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Casa Betânia

Mês de Setembro no PCJ

No mês de setembro, onde a
Pandemia da COVID 19 fica mais
forte no Rio de Janeiro, o Projeto
Crescendo Juntos, Belford Roxo/ RJ
tem intensificado suas ações.
Guiados pelo amor e grande herança pedagógica deixados por Dom
Bosco e Madre Mazzarello a equipe
PCJ tem realizado vídeos com temas
diversos que mesmo no isolamento
social contribuem significativamente com a educação e prevenção da
vida e saúde de crianças, adolescentes, jovens e seus familiares.
Os atendimentos e escutas são
intensificados a cada mês já que cada dia da Pandemia traz novos desafios para os familiares de nossos
atendidos. Os conflitos e ansiedades
da realidade são continuadamente
dialogados dentro da equipe do PCJ
com o objetivo de construir plataformas que permitam atender,
acompanhar e direcionar cada caso.
Com a finalidade de fortalecer
a equipe de educadores o coordenador pedagógico Stevie Santos deu

continuidade ao processo formativo
continuado que trabalhou os dois
primeiros cadernos da Rede Salesiana
Brasil de Ação Social. O primeiro
documento da série de Referência da
Ação Social Salesiana em Rede no
Brasil. Juntos com consciência contra
a Pandemia. " Prometi a Deus que até
o meu último suspiro seria pelos
meus pobres jovens". Assim seguimos
com a esperança de um mundo
melhor. O outro documento estudado
de maneira intensa neste mês foi
"Caderno de identidade educativopastoral”. Um dos pontos fundamentais estudados neste caderno foram:
atitudes pedagógicas do educador/a
salesiano e do salesiano educador
diante dos sujeitos da missão: observar e aproximar-se, escutar, intervir,
propor, experienciar, discernir, comprometer e partilhar.
Esse mês também foram intensificadas as propagandas da VIII
festa cultural da primavera com o
tema: "Eu vim fazer diferença". Em
tempo de Pandemia as vendas dos

itens da festa estão sendo feitas principalmente virtualmente e/ou de maneira individual presencialmente seguindo todas as normas estabelecidas
pela Organização Mundial de Saúde.
O dinheiro arrecadado com essa festa
será revertido para a semana da criança, com diversos lanches e muitas
guloseimas entre outros. Para a
diretora do PCJ Irmã Maria Rita
Zampiroli essas são ações que promovem esperança e de maneira
segura poderemos por algum momento estar com os educandos. De
maneira segura e com todos os cuidados, horários e grupos reduzidos a
semana da criança acontecerá no
mês de outubro.
Neste mês de setembro a equipe
do PCJ também celebrou com muito
carinho o aniversário do professor e
sociólogo Tobias que coordena os
encontros de fé e cidadania na Obra
Social. Comemoramos também com
alegria o aniversário da educadora
Tamiris e a chegada da nova educadora Aline.
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Casa Nossa Senhora da Paz

Mês de Setembro no CCEEF

Setembro chegou e setembro já
se foi... Neste tempo a Comunidade
Educativa continuou mantendo
vínculo com as crianças, adolescentes e famílias através das redes
sociais e na escuta atenta das necessidades básicas para manter uma
vida digna. Conversamos com eles
por meios dos grupos específicos.
Com as crianças, além da conversa
propusemos atividades relativas à
Semana da Pátria, Valorização da
Vida (setembro Amarelo), Semana
Bíblica, Acolhida da Primavera e a
História de Resende na comemoração de seu aniversário (29/09).
O projeto ABRACE que acolhe,
atende e acompanha gestantes, em
especial as adolescentes, em parceria
com o CCEEF, iniciaram suas atividades com visitas as gestantes da
comunidade e contatos com agentes
de saúde (UBS). Após o contato

deu-se início às oficinas de costura,
artesanatos e roda de conversa. À
medida que vão se sentindo acolhidas, ouvidas e valorizadas, elas se
envolvem com a proposta do projeto
e vivenciam o momento particular
da gestação da vida.
O CCEEF se engajou na campanha da UPV (União pela Vida)
tornando a marca e a proposta mais
conhecida entre a comunidade
educativa e os benfeitores, seguindo
o cronograma 2020 da RSB –
Social /UPV. Divulgamos a campanha de relançamento unificado
em nossas redes sociais, em três
momentos neste mês, com peças da
campanha, vídeos institucionais,
mudança das capas e fotos de perfil
do Facebook e Instagram da
instituição.
Com muita alegria foi retomada
a Missa na “Comunidade da Casa

das Irmãs” que agora está sendo
celebrada nas dependências do
CCEEF, obedecendo as normas de
distanciamento social e as medidas
preventivas contra a Covid-19, seguindo o Decreto Municipal. Já faz
três anos que é celebrada a missa às
quintas-feiras na casa das Irmãs e
o Padre Rafael Ferreira sempre a
presidiu com assiduidade e comprometimento. No dia 24 deste mês
foi celebrada a missa de Ação de
Graças pela sua presença e disponibilidade e foi feito o envio para a sua
nova missão na Paróquia Nossa
Senhora das Dores em Porto Real.
O legado que ele deixou terá continuidade com a presença de nosso
pároco Padre Maurício Carvalho de
Oliveira e de Dom Francisco Biasin
(bispo emérito). Por tudo, damos
Graças a Deus!!!
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Casa Maria Imaculada

