor", no dia,
16 de novembro. Recebendo a
visita super especial do escritor
Fernando Carraro, os alunos
debateram sobre o livro "O ABC
da solidariedade", adotado no
projeto "Vida" que desenvolvem
ao longo desse ano. O tema
gerou várias reflexões, expostas
com interesse pela garotada. "O
projeto se estenderá até o final
do trimestre e a intenção é
fechá-lo com uma ação social na
Comunidade Tamarindo",
explicou Criscilamara Neves,
coordenadora do segmento.

Enfermagem do ISECENSA
na cirurgia robótica

ser responsável por todo o processo
de montagem, posicionamento,
retirada e esterilização do robô e
seus dispositivos, presta cuidados
antes, durante e após a realização
do procedimento.

Aberta ao público, o encontro
atraiu grande número de visualiza-
ções, graças à inovação do tema e
renome do convidado.

"Política é coisa de criança?"
Com esse questionamento, o 4º ano
fundamental do CENSA deu início
a um debate na aula de Geografia,
de 5 de novembro. Concluindo que
vivemos politicamente no cotidiano
familiar, escolar e social, a resposta
foi "Sim!" A garotada trocou opi-
niões em uma "mesa redonda" vir-
tual, ressaltando que a política tem
como essência a busca pelo bem
comum, a igualdade e a justiça.
Embalados pela música "A começar
em mim", os alunos relembraram
o tema da Campanha da Fraterni-
dade de 2019, que fala sobre polí-
ticas públicas e o bem comum para
nossa casa e nosso planeta.

CENSA em: Política também é coisa de criança!
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O Instituto Nossa Senhora da
Glória, popularmente conhecido
como "Castelo", se instaurou na
região em 1963 com a vinda das
Filhas de Maria Auxiliadora para
Macaé (RJ) e atendeu por muitos
anos à demanda de alunos de várias
localidades próximas. Até que em
1997, chega a Rio das Ostras -
município vizinho - o Castelo II,
atendendo as turmas da Educação
Infantil até a  extinta 4ª série do
Ensino Fundamental.

Naquela época, havia na mes-
ma cidade o CECMA (Centro

Cultural Maria Auxiliadora) que era
uma casa salesiana responsável por
sediar retiros, palestras, encontros
católicos e muito mais. Com a
crescente demanda de alunos, a
comunidade das irmãs que
gerenciavam o local decidiu por
transformar o centro em colégio, e
assim, expandir a estrutura a-
tendendo as demais séries até o
Ensino Médio. Nasce então o
Castelo IV.

A dinâmica dos dois prédios
funcionava da seguinte forma: um
era mais focado nos primeiros anos

de aprendizado, e outro com capa-
cidade maior, recebia alunos do
Fundamental II ao Ensino Médio.
Em 2017 houve uma grande re-
formulação da estrutura física e, a
partir disso, as unidades II e IV
unificaram-se.

O "novo Castelo" ganhou um
espaço físico especialmente pensado
para Educação Infantil, que além
das salas, conta hoje com campo
gramado, área coberta para os
brinquedos, hortas para as turmas,
espaço de pintura e muito mais.
Além disso, no prédio já existente,
construiu-se um terceiro andar,
abrigando confortavelmente as
turmas maiores. Houve também a
inauguração da segunda quadra
poliesportiva, batizada de "Dom
Bosco".

As mudanças físicas vieram
em sinergia com a evolução
natural dos processos educa-
cionais, que ao longo dos anos
tornaram-se mais dinâmicos,
abrangentes e tecnológicos. As
salas de aula modernizaram-se
para o digital e os livros didáticos
também. São novos tempos em
Educação, norteados pela essência
educativo-evangelizadora e a
tradição salesiana!
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Por meio de um Projeto Inter-
disciplinar de Geografia e História, os
alunos do 9º ano do Ensino Funda-
mental II, do Instituto Nossa Senhora
da Glória – INSG/Macaé – desen-
volveram narrativas que envolvem
temas complexos sobre as diversi-
dades sociais do passado e da atua-

lidade, contadas através dos Super
Heróis, protagonistas do cinema e
das séries de TV.

Para os professores Ismael Souza
dos Santos de Faria (Geografia) e
Ivana Matos Pinheiro Tavares
(História), a ideia foi trazer para o
universo da sala de aula online o

protagonismo de cada aluno no seu
processo de aprendizado, aprovei-
tando a tecnologia que circunda os
estudantes e que os conectam com
novas possibilidades, juntamente
com personagens contemporâneos
que são considerados heróis e que
em suas narrativas cinematográ-
ficas discutem temas do cotidiano.

