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Despertar  Vocacional

Dia 26 de junho foi o dia do
Despertar Vocacional e, Belford
Roxo. Despertar?! Não! O encontro
se deu com jovens já despertadas,
inquietas, alegres, sedentas, busca-

doras da vontade de Deus na pró-
pria vida... Bom demais!

Reflexão, oração pessoal, mo-
mento  de grupo, partilha... ah, e

aquele lanchinho que não podia
faltar! Tudo isso constituiu um
gostoso clima de fraternidade bem
salesiana, daquele que motiva e
aquece o coração...

No dia 18 de junho aconteceu no
Projeto “Villagindo pra ser feliz” o
despertar vocacional. Grupo bem
pequeno, é verdade, no entanto, a
disposição, a abertura, a vontade
de aprofundar o sentido da
própria vida dentro do projeto de
Deus percebidos em cada um
fizeram deste um momento ímpar
de encontro e partilha.

Casa Maria Imaculada

No dia 6 de junho, aconteceu no
Instituto Profissional Laura Vicunha
o encontro de Despertar Vocacional.
Trata-se de um projeto da Inspetoria
Nossa Senhora da Penha onde os/as
jovens são despertados/as para uma
resposta de vida diante de Deus, e
consequentemente convidados/as à
construírem seu projeto de vida,
além de serem provocados a passos
seguintes na direção da vocação a
qual se sinta chamado/a. O encontro
desdobrou-se em dois: um para os
alunos/as dos oitavos e nonos anos;
outro para o grupo jovem dos/as ex-
alunos/as. A dinamização ficou por
conta de Ir. Rita Cristina de Jesus
Pacheco - coordenadora da anima-
ção vocacional na Inspetoria - e con-
tou com a adesão de toda comuni-
dade educativa Laura Vicunha.

Laura Vicunha

Casa Betânia
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Aconteceu no dia 10 de junho,
no Projeto Crescendo Juntos (B.
Roxo),  mais um encontro Regional
da Inspetoria Nossa Senhora da
Penha reunindo Educadores de Pro-
jetos Sociais de Resende e Belford
Roxo. Ir. Ana Teresa (Inspetora) fez
a abertura do encontro destacando
a reflexão da primeira leitura da
liturgia do dia, chamando a atenção
para o fato de que o educador salesia-
no deve estar sempre atento ao que
o Senhor tem a dizer para sermos
cada vez mais presença significativa
junto à criança e adolescente de nos-
sas realidades. Em seguida Ir. Rita
Cristina, através de uma dinâmica
descontraída,  alegre, e dançante, fez
cada grupo se apresentar e se co-
nhecer. A oração inicial também por
ela conduzida, levou todos a rezar a
Misericórdia do Pai, iluminada pelo
Evangelho do Bom Samaritano e do
Salmo 133/132.

A assessoria central do encontro
ficou por conta da psicóloga, Ir.
Regina Maria Meireles, que abordou
o tema: “O Educador e as Relações
Interpessoais”. Através de dinâmicas

Encontro Inspetorial Regional de Educadores
Sociais, em Belford Roxo

Através de momentos indi-
viduais e grupais pontos impor-
tantes foram refletidos, tais como: o
eu em processo do ser que busca
desenvolvimento e crescimento...
muita escuta, partilha, vida e sen-
timento. Para finalizar o encontro o
grupo aprofundou um texto que

afirma que para fortalecer as rela-
ções interpessoais é preciso preser-
var a identidade em meio às pressões
da sociedade de massa e da mídia e
melhorar a qualidade de vida no
cotidiano das relações. Em seguida
foram destacadas as 03 necessidades
básicas interpessoais para se alcan-
çar o pleno potencial humano na re-
lação de um ser para com o outro: a
inclusão, o controle e a afeição.

Já na conclusão do dia Ir. Maria
Caliman, referência da Inspetoria na
Rede Salesiana Brasil Social, re-
forçou o empenho que todo educa-
dor salesiano deve assumir ante o
Modelo de referência para a identi-
dade da ação social salesiana em rede
no Brasil.