Mês de Setembro em Cachoeiro

O mês de setembro foi permeado pela Palavra. Como o semeador
da parábola, aproveitamos de diferentes ocasiões para semear. Passagens bíblicas chegaram aos atendidos nas acolhidas diárias pelo
Instagram. E muitos participaram
do Quiz Bíblico, estimulando o conhecimento da Bíblia. Ao final,
houve sorteio de um brinde entre
os participantes. Acolhida também
para os educadores. De maneira

criativa, Ir. Jaqueline postava no
WhatsApp do grupo um versículo
bíblico para iluminar o dia. Outro
terreno foram as famílias que,
semanalmente recebem a cesta
verde (verduras, legumes e frutas),
ocasião em que recebiam também
o versículo da Palavra que se faz
Alimento na vida. A comunidade
religiosa também priorizou o
aprofundamento da Palavra nos
momentos de oração, do Retiro

Mensal e das oportunidades de
participação em lives, seja a promovida pela Inspetoria com o
teólogo-biblista Francisco Orofino
sobre o livro do Deuteronômio, e
outras tantas. Nossa comunidade,
de maneira especial a Ir. Jaqueline,
muito se envolveu com os encontros vocacionais online, da Inspetoria e do SAV Diocesano, onde a
Palavra de Deus iluminou toda
reflexão.
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Casa de Formação Maria Auxiliadora

Setembro na Casa de Formação Maria
Auxiliadora (BRE)

Durante o mês de setembro tivemos visitas e comemorações que
nos ajudaram a viver esse mês de
uma maneira bem especial. No começo do mês rezamos remotamente o terço em comemoração à memória da Ir. Teresa Valsè, estivemos
em sintonia com o nosso Instituto
e foi um momento de aprofundamento sobre a nossa espiritualidade.
Nos dias 10 e 11, 17 e 18, ocorreu
o Postulinter e Aspirinter: mais uma
vez a CRB Regional – Recife nos
proporcionou esse momento de
grande conhecimento e crescimento
em relação à Laudato Sì. O
encontro foi assessorado pelo Frei
Thiago Santo (OFM Cap), que
ajudou o grupo a refletir sobre a
relação da Vida Religiosa Consagrada com a Laudato Sì. Foram dias
de grandes reflexões e partilhas
concretas que me ajudaram a pensar minha caminhada formativa
com um olhar mais amplo para o
bem da “Casa Comum”. Em comunhão com a Igreja, que celebrou o

Jubileu pela Terra – Tempo da criação -, no dia 8 fizemos a proposta
de celebração enviada pelo Comitê
Diretivo do Tempo da Criação. A
oração nos provocou sobre o cuidado com a Criação e nos ajudou a
refletir ações concretas que pudéssemos realizar durante esse tempo.
Depois de seis meses em isolamento social, finalmente nós conseguimos realizar um passeio comunitário. Do dia 11 ao 14, fomos para
Serrambi (Praia próxima a Porto de
Galinhas) para relaxar, respirar
novos ares e renovar as energias. Na
oportunidade, fizemos um “tuor”
em algumas praias no litoral sul do
estado de Pernambuco, um momento inesquecível onde tivemos a
graça de contemplar a bela natureza
que Deus nos dá com tanto amor.
Celebrando o mês da Bíblia, tivemos no dia 22, com o auxílio do
professor Antônio Júnior, uma reflexão sobre o livro do Deuteronômio e sobre a proposta de comemoração da Igreja em relação ao mês

da Bíblia. Foi uma noite especial
onde entendemos o significado do
Deuteronômio e trouxemos as reflexões do livro para o nosso dia a dia.
Na noite do dia 23, tivemos
uma visita muito especial e fraterna do nosso querido Dom Limacedo Antônio da Silva (Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Recife/
Olinda), ele celebrou conosco a
Eucaristia e depois com uma presença de pastor e irmão, jantou
com a comunidade e nos deixou
palavras sobre coragem e autenticidade para a caminhada.
Para encerrar o mês da Bíblia,
no dia 25, realizamos a “Tarde dos
Salmos”. Foi um momento muito
bonito, de grandes reflexões sobre os
Salmos que nos ajudaram a louvar
e agradecer a Deus por nossas vidas,
vocações e por Teu amor. Durante
a tarde, cada formanda e Irmã teve
a oportunidade de cantar um
Salmo, ajudando assim a comunidade a rezar e cultivar o sentimento
de gratidão.
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Formações Inspetoriais

No dia 12 de setembro toda a
Comunidade Inspetorial participou
- a convite de Ir. Ana Teresa - da
reunião de diretoras ampliada na

modalidade de videoconferência –
cujo momento formativo ficou à
cargo de Ir. Alaíde Deretti (Conselheira Geral para o Ambito das

Missões e delegada da Madre para
o processo de nova configuração das
Inspetorias FMA no Brasil.). Ir.
Alaíde refletiu, com muita propriedade, o tema “Comunidades Sinodais: um estilo de vida proféticosapiencial”. Em seguida partilhou
notícias do Instituto neste tempo de
pandemia, fazendo-nos experimentar fortemente a certeza de que somos família! Outro momento formativo favorecido pela Inspetoria
para todas as Irmãs (e também formandas, pois o grupo contou com
a presença das jovens aspirantes
Beatriz e Fabiane), aconteceu no dia
16 de setembro e foi uma valiosa
reflexão sobre o livro do Deuteronômio feita de forma belíssima pelo
biblista leigo Francisco Orofino!

Encontro das Instituições de Ensino Superior
FMA-Brasil
formação do jovem e a importância
de tecer rede educacional fundamentada pelo Sistema Preventivo
de Bosco e Madre Mazzarello.