"O trabalho foi riquíssimo, pois
o interesse de cada aluno pelo as-
sunto colocado se tornou objeto de
inquietação, compreensão e interpre-
tação dos diferentes olhares intelec-
tuais que estão por trás da narrativa
cinematográfica", explicou Ivana.

Já o professor Ismael ressaltou
que "tornar o aluno crítico e educa-
do para os diferentes olhares dos
problemas apresentados foi o prin-
cipal objetivo do projeto, contribuin-
do para o universo de conhecimento
disponível".

O ISECENSA realizou a V Mostra
de Oportunidades, no dia, 11 de no-
vembro. Mesmo online, o evento
repetiu o sucesso das versões an-
teriores, contabilizando cerca de 500
visualizações ao vivo. A noite foi mar-
cada pelo contato com experientes
profissionais da área de Gestão de
Pessoas da Porto do Açu e Águas do
Paraíba. Além do bate papo com os
gestores de Recursos Humanos, par-
ticiparam, também, ex-alunos que

atualmente fazem parte das empre-
sas convidadas, que contaram suas
experiências na conquista da vaga,
ressaltando a oportunidade fornecida
pelo ISECENSA.

Com o principal objetivo de pro-
mover o networking dos acadêmicos,
a Mostra têm sido uma importante
ferramenta aos longos dos anos, ge-
rando oportunidades de estágios e tro-
ca de experiências fundamentais para

a entrada no mercado de trabalho.
Everton Penna, ex-aluno do ISE-
CENSA, é exemplo disso. "Conquistei
meu primeiro emprego através de
contatos realizados na edição de es-
treia do evento", conta ele.

Atualmente, a Agência ISE-
CENSA de Estágios/Emprego é a
principal responsável por integrar
alunos nas empresas. Semanalmente,
o departamento realiza um levanta-
mento de vagas e as disponibiliza no
portal acadêmico, auxiliando no
processo de recrutamento. "Este ano
já foram divulgadas 1.166 vagas de
estágio/emprego nas empresas da
região. Com certeza, contar com esse
suporte, é um grande diferencial para
o aluno do ISECENSA que se sente
apoiado pela instituição, não só no
período acadêmico, mas, também, na
sua entrada no mercado de trabalho",
afirma Túlio Baita, coordenador do
curso de Administração

V mostra de oportunidades do ISECENSA

Projeto interdisciplinar no Castelo-Macaé
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Os estudantes da disciplina de
Estágio Básico III do Curso de
Psicologia da Faculdade Católica
Salesiana estão tendo a oportuni-
dade de interagir com diversos
profissionais de Psicologia, bem
como com alunos e egressos com
experiência na Clínica Escola Santa
Teresa, através de palestras, orga-
nizadas pela professora mestre
Gilzete Passos Magalhães, na
Plataforma Microsoft Teams.

No dia, 4, os alunos participa-
ram da palestra online com a Dra.

Curso da FSMA aborda estágio com
ciclo de significativas palestras virtuais

Patrícia Pinna Bernardo, psicóloga,
arteterapeuta com pós-doutorado
em Mitologia Criativa e Arteterapia,
doutorado em Psicologia Escolar e
do Desenvolvimento Humano e
mestrado em Psicologia Clínica.
Com o tema "Arteterapia e Psico-
logia Analítica: foi Jung o primeiro
arteterapeuta?", a convidada que
atua em São Paulo, autora de livros
da coleção "A Prática da Arteterapia
– correlação entre temas e recursos"
(6 volumes) e da série "Jogos Arte-
terapêuticos" (2 volumes), abordou

questões relacionadas à Psicologia
Clínica, a partir da orientação jun-
guiana, além da sua experiência
profissional na área.

Dentro do ciclo de palestras on-
line promovido desde o início da
Pandemia do Novo Coronavírus, os
estudantes já puderam dialogar
com: a psicóloga e mestranda em
Psicologia com ênfase na abor-
dagem Junguiana, Adriana Victor
Porto (que reside em Curitiba),
sobre a temática "O Uso das Téc-
nicas Expressivas em Psicoterapia";
o psicólogo amapaense, especialista
em avaliação psicológica, Renan
Netto de Mattos Vieira, sobre
aspectos relacionados ao acolhi-
mento do paciente, o vínculo em
psicoterapia, protocolos e rotinas,
condução dos casos clínicos e os
desafios característicos desse pro-
cesso; e, representando os esta-
giários da Clínica Escola Santa
Teresa e os acadêmicos concluintes
do Curso de Psicologia, a aluna
Raphaela Anastácia Ribeiro Mo-
reira, que por sua vez apresentou
seu Trabalho de Conclusão de Curso
"Dança e Psicologia: uma proposta
terapêutica para crianças com
Síndrome de Down", defendido no
primeiro semestre deste ano, sob a
orientação da professora Gilzete.