Valeu a pena. Avaliação positiva
e um agradecimento a todos que
colaboraram para a realização do
Encontro, pela acolhida, pelo tema,
pela abertura do grupo. O grupo
destacou a arrumação do ambiente,
a comida gostosa feita por Kátia,
(voluntária) e coordenadora da
comunidade Sta. Luzia!

OBRIGADA!

e interação com o grupo apresentou
as cinco atitudes primordiais que
geram o clima de tensão, a saber:
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Dia 22 de junho foi a vez da
Paróquia São Pedro (centro da
cidade de Cachoeiro) receber as
crianças e adolescentes do Projeto
"Villagindo pra ser Feliz" fazendo
bonito em mais um arraiá com
apresentações de danças, coral,
flauta e capoeira!

O Projeto "Villagindo pra ser
feliz" participou no dia 18 de junho,
da festa junina na Comunidade
Sagrada Família.

O “arrasta pé” ficou pra lá de
animado com as apresentações de
Danças Cowtry e o quadrilhão
maluco.  A animação rendeu troféu
de segundo lugar na dança e
medalha de participação para todas
as crianças e adolescentes que
fizeram do arraiá uma grande festa!

As festas nos Arraiás
Casa Maria Imaculada

A criançada levou alegria, leveza
e simplicidade proporcionando mais
beleza e emoção ao público que os
assiste aproximando cada vez mais
as comunidades e a sociedade em
geral do projeto.

A participação foi tão boa que
uma das expectadoras presenteou o

Vill'agindo com dois deliciosos bolos
recheados para devolver um pouco
da doçura que viu e sentiu através
das apresentações. E a criançada
ficou igual a formiga se deliciando
com os presentes!

Êta mundo bão! O Vill'agindo pro-
vando que gentileza gera gentileza!

Villagindo Fazendo Bonito!

Villagindo Pro
Arraiá Ser Mais
Feliz!
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INSG/Castelo - Rio das Ostras

Arraiá do Brasil no Castelo/Rio das Ostras

Dia 18 de junho, o Colégio
Castelo – INSGRO festejou em
grande estilo o mês das tradições
juninas.  Músicas que valorizaram
o amor e o romantismo deram o
tom de alegria à festa, que repre-
sentou os mais diferentes ritmos e
influências musicais. O Arraiá do
Brasil, como em todos os outros
anos, foi uma festa beneficente e
caracterizou-se pela participação
das paróquias locais.

A presença e participação das
famílias dos alunos trouxeram um
colorido ainda mais especial para a
tarde de brincadeiras e muita dança
comandada pelo grupo Trio Baião
Lunar. O som da sanfona ganhou
destaque durante as apresentações
dos 8º e 9º Anos e do Ensino Médio.

O famoso “quadrilhão” que
reúne ex-alunos e todo o ensino
médio é sempre aguardado com

grande expectativa, por ser também
a despedida dos alunos do 3º Ano.
Os casais de “noivinhos” lembravam
de que festa na roça é um “trem bão
demais!” e capricharam nos trajes
para uma apresentação que mis-
turou ritmos e danças, representan-
do um país com muitas influências,
raças e diferentes culturas.

A professora Adriana Grillo,
responsável pelo quadrilhão falou
sobre a escolha do tema “Arraiá do
Brasil” dizendo que o país enfrenta
um momento difícil e dirigiu aos
alunos a mensagem: “Quero voltar a
confiar! Fomos criados acreditando
em princípios morais. Quero a ho-
nestidade como motivo de orgulho.
Quero retidão de caráter. Quero que
o amor, a solidariedade e o respeito
sejam a base de nossas vidas. Que a
alegria de vocês, jovens salesianos,
contagie a todos e que haja espe-
rança para acreditar que podemos
mudar a imagem de que levar van-
tagem em tudo é o certo”.

A comunidade educativa de Rio
das Ostras agradece a todos que
participaram deste dia festivo!

Aconteceu sábado (18/06) a
tradicional festa junina do INSA. O
Arraiá desse ano teve mais um mo-
tivo para celebrar o seu sucesso:

OITENTA ANOS DO INSA.

Danças, gincana, brincadeiras,
alegria e muita animação foram os
ingredientes da festa. Toda a comu-
nidade educativa do INSA, famílias,
alunos e ex-alunos estiveram presen-
tes tornando o ambiente agradável
e acolhedor.