Partilhar os desafios e fortalecer
a Educação Superior foi o tema do
Encontro das Instituições de Ensino
Superior – FMA Brasil – no dia 11
de setembro.
No grupo estão representantes
das três Instituições de Educação
Superior (ISS) a nível nacional:
Faculdade Católica Salesiana de

Macaé, Institutos Superiores de Ensino do Centro Educacional Nossa
Senhora Auxiliadora de Campos dos
Goytacazes e Centro Universitário
Teresa D'Ávila de Lorena, São
Paulo.
Na abertura do encontro, as Irmãs Runita Borja, Ivone Goulart e
Ana Teresa Pinto refletiram sobre a

Este é o primeiro de tantos encontros que busca formular propostas que alimentarão o Trabalho
em Rede de forma criativa e inovadora, garantindo aos jovens universitários o direito à educação de
qualidade e formação de "Bons
Cristãos e Honestos Cidadãos",
segundo Dom Bosco. É também o
resultado da criação de nodos de
trabalho, uma das propostas maiores do 3º Encontro Mundial ISSFMA, ocorrido em setembro de 2019
na cidade de Medellín.
O segundo encontro online das
ISS-FMA Brasil deverá ocorrer no
dia 13 de novembro, quando será
elaborado o Plano de Ação para o
Trabalho em Rede.
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Alunos do CENSA
estudam fontes históricas

Aprendendo a importância das
fontes históricas, o 2º ano fundamental do CENSA tomou como base a própria escola no dia 17/09. Através de
fotografias antigas, os alunos analisam as características do passado,
destacando as mudanças ocorridas ao
longo dos anos. Explorando fontes
históricas visuais, através do site,
observaram como eram as salas de

aula, os objetos escolares, a estrutura
física, os uniformes...
- As fontes revelaram todo o
crescimento e avanço do Auxiliadora em seus 95 anos de fundação.
Além de interessantes descobertas,
os alunos se reconheceram como
parte dessa história - disse
Criscilamara Neves, coordenadora
do segmento.

Enfermagem do
ISECENSA inicia
ciclo de palestras

"Desafios dos profissionais da
Enfermagem na linha de frente da
pandemia" foi o tema de abertura
do ciclo de palestras do curso de
Enfermagem do ISECENSA para
o segundo semestre letivo. O
encontro virtual aconteceu na
noite de 23 de setembro e teve à
frente a enfermeira Mayan
Muniz. Especialista em Urgência
e Emergência, a palestrante
apresentou uma experiência real
com procedimentos, técnicas e
organizações lideradas pelos
enfermeiros no setor de
Emergência da Covid-19. Mais de
120 acadêmicos participaram
intensamente do debate,
aproveitando a oportunidade
ouvir o relato de uma profissional
atuante num cenário ímpar na
história da humanidade.

Comemorando Dom Bosco com o CENSA
O 2º ano fundamental do
CENSA dedica o mês de Dom Bosco
para conhecer um pouco mais da
sua história. Numa atividade maker,
na tarde de 9 de setembro, os alunos
participaram do jogo de tabuleiro
"Dom Bosco, fundador da família
Salesiana", abordando a vida de fé
do "pai da juventude". Num segundo momento, assistiram ao vídeo "A
história de Dom Bosco" e fizeram
uma reescrita do texto enfatizando
o papel fundamental do grande
educador na vida dos jovens.
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Um início promissor
Em fins de 1986, a inspetora, Ir.
Maria Léa Ramos, recebeu do Pe.
Tarcísio Scaramussa (SDB) a solicitação para abrir uma comunidade
de FMA em Vargem Alta, na ocasião,
distrito de Cachoeiro do Itapemirim
na paróquia S. João Batista de
Jaciguá, na qual ele era pároco. O
pedido foi acolhido e a Casa Maria
Imaculada, a segunda no estado do
Espírito Santo, teve seu início em 15
de fevereiro de 1987, num clima fraterno e festivo. Estavam presentes
várias Irmãs da INSP, salesianos e
paroquianos. Recorda-se que a inspetoria, através da ecônoma, Ir. Ana
Maria Paes, providenciou a mobília e
a paróquia, num gesto de partilha e
generosidade, no momento do Ofertório da Missa festiva, ofereceu um
especial chá de panela de utensílios e
víveres. Foi uma recepção carregada
de confiança, de esperança, de interação, de alegria.
A primeira comunidade foi constituída por Ir. Tarcilda Falchetto, Ir.
Madalena Luiza Scaramussa e Ir.
Laura Zeferina (in memória). Ao todo, nove (9) Irmãs fizeram parte da
1ª etapa da Casa Maria Imaculada.
Foi uma bonita caminhada de 10
anos, em que as Irmãs deram uma
valiosa colaboração na animação das
40 Comunidades Eclesiais de Base.
Uma experiência muito fecunda
como se pode ver no testemunho da
Ir. Madalena Scaramussa:" Os 6 anos
de minha permanência na comunidade Maria Imaculada formam as
raízes de minha vida religiosa inserida: vivência de uma Igreja em
saída e ministerial na diocese e na
paróquia; reciprocidade carismática,
educativo-evangelizadora no sentido
de pertença como Família Salesiana
- planejamento junto, missão em
conjunto, retiros mensais, partilha da
Palavra e passeios junto (FMA e DB);
vida paroquial intensa . Formações
eram dadas: bíblia, dízimo, liturgia,
Assembleias interativas com os conselhos comunitários (na metodologia

VER, JULGAR, AGIR, CELEBRAR,
AVALIAR), Festas do Padroeiro sem
bebidas alcoólicas, sem bailes e bingos
para arrecadar fundos, festa na gratuidade e partilha, empenho e criação, em parceria com a diocese do
subsídio dos Círculos bíblicos REFLETINDO; aprendizagem da leitura
bíblica com o olhar do empobrecido,
Encontrões paroquiais, regionais, caminhadas vocacionais; Alegria, entusiasmo, disponibilidade para servir
(FMA, SDB, Leigos comprometidos).
Os frutos estão nas atuais lideranças
comunitárias, nas vocações (diáconos
permanentes e outros ministérios); no
exercício político com maior honestidade, no exercício de cidadania participativa e consciente.
Um tempo e vivência preciosos
que me despertaram para amar a
Palavra de Deus, para ser mais Igreja,
para colocar minha vida religiosa a
serviço da evangelização, dando prioridade aos menos favorecidos.
Aprendi, aprendemos muito e semeamos a alegria e o amor do nosso carisma de FMA". Por algum tempo, a
comunidade transferiu-se para a Vila
Maria, interior de Vargem Alta, no
intuito de fortalecer a formação das
lideranças dessa comunidade.