"A disciplina de Estágio Básico
III tem ênfase na Psicologia Clínica,
então, com as aulas remotas, a ideia
das palestras online foi tornar as
atividades de estágio mais dinâ-
micas e oportunizar aos estagiários
diálogos com psicólogos e outros
estagiários com experiência de
supervisão", explicou Gilzete, com-
pletando que neste ano ocorreu a
troca de experiência também entre
o professor mestre e supervisor de
estágio profissionalizante em Psica-
nálise, Rildo Loureiro, com sua
equipe de alunos composta por
Camilla Rocha Nunes, Larissa
Duarte e Jeany Serafim.
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Um verdadeiro espetáculo inter-
disciplinar voltado para a importância
da leitura e da produção literária. As-
sim foi a culminância da V Feira Lite-
rária do Castelo 2020 (FLIC 2020)
com o tema "Viu, sentiu compaixão
e cuidou dele", realizada no dia, 11 de
novembro, pela Plataforma Microsoft
Teams, com transmissão pelo You-
Tube/salesianamacae.

"Quero agradecer a cada um que
faz a FLIC acontecer. Vocês percebem
que a FLIC está acontecendo como
se estivéssemos na nossa quadra, no
Colégio, onde todos os anos nos en-
contramos para as trocas de expe-
riência, a convivência, a fala, os jogos.
Isso tudo é Castelo e também é Lite-
ratura, é Cultura, é partilha e é o nosso
jeito de ser. Que Deus abençoe cada
um e que sejamos felizes!", disse a
diretora geral do INSG/Castelo, Ir.
Carmelita Agrizzi, ao dar as boas-

vindas pela plataforma online.

Para a coordenadora pedagógica
do Ensino Médio, Jovana Nunes,
"hoje o mundo todo luta contra o
Covid e, durante a FLIC, os alunos
estão também sendo protagonistas,
entendendo a crise e promovendo
transformações e novos conhecimen-
tos, a partir dela. Fico feliz ao ver que
eles escolheram buscar oportunida-
des, através do tema do projeto "Em-
patia na Pandemia", semeando pe-
quenos gestos que provocam grandes
transformações de bondade, genero-
sidade, amor e empatia, irradiando
esperança para muitas vidas".

A professora e escritora convida-
da, Mariucha Corrêa, parabenizou
todos os envolvidos na produção da
Feira Literária no formato virtual.

O psicólogo e coordenador do cur-
so de Psicologia da Católica Salesiana,
Marcello Santos, frisou a importância

V Feira Literária do Castelo-Macaé 2020
da FLIC neste momento. "Agradeço
mais uma vez a oportunidade de pre-
senciar a potência desses encontros,
ainda mais quando pensamos na
existência, na condição humana e na
empatia. Que essas coisas deixem de
ser discursivas, passem a ser cada vez
mais práticas e que pautem a nossa
forma de ser e viver. Um poeta Belga
certa vez disse que o amor não existe,
o que existe são as provas de amor.
Então, que provemos o amor todos
os dias!", afirmou Marcello, ao inter-
pretar a canção "Pais e Filhos", de
Legião Urbana.

A culminância contou com a exi-
bição de vídeos com os projetos "Que
livro sou eu?" (9º ano), "Empatia em
tempos de pandemia" (1ª série do
Ensino Médio), "Vanguardas em
tempos de pandemia" (2ª série do
Ensino Médio) e "Em busca da
felicidade" (3ª série do Ensino Médio).
Vale ressaltar que os estudantes dos
6º e 7º anos do Ensino Fundamental
II realizaram entrevistas com os
escritores Tânia Alexandre Martinelli
e Júlio Emílio Braz, nos dias 03 e 10
de novembro. Além disso, ainda
houve indicações de leitura.