Oitentão do
INSA

INSA
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Noite de Festa no
Arraiá CENSAcional

O Auxiliadora juntou solidarie-
dade com alegria fez um "arraiá dos
bão"! Danças, brincadeiras e muita
comida típica gostosa animou o
enorme público que foi curtir o
Arraiá CENSAcional, no sábado, 18
de junho. Toda a renda da festa foi
revertida para os projetos sociais
Tamarindo e Estrela do Amanhã,
desenvolvidos pelo colégio, e para a
Casa Irmãos da Solidariedade.

Arraiá da
Solidariedade
para as Crianças
do Tamarindo

As alunas do Curso de Pedagogia
do Isecensa organizaram o Arraiá da
Solidariedade, com as crianças da
Comunidade Tamarindo, que parti-
cipam do projeto "De mãos dadas
pela Educação". A iniciativa, coor-
denada pela professora Cely Cabral,
fez parte da disciplina "Prática de
Formação" e encerrou as atividades
do semestre. O evento aconteceu no
sábado, 20 de junho, nas dependên-
cias da instituição. Foi uma manhã
de muita alegria e diversão com qua-
drilha, pescaria e as gostosuras típi-
cas da data.

As festas nos Arraiás
CENSA

Nos dias 21 e 22 de junho, o
Vill'agindo recebeu a visita técnica
da assistente social da INSP (Ins-
petoria Nossa Senhora Da Penha),
Goyani, que foi conhecer o espaço e
as ações, e também contribuir com
suas experiências e conhecimentos.

Os educadores e a meninada
souberam acolher e aproveitar essa
visita que foi especial!

Assistente Social da Inspetoria visita o Villagindo
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Semana do Meio Ambiente em Resende

O Centro Comunitário Educativo
Esperança do Futuro – Resende/RJ
realizou a semana do Meio Ambiente
do dia 30/05 à 02/06 com o tema
“Meio Ambiente: é preciso
cuidar da natureza”.

As turmas confeccionaram
folhetos com desenhos e mensagens
de conscientização sobre o cuidado
com o meio ambiente, e também foi
apresentado à todos objetos em que
a matéria prima é de material

reciclável, como: lápis de jornal,
camiseta de poliéster pet, agenda e
livro de papel reciclável, com o
objetivo de despertar a importância
sobre o cuidado com o que jogam no
meio ambiente, conhecer o resultado
de uma reciclagem e conscientizar
para que seja diminuído o uso de
descartáveis.

Para encerrar a semana com um
gesto concreto, as crianças e adoles-
centes saíram pelas ruas do bairro
Jardim Beira Rio, onde fica situado o
CCEEF, entregando para as pessoas
os folhetos confeccionados por eles,
e na caminhada cantaram hinos de
conscientização. Os moradores ex-
pressaram admiração e alegria em ver
a empolgação de todos.

“Foi um momento maravilhoso
que aprendemos e interagimos com
a comunidade” declara a educadora
Janaina Carmem Paes.

CCEEF Participa de Torneio Estadual
da Liga de Judô, em Resende

No dia 12 de junho o Centro
Comunitário Educativo
Esperança do Futuro - Resende/
RJ participou do Torneio
Estadual da Liga de Judô na

quadra da Escola Municipal
Abraão, em Resende. Estiveram
presentes cinco academias de judô.

O CCEEF marcou presença com 16
crianças e adolescentes, que

competiram das categorias 7/8
anos até juvenil masculino 15/16
anos, com a orientação do
professor Benedito Oliveira –
conhecido como Bené. O
professor acompanhou e
incentivou de perto cada atleta.
O resultado obtido foi o terceiro
lugar na classificação, coroado
com um troféu! Tambpem todas
as crianças que competiram
ganharam medalhas, num total
de 12 de ouro (1º lugar), 03 de
prata (2º lugar) e 01 de bronze
(3º lugar).

Os pais, educadores, amigos e a
Irmã Gerline Paiva estiveram
presentes para torcer e apoiar.