Em ritmo de êxodo
Chegou o momento em que a comunidade, ampliada pela participação
das demais Irmãs das comunidades
Inseridas em Meio Popular da Inspetoria, entra num discernimento,
acompanhada pela Inspetora, Ir. Regina Maria Meireles e seu Conselho.
A missão de organização e acompanhamento das Comunidades Eclesiais
de Base já tinha chegado a um ponto
de poderem caminhar com mais autonomia. Diante da escuta da realidade, dos apelos da Igreja, do Instituto e da CRB (Conferência dos Religiosos do Brasil) que apontavam para o
clamor das periferias urbanas, chegou-se à decisão de permanecer na
mesma Diocese e transferir a comunidade para a periferia de Cachoeiro
de Itapemirim. A escolha do novo
local se deu a partir da escuta do povo,
nas reuniões com as outras comunidades religiosas da cidade e visitas in
loco. O bairro Village da Luz foi apontado como um dos que apresentavam
um crescimento acelerado, com muitas famílias provenientes da zona rural, desemprego, muita pobreza,
marginalidade.
No início de fevereiro de 1997,
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ainda em Vargem Alta, a comunidade
atual, composta por Ir. Maria Zorzal
Caliman, Ir. Clotildes Zandonadi e Ir.
Maria Rita Zampiroli, acompanhadas
pelo Sr. José Antônio Egramphonte,
liderança do bairro Village, se põe a
procurar uma casa para alugar.
Foram muitas andanças em vários
dias sem nenhum resultado. Até que
um anjo bom, o Sr. Bento Polonini,
morador do bairro e membro da
Comunidade Sta. Luzia, vendo o
aperto das Irmãs, disponibilizou, no
subsolo de sua casa, dois cômodos e
um banheiro até que desocupasse
uma outra parte da casa. Chegou o
dia da mudança. A Crônica da casa
registra que “era Quinta-Feira Santa
e pudemos vivenciar a liturgia do dia
como os hebreus que saíram do Egito,
rumo à Terra Prometida. Fizemos
nosso êxodo”. Era o dia 27 de março.
Alguns dias depois chega Ir. Neyde
Bueno de Arruda, da Inspetoria de
Campo Grande (BCG) que veio fazer
uma experiência numa comunidade
inserida em meio popular. A Ir.
Clotildes relata que tiveram também
a ajuda solidária da vizinha Agnélia
Rossetto que colocou o seu telefone à
disposição das Irmãs; ela recebia e
repassava recados. E lá se foram dois

meses, quando então, a comunidade
alugou outra parte da casa com um
pouco mais de espaço. A manutenção
da comunidade provinha da aposentadoria das Irmãs e do salário da
Ir. Maria Rita que era funcionária
do Estado e trabalhava como Assistente Social na Penitenciária Monte
Líbano.

Na escuta da realidade
A comunidade começa a nova
missão em atitude de escuta, de
contatos, conhecimentos, atenta aos
sinais para perceber como melhor
responder sendo presença salesiana,
junto à essa população pobre do
bairro Village da Luz que soma sete
mil moradores. E Deus vai dando
sinais. No dia em que completava um
mês da chegada das Irmãs, uma visita
inesperada: 8 meninas, entre 7 e 14
anos, querem conhecer “essas Irmãs”,
querem saber porque vieram morar
no bairro, o que iriam fazer. Após
uma conversa informal e descontraída surgiu a idéia de se reunirem para
alguma brincadeira, para aprender
coisas novas. Foi o primeiro passo
para o início da missão junto às meninas. E assim, foram surgindo pe-

quenos grupos que durante a semana
se reúnem com as Irmãs para aprenderem bordado. E em qual espaço?
Mais uma vez Sr. Bento chega com a
solução: a varanda de sua casa era o
local para as oficinas. Na pracinha
do bairro acontecia a oficina de argila.
Mas também não faltaram as ruas
de lazer aos domingos nos campinhos
de terra dos terrenos baldios. Mais
tarde a comunidade buscou espaço
no salão da igreja em construção. A
demanda foi crescendo, também nas
comunidades vizinhas. Com a ajuda
de pessoas voluntárias da comunidade foi-se ampliando o número de
oficinas; ao mesmo tempo cresce a
necessidade de um espaço fixo para
melhor organizar o trabalho que
desde o início vem sendo pautado
pelos princípios do Sistema Preventivo
e pela Mística da Pastoral do Menor.
Na dinâmica da provisoriedade,
com muita alegria, em 17 de setembro
do ano seguinte, a comunidade religiosa se transferiu para a casa definitiva adquirida anteriormente pela
Inspetoria, mas que teve que passar
por uma reforma. A falta de muro
não causava estranheza; era o comum do povo, mesmo se o quintal
era de vez em quando visitado por
alguns que fugiam da polícia ou de
algum tiroteio. A comunidade segue
sua caminhada tendo uma intensa
vida comunitária e apostólica. As Irmãs participam ativamente da vida
pastoral da Paróquia e da Diocese,
bem como da CRB local e Regional.
A Pastoral do Menor tem uma prioridade já que o grito maior da realidade é a situação das crianças e
adolescentes. Aos poucos vai acontecendo também a inserção nos espaços públicos dos Conselhos Municipais tendo, até os dias atuais,
representantes nos mesmos. A formação bíblica, assessorias a diversas
pastorais, de maneira especial as
pastorais sociais, o Crisma, a participação no SAV diocesano (Serviço
de Animação Vocacional), a forma-
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ção de lideranças leigas foi sendo
assumidas cada vez mais como prioridades da missão da comunidade.
Eventos como: a Campanha da Fraternidade, Assembléias Paroquiais e
Diocesanas ,o Dia Nacional de combate ao Abuso e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes , “O Grito
dos Excluídos”, as Assembléias da
Pastoral do Menor, Assembléias Municipais de Assistência Social e dos
Direitos da Criança e do Adolescente
sempre contaram com a participação
das Irmãs, muitas vezes na coordenação de alguns deles.