"A FLIC surgiu como um projeto
pequeno e foi crescendo, conquistan-
do adeptos e se materializa hoje a
muitas mãos. Isso pra mim é extre-
mamente gratificante. Eu só posso
agradecer a todos que compartilham
comigo dessa ideia maravilhosa de
levar leitura, cultura, informação e
conhecimento para todos os nossos
alunos", concluiu a professora e idea-
lizadora da Feira Literária do Castelo,
Maria Aparecida Araujo.



...13Nº 197 |  Novembro de 2020

Finalizando o ciclo de palestras da
Feira Literária do Castelo, das turmas
do Ensino Fundamental II, os
estudantes do 6º ano deram um show
nas reflexões sobre a conscientização
a respeito das políticas de igualdade
racial, da importância do combate à
discriminação e ao preconceito e so-

Defesa da igualdade racial une estudantes
do Castelo-Macaé na FLIC 2020

bre a necessidade, cada vez maior,
de atitudes de empatia nos tempos
de pandemia.

No dia 10 de novembro, os alu-
nos entrevistaram, pela Plataforma
Microsoft Teams, o escritor e autor
do livro paradidático "Pretinha, Eu?"
Júlio Emílio Braz, que no ano de 2018

esteve no Instituto Nossa Senhora da
Glória – INSG/Castelo, em um dia
autógrafos.

Além da entrevista, os alunos dos
7º e 8º anos ainda apresentaram ví-
deos como culminância dos projetos
"Quero ser Belo" (sob a supervisão das
professoras Edna Gomes e Laís
Fernandes), "Empatia na Pandemia"
(com o professor Klaúcio Miranda) e
"O Sol é para todos" (supervisionado
pela professora Edna Gomes).

"A FLIC 2020 nos proporcio-
nou momentos incríveis de troca de
conhecimento e de troca de afeto
também. Para nós, educadores, é
uma alegria enorme ver nossos
alunos crescendo como cidadãos de
bem que certamente farão a dife-
rença nesta sociedade que tanto
precisa de mais amor, igualdade,
oportunidade e empatia", disseram
a coordenadora e a orientadora
pedagógica do Ensino Fundamental
II do INSG/Castelo, Erica Castro e
a Priscila Sousa, respectivamente.

Os alunos do 7º ano do
Ensino Fundamental II
abriram a programação da
Feira Literária do Castelo
2020 no dia 10/11, através
de uma entrevista virtual
com a autora do livro
paradidático "Quero ser
Belo", Tânia Alexandre
Martinelli, e do projeto
interdisciplinar de Redação,
Ciências e Educação Física.

Para a professora de
Ciências, Indhira Mendonça,
a entrevista e os trabalhos
desenvolvidos, a partir do
livro, pelos alunos "nos
convida a olhar para nós, a
olhar para dentro e descobrir

a nossa própria beleza, fugindo
dos padrões impostos pela
mídia. A beleza está associada a
cuidados, tanto do corpo quanto
da mente. E em tempos de
pandemia, cuidados com a
alimentação também são muito
importantes".

"A nossa entrevista com a
autora Tânia Martinelli foi um
sucesso, ela adorou nosso
encontro e nós adoramos
conhecê-la um pouco mais. Foi
uma oportunidade ímpar de
levar um conteúdo tão relevante
para nossos alunos", ressaltou a
coordenadora pedagógica do
Ensino Fundamental II do INSG/
Castelo, Erica de Castro,
lembrando que no dia 10 de
novembro, o autor Júlio Emílio
Braz será, por sua vez,
entrevistado pelo 6º ano.
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Com o intuito de estimular a
pesquisa e a memória, melhorar o
processo de assimilação dos con-
teúdos pedagógicos, solucionar
desafios, promover reflexões e en-

Aplicativos são usados como ferramentas
no Castelo-Macaé

gajar estudantes
no processo de
ensino-aprendi-
zagem, a profes-
sora de História
do Instituto Nos-
sa Senhora da
Glória - INSG/
Macaé, Ivana
Matos, tem utili-
zado aplicativos,
jogos e murais em
suas aulas.

Exemplo dis-
so são os traba-
lhos desenvolvi-
dos no dia 19/11,
por meio do
Microsoft Sway,
pelas turmas do
9º ano do Ensino

Fundamental II e 1ª série do Ensino
Médio. Os estudantes do 9º ano
trabalharam o "resgate dos acon-
tecimentos mais importantes no
período dos governos populistas",

focando no impacto na cultura bra-
sileira e na sociedade da época.