“Eles são bons!” declara o
professor Bené.
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Formação Pedagógica no PCJ

O Projeto Crescendo Juntos
(PCJ), realizou no dia 03/06/16, mais
uma formação para educadores
assessorada pelo Coordenador
Pedagógico - Stevie Santos. Desta vez
o objetivo foi identificar a História da
RSB Ação Social e fundamentar o
estudo do Caderno de Identidade
Organizacional, ampliando a visão da
equipe mostrando sua inserção numa
REDE sólida de Ação Social.

Na abertura do encontro foi tra-
balhada uma música para a reflexão
do caminho educativo que cada um
realiza em sua rotina, a canção de
Anderson Freire, "Raridade", deu a
oportunidade de cada refletiu-se

sobre a riqueza da Pedagogia Sale-
siana - que é sempre atual - e do mo-
delo de Dom Bosco que se renova
continuamente de acordo com o pas-
sar dos tempos. Nisto pode-se confir-
mar que jamais envelhecerá o cami-
nho educativo que é abraçado no PCJ.

A equipe refletiu que o caminho
pedagógico e a busca de protago-
nismo das crianças, adolescentes e
jovens é um grande mistério de Deus
para com cada um, e que pela inter-
cessão de Dom Bosco e Mazzarello se
deve proseguir.

A equipe de educadores teve a
oportunidade ainda de renovar seu
sim à missão educativa, entendendo

seu papel dentro de uma educação
voltada para o cuidado integral de
cada educando.

Para um trabalho de reflexão a
equipe presente foi dividida em dois
grupos com a tarefa de construir uma
paródia com base na seguinte frase
de Dom Bosco: "Essa querida Juven-
tude foi sempre terno objeto de
minhas ocupações , dos meus estu-
dos, do meu ministério sacerdotal e
da nossa congregação".

Paródia I:

"As crianças eu sempre amei, os
adolescentes com carinho prote-
gerei, não é com pancada mas com
muito amor ganhamos a juven-
tude ouvindo o seu clamor".

Paródia II:

"A juventude é uma semente, essa
querida juventude, foi sempre
minha ocupação e transformou
minha missão (2x). Ocupou minha
vida e minha mente , meu minis-
tério e congregação, pois quero sua
salvação (2x)".

Para encerrar o encontro levando
a mensagem refletida o Coordenador
Pedagógico entregou uma lembrança
doce a cada educador, com a seguinte
frase: Que seu dia seja doce como a
metodologia Salesiana.

O Projeto Crescendo Juntos - PCJ,
realizou no dia 11 de junho o
primeiro encontro de ex-alunos do
PCJ.  O grupo ficou muito animado
ao retornar à casa que foi tão
importante na vida de cada um

Ir. Maria Rita Zampirolli – diretora -
fez uma fala para o grupo e ressaltou
a importância daquele dia histórico no
Projeto onde todos os ex-alunos
puderam retornar e trazer o brilho de
seu olhar e seu protagonismo de vida
para iluminar o PCJ.
Para fechar o encontro nossa diretora
distribuiu bombons e balas para toda
a garotada que voltou a ser criança
por alguns momentos!

O encontro foi maravilhoso e todos
saíram com a responsabilidade de
trazer um outro ex-aluno para o
próximo encontro que acontecerá no
próximo mês.

deles! Inicialmente criou-se um
momento de escuta de cada jovem e o
que eles esperavam do encontro. Após
a oração inicial e um momento de
reflexão o grupo foi liberado para
atividades esportivas. Na sequencia,

Encontro de Ex-Alunos
em Belford Roxo
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Comissão Representativa

O Projeto Crescendo Juntos –
PCJ, no dia 07 de junho, de um passo
significativo no caminho de protago-
nismo de seus educandos: foi eleita
uma Comissão representativa, que te-
rá a missão de escutar cada compa-
nheiro (a) e juntos avaliar toda a rotina
do Projeto.

Para esta comissão foram eleitos
oito educandos, sendo quatro do turno
da manhã e quatro do turno da tarde.

No dia 09 de junho foi feita uma
cerimonia de posse onde todos can-
taram o Hino Nacional Brasileiro

enquanto os delegados da comissão
assinavam a ata de posse, para conclu-
são deste momento os educandos fo-
ram repetindo o juramento que era
lido pelo Coordenador Pedagógico –
Stevie Santos.