Sempre em movimento
Em relação ao trabalho local com
as crianças e adolescentes os avanços
foram acontecendo ao longo dos
anos. Aos poucos o envolvimento das
comunidades foi crescendo. Com isso
um sonho foi concretizado: ter um
local para ser a sede das atividades. O
aluguel de uma casa foi garantido pelo
grupo de “Padrinhos da Pastoral”, por
realização de bazares, rifas, doações
espontâneas. Era a chamada “Casa
Rosa”, situada apenas a um quarteirão da residência das Irmãs. Foi
inaugurada em 19 de novembro de
2003 com uma belíssima Celebração
Eucarística presidida pelo Pároco Pe.
Genivaldo Marcolan Laquini e animada pelas crianças, adolescentes,
educadores e a comunidade. É claro:
a Missa foi na rua, em frente à Casa
Rosa. Casa que passou a ser um ponto
de referência para todas as crianças e
adolescentes, um lugar de convivência, de crescimento, do aprendizado,
do exercício da cidadania, onde se
busca a meta: ser bons cristãos e
honestos cidadãos. A compreensão da
necessidade de sistematizar o trabalho
passa também pelo nome. Então, o
espaço foi batizado com o nome de
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“VILLAGINDO PARA SER FELIZ”,
como um projeto da Pastoral do Menor. O Villagindo vai ganhando
visibilidade e reconhecimento também nas instâncias públicas do município; é registrado nos Conselhos de
Direito da Criança e Adolescente e de
Assistência. Com isso, conta com
parceria da Prefeitura que cede alguns
educadores para atuar no projeto. Em
final de 2005, início de 2006 os projetos sociais da Inspetoria Nossa Senhora da Penha, através do Convênio
da CIB com o Ministério dos Esportes, puderam contar com recursos
para ampliar o atendimento, custeando material esportivo em abundância, material educativo, alimentação
e remuneração de monitores. Foi a
possibilidade de levar o atendimento
a outras comunidades vizinhas da Paróquia. O Villagindo chegou a atender 530 crianças e adolescente. Uma
nova etapa nessa evolução, foi a aquisição da atual casa do Villagindo. A
casa Rosa tinha se tornado pequena
demais para uma melhor estruturação do trabalho. Vale registrar que o
recurso para esta aquisição veio da
Associação Carlo Marchini por intermédio dos salesianos Ir. Mesquita e
do Pe. Tarcisio Scaramussa, na época
Conselheiro Geral, em 2007. A casa
passou por uma reforma estrutural,
tornando o ambiente acolhedor e
adequado em vista do trabalho sócio
educativo. Depois de alguns anos foi
finalizado o convênio com Ministério
dos Esportes, o que levou à diminuição do atendimento, concentrandoo na sede o que permitiu alcançar um
público somente das comunidades
mais próximas. Como filhas de sonhadores, as Irmãs viam a necessidade de ampliar o espaço que possibilitasse desenvolver outras atividades
como o teatro, a dança, encontro com
as famílias. Nessa altura o Villagindo

ganha novos parceiros no âmbito
empresarial, como a Cooperativa
Sicoob Credirochas, a Empresa de
Mármore e Granito MAG BAN, a
Marmoraria Capixaba, entre outras.
Unindo esforços, é adquirido um
terreno ao lado e construída uma
quadra esportiva coberta em 2016.
Nos últimos anos, com a mudança na legislação da Assistência Social
e com a adequação do Estatuto da
Inspetoria à mesma e com a participação na RSB Social as ações ganharam um novo impulso na sistematização do atendimento como na formação dos educadores contando com
encontros e subsídios que muito têm
contribuído para ressignificar o carisma diante dos novos desafios que a
realidade impõe. A participação em
editais para captação de recursos tem
contribuído para manutenção ao lado
do suporte dado pela Inspetoria, pela
parceria com a Prefeitura, a Paróquia
São Sebastião e as outras parcerias
estabelecidas. É motivo de grande alegria constatar que muitos que passaram pelo Villagindo hoje são pessoas realizadas profissionalmente,
com famílias bem estruturadas, testemunhando que são de fato “bons
cristãos e honestos cidadãos.
Ao longo de 23 anos, as 25 Irmãs
que aqui moraram (...incluindo as
atuais), deixaram sua marca de dedicação e testemunho de uma comunidade religiosa inserida na Igreja
local, comprometida com a defesa da
vida das crianças e adolescentes. Com
a graça de Deus e a proteção materna
da Mãe Auxiliadora, a Casa Maria
Imaculada com coragem e alegria
abraça os desafios de continuar a missão de ser um espaço de crescimento
para todos, levando adiante o projeto
educativo-pastoral de nossos
fundadores.
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CENSA e ISECENSA fazem entrega de doação

O CENSA e o ISECENSA receberam Fátima Castro na manhã do dia,
11 de setembro. Presidente da Casa
Irmãos da Solidariedade, que atende
a portadores do vírus HIV, Fátima
recebeu das mãos de Ir. Rosa Idália
Pesca e Beth Landim, respectivamente diretora e vice-diretora das instituições, a colaboração que anualmente é destinada à associação. Tradicionalmente oriunda do Arraiá
CENSAcional, que este ano não aconteceu devido à pandemia, a colaboração de 2020 veio de forma diferente.