Já o "resgate da memória e da
cultura africana" fez parte da pro-
posta dos alunos da 1ª série do En-
sino Médio. Nesse contexto, as
turmas tiveram que buscar dentro
da história do povo africano e seu
processo de dispersão, ocasionada
pelo preconceito e perseguição, a
relação construída com o Brasil por
meio de poetas negros que registra-
ram, em forma de poesia, as ques-
tões sociais, a beleza de sua raça e
as mazelas sofridas.

"O uso de metodologias ativas
tem como foco ajudar os alunos a
desenvolverem o gosto pelo apren-
dizado e pela pesquisa, tornando-os
protagonistas de seus conhecimen-
tos e são uma realidade na nossa
escola há algum tempo. A utilização
de aplicativos e jogos eletrônicos são
estratégias de aprendizado repletas
de benefícios", ressaltou a profes-
sora Ivana Matos.

O Desafio Inovar e Aprender
revelou, no início de novembro,
os ganhadores da edição 2020,
no qual os alunos da Educação
Técnica e Ensino Médio do
Instituto Nossa Senhora da
Glória -INSG/Castelo, Laisa
Prata Moreira Fernandes e
Carlos Henrique dos Santos de
Souza, conquistaram o 2º lugar
e uma vaga para participação
na XIV Feira de Ciência,
Tecnologia e Inovação do
Estado do Rio de Janeiro
(FECTI), com o Projeto
"Protótipo de Mão Robótica".

O Desafio Inovar foi lançado na
7ª Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia (SNCT), através de
uma parceria entre a Prefeitura

de Macaé, a Sociedade Brasileira
de Computação (SBC), o Instituto
Federal Fluminense (IFF), a
Universidade Federal Fluminense
(UFF), a Universidade do Rio de
Janeiro (UFRJ) e a Faculdade
Miguel Ângelo da Silva Santos
(Femass), com a participação de
estudantes de escolas públicas e
privadas, do 1º ao 9º ano do
Ensino Fundamental e Ensino
Médio ou Técnico, de Macaé e
região.

A ideia do Programa Inovar e
Aprender é promover e incentivar
a investigação, o uso de novas
tecnologias, a inovação
científica, a robótica e a cultura
maker, possibilitando que
estudantes e educadores sejam

protagonistas das novas
tecnologias, ganhando destaque
com criações inovadoras, com o
foco na inteligência artificial.

"Para nós da Comunidade
Educativa do Colégio Castelo é
uma felicidade muito grande
poder assistir, cada vez mais, ao
crescimento dos nossos alunos, no
que diz respeito à construção de
saberes e à aquisição de
habilidades e competências que
certamente os transformarão em
grandes profissionais no futuro. A
premiação online da Laisa e do
Carlos Henrique nos enche de
orgulho!", revelou a
coordenadora pedagógica da
Educação Técnica do INSG/
Castelo, Fátima Neves.
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Com o resumo expandido "A-
nálise da satisfação de alunos e e-
gressos na utilização de simulações
no Ensino Superior", o coordenador
do Curso de Engenharia da Com-
putação e de Pós-Graduação da
Faculdade Católica Salesiana,
Mauro Dias participou da 9ª edição
do Congresso Internacional Inter-

Docente da Católica Salesiana
é selecionado para o 9º CONINTER

disciplinar em Sociais e Huma-
nidades (9º CONINTER).

O evento online teve como tema
"Novo normal e pandemia: tecno-
logias, desigualdades e democracia"
e ocorreu entre os dias 17 e 19 de
novembro. O objetivo do CONIN-
TER é justamente discutir as
questões relativas às produções

universitárias em face da pandemia
de COVID-19.

O resumo produzido por
Mauro Dias e outros dois colegas
doutores, Eduardo Shimoda e
Karine Lobo Castelano, foi sele-
cionado para o Grupo de Trabalho
13, que tratou sobre a "Permanên-
cia na Educação".

Segundo Mauro, o resumo
expandido foi produzido visando
analisar a percepção de alunos e
egressos sobre a utilização da me-
todologia ativa de simulações em
uma instituição privada de ensino
superior. "Nós estamos muito
contentes pela participação neste
importante congresso internacional.
Nosso trabalho busca identificar as
principais características da meto-
dologia ativa Simulador, detalhando
as percepções quanto à satisfação
versus a importância da utilização
dessa nova tecnologia para uma
educação inovadora", explicou o
coordenador.

Visando construir um livro digital
por meio da Plataforma
Microsoft Forms, os alunos do 4º
ano D do Ensino Fundamental I,
do Instituto Nossa Senhora da
Glória - INSG/Macaé -
protagonizaram no dia 23/11,
uma Ciranda Cultural Virtual.