A diretora Ir. Maria Rita
Zampirolli, ficou emocionada com
essa construção tão significativa dos
educandos do PCJ e fez uma fala de
acolhida, dando clareza para cada
membro da comissão que eles são por-
ta vozes de cada criança e adolescente
do PCJ e que teem total liberdade para

avaliar tudo que acontece em projeto
e sugerir modificações.

No dia 13 de junho a Comissão Re-
presentativa de Crianças e Adolescen-
tes do PCJ na construção do processo
educativo teve sua primeira reunião
oficial com o Coordenador Pedagógico,
Stevie Santos, que esclareceu cada pon-
to da ficha de avaliação que foi montada
para que a comissão possa colocar em
prática sua missão representativa.

Os educandos  Amanda Silva,
Arthur  Antônio, Letícia Dote Chagas,
Igor Silva, Marcos Geovane, Adryelly
Cristine, Jonathan de Alencar e Thalia
Cristina “deram um banho” de prota-
gonismo e começaram a construir
direitos e deveres dos delegados da
comissão.

No dia 14 eles se reuniram com
seus colegas para a primeira avaliação
geral do Projeto.

Os educadores do projeto ficaram
cheios de alegria ao ver como os edu-
candos estão se desenvolvendo no ca-
minho do protagonismo e do proces-
so de assimilação de seus direitos e de-
veres que vão constituindo a sociedade
que eles irão compor na vida adulta.

de Crianças e Adolescentes no PCJ

No dia 13 de Junho de 2016, a
Assistente Social do Instituto Profis-
sional Laura Vicunha, Fernanda Mes-
sias Degli Esposti, participou da aula
de Estágio Supervisionado em Serviço
Social IV, disciplina do curso de Servi-
ço Social da Universidade Federal Flu-
minense à convite da Professora Isa-
bela Sarment de Azevedo, para apre-
sentação do tema: "Sistematização da
experiência profissional no Instituto
Profissional Laura Vicunha". A direção
e Serviço Social do Instituto Profis-
sional Laura Vicunha, agradecem o
convite e expressam profunda satis-
fação em poder contribuir para a cons-
trução acadêmica e formação dos alu-
nos envolvidos.

Serviço Social do Laura Vicunha na UFF
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Aconteceu nos dias 08 e 09 de
Junho de 2016, no Instituto
Profissional Laura Vicunha o
segundo encontro do ano de
2016 do Projeto escola para
pais, para os responsáveis dos
alunos do Ensino Fundamental
I e II, respectivamente. Este
encontro planejando pelo
Serviço Social da Instituição,
através da Assistente Social
Fernanda Messias Degli
Esposti, neste mês contou com a
ilustre presença do Professor do
Curso de Psicologia do
ISECENSA  e Psicólogo Hans
Muylaert que trouxe para
reflexão o tema "Ansiedade: o
mau do Século". O tema foi
trabalhado de forma clara e
objetiva, o que trouxe à tona
inúmeras questões e dúvidas
dos Pais e/ou responsáveis
presentes desencadeando um
debate bastante valioso e
produtivo.

No dia 24 de Junho, o Instituto
Profissional Laura Vicunha, recebeu a
visita do "universo dos bonecos" teatro
de marionetes, que apresentou aos
alunos do sexto e sétimo ano do ensino
fundamental II o espetáculo "Nossa
Terra Nossa Gente", uma superprodu-
ção que contou com 38 bonecos de fios
(marionetes), fazendo um fantástico
passeio pelo Brasil, conhecendo as
regiões e suas diferentes manifesta-
ções culturais, com suas danças, rit-
mos, sotaques e comidas típicas.
Dando ênfase às lendas folclóricas, o
público se deleitou com a diversidade
cultural do nosso país, como forró, fre-
vo, maracatu, samba, bumba-meu-
boi, festa junina, cirandas, entre ou-
tros. Os alunos do Fundamental I 4º e
5º ano, também tiveram a oportuni-
dade de assistirem a este fantástico es-
petáculo "Nossa Terra Nossa Gente".