Com a participação de toda comunidade educativa, a doação contou com
roupas de cama, preparados pelas
Irmãs da escola, alimentos e material
de limpeza, arrecadados junto aos
coordenadores, e travesseiros e
produtos de higiene, doados pela
Escola Infantil.
- Há 25 anos contribuímos com
a Associação e essa parceria não poderia ser esquecida. Nossa casa é um
espaço de conhecimento, mas, também, de fraternidade. Nos preocupamos em olhar o outro como irmão -

disse Ir. Rosa Idália.
Mas a contribuição esse ano contou com um ingrediente a mais. Cientes da carência emocional que o isolamento social provoca, os alunos do
Ensino Médio se inspiraram no Projeto "Uma carta pra você", realizado
pelo ISECENSA, e abriram o coração
para criar mensagens para os assistidos pela casa de apoio. Partindo das
características de cada um, informadas através da associação, os alunos
produziram vídeos personalizados,
com palavras de otimismo, apoio e
carinho.
A entrega do material contou
também com a presença das Irmãs
Luzia Carvalho e Aparecida Ferreira e
coordenadores do CENSA e ISECENSA, representando todos os segmentos
educacionais. Muito emocionada, Fátima Castro agradeceu e exaltou a importância da contribuição: - Agradeço
profundamente ao CENSA e ISECENSA. Além da ajuda material é
muito importante que os assistidos
sintam quem existem pessoas solidárias e que se importam com eles.

Metodologia ativa em curso
do ISECENSA
Em uma atividade comum, os cursos de Enfermagem,
Fisioterapia e Educação Física encerraram o 1º semestre
letivo de 2020 elaborando informativos sobre as
pandemias enfrentadas pela humanidade. A proposta
surgiu da disciplina de Políticas Públicas e Ciências
Sociais, ministrada pela professora Vânia Puglia.
"Trata-se de uma metodologia ativa de ensino,
utilizando debates e informações reais na construção do
conhecimento", explicou Vânia. Utilizando diferentes
aplicativos e softwares para a produção dos jornais, os
alunos apresentaram trabalhos ricos em conteúdo e arte.
- Os resultados superaram as expectativas em termos
de qualidade da informação, fontes de pesquisa e layout
- completou a professora.
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Projeto do CENSA

O CENSA sempre considerou
habilidades sócio emocionais, projeto
de vida e saúde mental temas essenciais a serem trabalhados com os alunos. O que constantemente já acontece, se tornou ainda mais necessário
em tempos de isolamento social.
Sendo assim, o Fundamental II (6º
ao 8º ano) aproveitou o mês de setembro, período de campanha de
prevenção ao suicídio, para desenvolver o projeto #seliganavida. Idealizado
pela Orientadora Educacional Anna
Luísa Ferreira, o trabalho, que também conta com a colaboração dos
professores, teve início no dia 21 de
setembro. Dividido em duas etapas, a
primeira foi um franco bate papo
com os alunos expondo suas experiências e conflitos, abordando o tema
de forma adequada à faixa etária. Foi,

então, lançada a proposta de realizar
diariamente uma atividade que os
alertassem sobre o valor da própria
vida, compartilhando e divulgando
estratégias de cuidado com a saúde
mental. O #seliganavida apresentou
3 desafios: no primeiro, os alunos
participaram de um momento guiado
de respiração e conscientização corporal; no segundo, foi pedido que realizassem uma atividade prazerosa
que há tempo não faziam e, finalizando, deveriam procurar no mínimo
três pessoas queridas e dissessem o
quanto elas eram importantes em
suas vidas, formando, assim, uma rede de contágio do bem.
O sucesso do projeto foi enorme
e comprovado através de inúmeras
mensagens compartilhadas.

Exercício de gratidão no CENSA

Diante das incertezas do
momento atual, a disciplina de
Religião promoveu, no dia 17/09,
um momento de reflexão para os

4º e 5º anos. A dinâmica iniciou com
um vídeo motivador, onde a
proposta era seguir em frente, se
reerguer e trocar o "se" por ação.

- Ainda que no meio do projeto,
já estamos colhendo frutos através do
depoimento de pais e de alunos.
“Obrigada por hoje!", "Esse tempo
está muito complicado para todo
mundo, mas você conseguiu falar
desse assunto de uma forma mais
leve", "Eu adorei esse desafio! Ele me
deixou tão leve, relaxada" foram
algumas das muitas mensagens recebidas - disse Anna Luísa.
Ainda com muita atividade pela
frente, a segunda etapa do projeto
acontecerá por turma, durante as aulas. Os professores se encarregarão de
dar continuidade ao assunto em suas
disciplinas, engajando-se no projeto
proposto pela escola com dinâmicas
criativas. Entre elas estão escrever
cartas virtuais como meio de conscientização e prevenção ao suicídio,
analisar postagens em redes sociais e
os impactos que elas provocam nas
pessoas, produzir podcasts a partir da
aula "Cérebro e Depressão", abordando os fatores neuroquímicos da doença, e difundir os benefícios da atividade física para com a saúde mental.
- Temos um compromisso com
a formação integral do jovem e, além
de uma educação de qualidade, nos
preocupamos com seu desenvolvimento emocional e psicológico explica a orientadora educacional.
A seguir, os alunos foram
convidados a um "exercício de
gratidão", repensando seus dias,
suas dificuldades, mas pontuando
o que tinham a agradecer.
Apresentando seus sentimentos,
fizeram orações pessoais e
representaram sua gratidão em
mensagens e frases.
- É importante que os jovens
reconheçam suas emoções e as do
outro e tenham capacidade de
lidar com elas. Nossa intenção é,
daqui a um tempo, retornar às
mensagens escritas por eles para
relembrarmos tudo que vencemos
este ano - disse Criscilamara
Neves, coordenadora do
segmento.
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Colégio Castelo-Macaé
oferece pré-vestibular online