Orientados pela professora
Hérika Oliveira, durante as aulas
da disciplina de Língua
Portuguesa, com o uso da
Coleção Nautas, os alunos
trabalharam a produção textual,
primeiramente, na Plataforma
Microsoft Teams, baseados em
pesquisas sobre as lendas urbanas
de cada região do Brasil.

"O resultado foi a construção do
livro digital em que cada criança
pesquisou e compartilhou com a

turma algumas lendas urbanas
brasileiras. Foi uma atividade
muito interativa e que envolveu
a troca de informações entre os
alunos, bem como oportunizou
o aprimoramento da leitura e
da escrita por meio da
curiosidade pela descoberta de
novas histórias", disse a
professora.

A coordenadora pedagógica,
Patrícia Certório, ressalta, que
"proporcionar momentos de
trocas de experiências entre os
alunos, oportunizando-os o
desenvolvimento do domínio
linguístico, bem como a
capacidade de autonomia e a
criatividade na escrita, faz a
diferença no cotidiano escolar,
mesmo em aulas remotas".
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Uma participação interessada e
efetiva marcou a Live sobre "Pers-
pectivas de Investimento na Bacia de
Campos", realizada pela Faculdade
Católica Salesiana no dia 06/11, com
a ilustre participação dos consultores
Mauro Destri e Glauco Nader, pelo
canal do YouTube Salesiana Macaé.

Os convidados discorreram so-
bre as expectativas de novos negócios
e das possibilidades de cenários da
cadeia de produção de Petróleo e Gás
em Macaé e região, sob a mediação
da professora mestre Jaqueline
Moura.

Segundo o economista, mestre e
doutor em Planejamento Urbano e
Regional e diretor da Dinamus, Glau-
co Nader, no que tange ao cenário
econômico internacional o que pro-
move a grande variação da produção
de petróleo e gás é, sem dúvida, o
preço do barril, definido, principal-
mente, pela lei da oferta e da deman-
da. "Atualmente estamos em um mo-

mento de oferta abundante de óleo no
mercado e a demanda não é cres-
cente. É importante lembrar que,
tirando o gás natural e a hidroele-
tricidade, não há outra fonte ener-
gética mais competitiva do que o óleo.
A esperança é que no ano que vem a
gente consiga retomar os patamares
de investimentos de antes da crise. Na
área de Produção de Petróleo, os
investimentos acontecem de forma
gradativa, ou seja, para os leilões de
poços que acontecerão em 2021, a
produção de óleo iniciará a partir de
2028", explicou Glauco, lembrando
ainda que os salários altos já vistos
décadas atrás não possuem mais
espaço neste novo cenário.

Já o contador, especialista em
Gestão Empresarial, Gerenciamento
de Projetos e Auditoria, além de atual
coordenador do GT de Incentivos
Regulatórios no Instituto Brasileiro
de Petróleo (IBP), Mauro Destri, lem-
brou que desde 1997 não existe mo-

Live na FSMA sobre “Perspectiva de investir
na bacia de Campos”

nopólio de produção de petróleo no
país e sim o sistema de concessão,
dada por meio da rodada de leilões.
"As concessões de campos maduros
já foram dadas por 27 anos, isso
significa que em 2024 todas as plata-
formas que se encontram nestes
campos da Bacia de Campos deverão
ser descomissionadas, salvo se houve
pedido de extensão de vida útil, por
exemplo. E essa é a importância da
rodada zero. Aos alunos e profissio-
nais da área de Engenharia de Pe-
tróleo, não é mais permitido que vocês
não tenham conhecimento sobre o
que está acontecendo na Agência
Nacional de Petróleo (ANP) em
termos de leilões de concessão ou
oferta permanente, porque a cada
novo leilão surgem novas operado-
ras", ressaltou Destri.

Para ambos os consultores, a Ba-
cia de Campos vai continuar produ-
zindo Petróleo com uma receita me-
nor, baixando também os custos e
encontrando um ponto de equilíbrio
entre oferta e demanda.

"Com certeza, estamos muito
felizes com a presença de dois grandes
mestres da área de Petróleo e Gás,
com vasto conhecimento sobre a pro-
dução da Bacia de Campos, que tra-
taram de um tema que interessa a
todos, não somente aos estudantes da
área, mas a todos que moram na
região. Foi uma Live repleta de
informação e extremamente enrique-
cedora", finalizou a mediadora, pro-
fessora Jaqueline Moura.