Aos alunos do Fundamental I 1º,
2º e 3º ano, foi apresentado o espetá-
culo "Gran Circo", onde a companhia
resgata as marionetes bastante valori-
zadas na Europa e infelizmente esque-

cidas no Brasil, trazendo um espetá-
culo circense com 23 bonecos de fios,
com um enredo engraçado e eletrizan-
te, apresentando trapezista, mágico,
contorcionista, bailarinas, motociclis-
ta, cachorro performático, palhaços,
equilibrista, macaco malabarista, do-
mador de tigre, encantador de serpen-
te, entre outros.

Pós espetáculo os alunos tiveram
uma aula sobre o teatro de marionetes:
como nasceu, o que significa, sua im-
portância... tendo suas dúvidas e cu-
riosidades respondidas pelos artistas.
E num terceiro e último momento, a
plateia pôde visitar “os bastidores” do
espetáculo: ver como o cenário é mon-
tado, manusear os bonecos...

O espetáculo trouxe embutido,
mensagens importantes como a pre-
venção da dengue, incentivos aos
estudos, valorização da cultura e a
importância da amizade, contribuindo
de forma lúdica no processo ensino
aprendizagem dos alunos do Instituto
Profissional Laura Vicunha. Os alunos
vibraram!

“Universo dos Bonecos”
Escola Para Pais no

Laura Vicunha
discute "Ansiedade"no Laura Vicunha
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Projeto Jerusalém

De 19 de abril a 28 de maio acon-
teceu o PROJETO JERUSALÉM
reunindo Irmãs do Equador, Peru,
Canadá, México, Chile, Uruguai,
Brasil, Portugal, Espanha, Índia,
Filipinas, República Dominicana, Sri
Lanka, China; além de Missionarias
na Angola, no Sudão e na Etiópia. Da
nossa Inspetoria participou Ir. Maria
Calliman. Ela mesma narra um
pouco da experiência:

 “Foi muito lindo ver, sentir e
percorrer os caminhos de nossos
patriarcas e matriarcas, dos profetas
e de todo o povo que viveu nesta
linda terra preparando e seguindo os
passos de Jesus. Senti a cada passo
a alegria de estar pisando a mesma
terra por onde passou Jesus, por
onde Maria fez caminho. Foi grande
a emoção de todas nós que juntas
tivemos a felicidade de aprofundar
o nosso carisma seguindo os passos
de Jesus.

Nossa peregrinação iniciou-se
pela Galileia. Passamos uma semana

estudando, conhecendo e aprofun-
dando os acontecimentos nesta
região. Tudo muito bonito e emo-
cionante: Rio Jordão, Lago de
Tiberíades, Nazaré, Caná  da
Galileia... e tantos lugares citados
na Bíblia. Foram seis dias intensos.

A segunda etapa foi conhecer
Jerusalém com toda a história dos
acontecimentos de Jesus. Iniciamos
conhecendo as portas de entrada (8)
e os fatos sucedidos dentro da velha
Jerusalém: a paixão e morte de
Jesus, o Santo Sepulcro, o contato
com os Freis Franciscanos que com
tanta heroicidade cuidam deste pa-
trimônio da Igreja e da humanidade,
o contato com cristãos ortodoxos, o
Muro das lamentações, a esplanada
do Templo.  Foram dias de partilha
e de muita oração.

A terceira etapa se deu fora dos
muros: Montes Sión e Monte dos
Olivos, com os seus lugares santos:
Cenáculo, basílica da dormição de
Maria, Galicantu; Getsemani, Igreja

da Ascensão, Pai Nosso, etc.

A última etapa foram os lugares
fora de Jerusalém: Belém, Cremisan,
Emaús, Ai Caren, Betfagé, etc.

Ir. Maria Ko nos acompanhou
sempre com sua simplicidade que
lhe é caraterística e com seu profun-
do conhecimento de toda a História.
O nosso projeto foi o 19º acompa-
nhado por ela.

Meu sentimento é de agradeci-
mento por tudo e a todo o Instituto
por esta oportunidade: Pela Ma-
dre e seu conselho, pelas nossas
Irmãs de Nazaré, Jerusalém e
Cremisan que nos acolheram com
tanto carinho, pela Inspetoria
que me deu esta oportunidade.