Para proporcionar aos estudantes da 3ª série do Ensino Médio o
aprofundamento e revisão dos conteúdos, objeto de avaliação dos
principais vestibulares do Brasil e
especialmente do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem), o Instituto Nossa Senhora da Glória –

INSG/Castelo – deu início, terçafeira, 15, ao Projeto Pré-vestibular,
através do Castelo Online.
Durante as aulas pela Plataforma Microsoft Teams, que acontecerão sempre no período da tarde,
os alunos revisarão conteúdos de
Geografia, História, Matemática,

Live da Católica Salesiana Sobre
Publicidade e Design

Fascinação, desejo de compra,
mudança de mentalidade e de
comportamentos são alguns dos
sentimentos e ações que o universo
da Publicidade e da Propaganda

causam na sociedade. E com o tema
"Design e Publicidade: unindo
criatividade ao conteúdo", Live
promovida no dia 17/09, pela
Faculdade Católica Salesiana, o

Física, Química, Filosofia, Sociologia, Biologia, Literatura, Língua
Portuguesa e Redação, com acesso
aos livros digitais, vídeos e cadernos
de exercícios, além de aulões interdisciplinares que terão como objetivo aguçar a habilidade de resolver
situações-problemas comuns nas
provas de vestibular e do Enem.
A coordenadora pedagógica do
Ensino Médio, Jovana Nunes, explica
que antes da pandemia do Novo Coronavírus o Projeto acontecia presencialmente e que agora precisou ser
adaptado para as aulas remotas, onde
os professores retomarão e aprofundarão conteúdos imprescindíveis de
forma dinâmica e atenciosa.
A aula inaugural do Projeto Prévestibular do Colégio Castelo contou
com uma acolhida especial promovida pela diretora geral, Ir. Carmelita
Agrizzi, e com a presença do psicólogo
Marcello Santos.
público pôde refletir sobre a importância de alinhar o design e a
publicidade de modo a criar conteúdos criativos e persuasivos.
"É importante falar sobre a
rotina de criação, dos usos dos
programas, atendimento ao cliente, mas também é essencial ressaltar a importância do conteúdo
para se trabalhar a publicidade de
verdade, no sentido de alinhar o
design de forma criativa à ação
publicitária competente, que
atenda aos objetivos do
anunciante", disse o professor
Lucas Bastos, ao iniciar a Live.
Durante a live, todos os profissionais revelaram como descobriram e escolheram a profissão
de Publicitário, bem como
apresentaram e refletiram, de
forma pontual, cases de sucesso,
sempre em interação com o
público, através do chat do Canal
do YouTube "Salesiana Macaé".
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Encontro Virtual da Catequese
no INSG/Castelo-Macaé

Unidos pela fé e pela tecnologia,
os alunos da Catequese do Instituto
Nossa Senhora da Glória – INSG/
Macaé no dia 03/09, participaram do
Encontro Virtual da Catequese por
meio da Plataforma Microsoft Teams,
interagindo ainda com o Padre
Gleison Lima, da Paróquia Santo
Antônio.

A acolhida do Encontro foi promovida pelo coordenador da Pastoral Escolar Renan Marinho e pela
catequista Joice Barbosa. Em seguida, as crianças puderam tirar dúvidas e ouvir os ensinamentos e orientações do Padre Gleison, que acompanha as atividades religiosas do Colégio
Castelo e que, futuramente, celebrará

Palestra online na Católica
Salesiana

a Primeira Comunhão.
"Os alunos estavam ansiosos pela
participação do Padre e entraram na
sala online antes do horário previsto.
Quando o Padre entrou na Plataforma, foi uma alegria geral. O Padre
falou sobre sua vocação, sobre a importância de participar da Missa mesmo de casa, de não deixar de fazer as
orações, ser obediente aos pais e também falou dos seus gostos, como seu
prato preferido e seu dia a dia. O encontro foi encerrado com a oração e
bênção do Padre Gleison, que pediu
às crianças que já preparem desde
agora o coração para receber Jesus
na Eucaristia, no momento oportuno", disse Renan Marinho, completando que o sacerdote respondeu
a uma série de perguntas dos alunos,
umas muito profundas e outras muito descontraídas, prometendo participar mais vezes dos encontros online.