Desejo que todas as Irmãs pos-
sam passar por isto que eu vivi e que
me fortaleceu no meu compromisso
como Cristã e FMA”.
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O Art Ise repetiu o
sucesso de todos os
anos, levando ao palco
os talentos que se
encontram nas salas de
aula do Isecensa.
Música, dança,
acrobacias, poesias,
enfim, as mais variadas
formas de arte foram
apresentadas para o
público que, encantado,
lotou o teatro da
instituição, na noite de
9 de junho.

Art ISE 2016

Desafio Formativo do Sistema
Preventivo no CENSA

A equipe de animação peda-
gógico-pastoral do CENSA, em sua
reunião ordinária de 21 de junho,
enfrentou um animadíssimo desafio
(DFSP) online, sobre a Carta de
D.Bosco que aborda a Assistência
Salesiana. (Roma, maio de 1889).
Durante 50 minutos, as 12 partici-
pantes, organizadas em duas equi-
pes, se empenharam em responder

10 questões preparadas em forma de
desafio, utilizando o aplicativo
SOCRATIVE.

As questões exigiam raciocínio
lógico, abstração, análise, síntese,
comparação e, de certo modo, domí-
nio do conteúdo da Carta, estudada
com antecedência pelas partici-
pantes. Foi um trabalho híbrido,
mesclando presencial e virtual,

online e trabalho feito em casa, num
novo paradigma pedagógico para a
era das tecnologias da informação
e comunicação.

O espírito de equipe aflorou:
diálogo, cooperação, escuta, pers-
picácia,equilíbrio emocional, moti-
vação, alegria, caracterizaram a
aprendizagem cooperativa e o prazer
da descoberta. As duas equipes
saíram-se  vitoriosas, mas, por se-
gundos, a equipe Rosa apresentou o
resultado do enigma final, síntese
das respostas anteriores, e levou o
prêmio da Direção Acadêmica e os
aplausos da Direção Geral que
também participou do desafio.

Trabalho bonito, reunião alegre,
divertida, prazerosa, cujo resultado
foi o aprofundamento dos princípios
da assistência salesiana  e do Sistema
preventivo de D. Bosco e Maria
Mazzarello.

- O desafio criado pela profes-
sora Tania Carvalho, assessora de
inovação tecnológica do CENSA, foi
um sucesso e será disponibilizado
para toda a inspetoria - afirmou Ir.
Luzia Carvalho, diretora acadêmica
do CENSA.
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O ISECENSA inaugurou, na
noite de 16 de junho,o Laboratório
de Simulação Empresarial Belmiro
Siqueira. Com a presença de
diretores, coordenadores, alunos e
empresários da cidade e região,o
evento teve início com a palestra
"Inovação Organizacional", minis-

do Isecensa, Ir. Suraya Chaloub, e a
vice diretora, Beth Landim, des-
cerrou a placa comemorativa.
Foram, ainda, simuladas entrevistas
de emprego com os integrantes da
Midas Consultoria Jr.

Equipado com captação de som,
imagem, visão e acústica adequados
para práticas e dinâmicas de lide-
rança, processos seletivos, reuniões
e apresentações, o Laboratório de
Simulação Empresarial Belmiro
Siqueira tem como público alvo o
curso de Administração mas também
estará disponível para as empresas
conveniadas com a instituição.

- Esse laboratório é um dife-
rencial do nosso curso. O ISECENSA
está sempre à frente em propor-
cionar o que há de mais moderno
para seus alunos, ciente do quanto
isso interfere na formação de um
profissional de qualidade - diz Túlio
Baita, coordenador do curso de
Administração do Isecensa.

trada pelo administrador Wagner
Siqueira, presidente do Conselho
Regional de Administração do RJ. A
seguir, foi inaugurado o novo espaço
que leva o nome do patrono da
Administração. Wagner, filho de
Belmiro Siqueira, representou o ho-
menageado e, junto à diretora geral

ISE ADM Inaugura Laboratório
de Simulação Empresarial

 inspira Maternal II do INSAJackson Pollock
A professora do INSA, Claudia

Regina - de Artes - propôs para o
Maternal II atividade de releitura
da obra e vida do artista Jackson
Pollock.