O Grupo de Pesquisa em Psicologia, Saúde e
Interfaces (GPPSI) – Tecendo Ideias – formado por
estudantes de Psicologia da Faculdade Católica
Salesiana teve a oportunidade de participar de mais
uma palestra online no dia 12/09.
Pela Plataforma Microsoft Teams, os
universitários puderam partilhar e trocar
experiências com o psicólogo e doutorando do
Programa de Pós-graduação em Saúde da
Criança e da Mulher (PPGSCM - IFF/Fiocruz),
Salvador Campos Corrêa, com o tema "HIV e
Covid-19: reflexões possíveis".
O professor, mestre em Ciência do Cuidado em
Saúde e coordenador do Tecendo Ideias, Rildo
Loureiro, ressalta que o projeto tem estreitado o
contato com os alunos e egressos, bem como com
o universo profissional apresentado pelos
convidados. "Os profissionais que estão
participando do Projeto têm dito que este tipo de
encontro os faz se sentirem como se estivessem
dando continuidade à sua própria formação e que
ele tem oportunizado a manutenção do vínculo
com a Católica Salesiana. Além de elogiarem a
iniciativa, revelam que também é um importante
movimento dentro da Faculdade", disse,
agradecendo ainda a presença da diretora geral
da Católica Salesiana, Ir. Carmelita Agrizzi,
durante a palestra online.
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Live na Católica Salesiana
sobre o Administrador no
cenário atual

Um super bate-papo sobre as
perspectivas e oportunidades para o
profissional de Administração no cenário da pandemia foi o objetivo da
Live "Novos cenários: aproveitamento de oportunidades na gestão da carreira do profissional de administração", promovida pela Faculdade Católica Salesiana no Canal do Youtube, quarta-feira, dia 09 de setembro.
"Hoje nós homenageamos o administrador. O quão rica é esta missão de administrar os nossos sonhos,
sentimentos e ideais. Os nossos sonhos e ideais não vivem em nós se
não olharmos o mundo ao nosso redor. E nesta noite, temos a possibilidade de partilhar, de trocar, de escutar
e de alimentar os nossos sonhos,
ouvindo pessoas que já voaram um
pouco mais do que nós. Jesus é o
grande administrador da história. E
como ele soube liderar tão perfeitamente um grupo de pessoas simples,
mas de grandes sonhadores! Nós, nesta Casa, na Católica Salesiana, temos

tantos sonhos e somos iluminados pelo Administrador Maior que é o Senhor e também nos ancoramos em
uma equipe fantástica que possuímos
nesta casa", disse a diretora geral da
Católica Salesiana, Ir. Carmelita
Agrizzi, ao dar as boas-vindas.
Durante a Live, o professor mestre e coordenador adjunto da Comissão Especial de Portfólios, Programas
e Projetos do Conselho Regional de
Administração-RJ, Coordenador
Acadêmico do MBA de Gestão e Tecnologias Educacionais da Mackenzie
Rio, consultor sênior do Instituto de
Desenvolvimento e Gestão de Projetos e vice-presidente da International
Project Management Association
(IPMA Brasil), Ricardo Soares, apontou como os profissionais de Administração podem enxergar oportunidades, especialmente na área de gerenciamento de projetos e grupos de
trabalhos para o desenvolvimento de
projetos remotos em meio à Pandemia do Novo Coronavírus.

Trabalhando
cordel no Colégio
Castelo de
Macaé

Uma exposição virtual realizada
no dia 17/09, com foco na
Literatura de Cordel envolveu os
alunos do 4º ano A do Ensino
Fundamental I do Instituto
Nossa Senhora da Glória –
INSG/Macaé – em trabalhos que
oportunizaram uma verdadeira
imersão cultural.
Através da Plataforma
Microsoft Teams e a partir de
uma proposta de atividade da
Coleção Nautas, os estudantes
apresentaram cordéis autorais
com diferentes temas: futebol,
pandemia, higiene pessoal etc.
"A Exposição de Cordel da
turma foi um verdadeiro e
surpreendente sucesso virtual. O
projeto teve como objetivo a
valorização da memória e das
tradições orais, e foi
desenvolvido após uma imersão
cultural nas aulas online, de
modo que todos conhecessem os
elementos que compõem este
gênero literário, incluindo as
diversas técnicas de
xilogravura", explicou a
professora Rejany Santos.

... 16

Boletim Informativo INSP

Aula Interdisciplinar no Castelo-Macaé

Visando criar um processo de
reflexão sobre o tema "Movimento
Negro - Diferentes Olhares", através
do documentário "A 13ª Emenda,
do livro Estórias Abisonhadas do
autor Mia Couto", de dados sobre as
condições de vida dos negros americanos e brasileiros ao longo dos
anos e do tema da Campanha da
Fraternidade 2020 "Viu, sentiu
compaixão e cuidou dele", os estudantes do 9º ano do INSG/Macaé
participaram no dia 22/09, de uma
Aula Interdisciplinar com os professores Thiago Garcia (Filosofia e Sociologia), Otávio Carvalho (Matemática), Ivana Matos (História) e
Maria Aparecida Araujo (Língua
Portuguesa).
Para a professora Ivana Matos,
a aula procurou mostrar a impor-

tância de se quebrar paradigmas,
romper barreiras, reforçar relações
de empatia, promover questionamentos, oferecer embasamento e
estabelecer o pensamento crítico dos
alunos. "Os movimentos sociais
contra o racismo têm se tornado
uma constante nos noticiários e nas
redes sociais nos últimos tempos.
Entretanto, é importante nossos
alunos entenderem que este movimento não é recente e que a luta
contra o preconceito vem se estruturando através dos séculos", explicou
a professora, seguida do professor
Thiago.
No que tange aos dados matemáticos, os estudantes foram estimulados a pensar sobre as estatísticas no que se refere ao racismo
e ao próprio movimento negro. "A

injustiça racial aparece escancarada
quando comparamos a quantidade
de cidadãos pretos e brancos que são
assassinados todos os anos. A desigualdade também é visível na
proporção das populações carcerárias. Isso ocorre no Brasil, Estados
Unidos e em vários outros países do
mundo que tiveram escravidão no
passado. Dar luz aos números é
sempre importante para buscar
motivos e razões históricas que vão
ao longo do tempo, moldando a sociedade", salientou o professor,
Otávio Carvalho.
A intenção dos professores é possibilitar, com leituras diversas e o
acesso a dados, que os alunos fortaleçam a essência e identidade necessárias para serem cidadãos capazes
de promover o amor ao próximo.