Durante a aula, os alunos
utilizaram o expressionismo para
experimentar a técnica de “jogar”
a tinta sobre o papel, estilo artístico
utilizado por Jackson. Tudo foi
feito de uma forma espontânea,
permitindo que cada aluno mani-
festasse sua arte representada pela
cor escolhida.
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Nos dias 11 e 12 de junho –
dentro dos festejos do
padroeiro – a Paróquia
Santo Antônio (Macaé),
sediou o primeiro “Bote fé”
diocesano. O encontro
reuniu aproximadamente
300 jovens vindos das
várias paróquias que
durantes estes dias
aprofundaram a própria
fé na dimensão do cultivo
da interioridade, do
serviço, e da vocação a
qual cada um é chamado.

Foi realizada, de 13 a 17 de
junho, a XII Semana de Química do
INSG/Macaé cotidiano da profissão.
Quando elaboramos as atividades,
procuramos favorecer, além da
formação profissional, a formação
humana. A Educação Técnica do
Castelo é uma referência e todos os
envolvidos trabalham para enviar ao
mercado profissionais diferenciados
– afirmou a Orientadora Educacio-
nal deste segmento, Fátima Neves,
ressaltando que um dos pontos altos
desta edição foi o contato que os alu-
nos tiveram com ex-alunos da insti-
tuição atualmente contratados pelas
empresas visitadas: Odebrecht,
Transforma Resíduos e Falcão Bauer.

- Encontrar nossos ex-alunos bem

colocados no mercado de trabalho
estimulou ainda mais nossos jovens
alunos – completou Fátima Neves.

No primeiro dia, houve palestras
com o Engenheiro Ambiental
Ricardo Medeiros e com o represen-
tante da Falcão Bauer, Marcus
Guilherme Jezini Monteiro Filho.
No dia 14, os alunos fizeram uma
visita técnica à Odebrecht Ambiental
e puderam participar do minicurso
de produção de cachaça artesanal,
ministrado pelo Prof. Dr. Carlos
Henrique Mendes Marcelino
(UENF). No dia 15, foi realizada uma
palestra sobre “Tópicos Avançados
de uma Estação de Tratamentos de
Efluentes (ETE)”, ministrada pelo
Prof. MSc. Rodolfo Fernandes

Cunha Rodrigues, do INSG/Macaé.
No dia 16, a programação incluiu
uma visita técnica à empresa
Transforma Resíduos e uma palestra
sobre “Formação Continuada”, com
Prof. MSc. Warlley Antunes, Coor-
denador do Curso de Engenharia
Química da FSMA.

 No último dia, os alunos
puderam participar da oficina “A
Mágica da Química”, ministrada pela
Profª Drª Cristiane Marinho.

Para os participantes, a Semana
de Química proporcionou momen-
tos de muito aprendizado.

- É um evento muito importante
para a instituição porque nos pro-
porciona experiências que certa-
mente nos darão mais confiança no
desempenho profissional – afirmou
Douglas Mateus Leite, aluno do 3º
módulo do curso Técnico de Química
do INSG/Castelo e também do curso
de Engenharia Química da
Faculdade Salesiana.

Para a aluna Maria Clara
Mendes, foi uma oportunidade para
“ampliar os horizontes” na profissão.

– No evento, pude aprofundar
meus conhecimentos em Química e,
além disso, me proporcionou conhe-
cer áreas que eu nem imaginava que
existiam na Química. Isso despertou
meu interesse até mesmo para um dia
atuar nessas áreas – afirmou a jovem,
que cursa o 2º ano de Química.

INSG/Macaé Realiza a XII Semana de Química

“Bote Fé”, em Macaé Palestras, apresentações
de carismas, shows,
caminhada... tudo dentro
do festivo clima juvenil.
Nossa Família Religiosa
também se fez presente
apresentando o jeito de
ser Salesiano com
exposição de material
durante todo o encontro,
conversas individuais,
palestra... sendo presença
no meio da juventude
durante os dois dias de
encontro.
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Funcionário do INSG/Macaé encanta
público com Poesia de Cordel

A aluna do Instituto Nossa
Senhora da Glória - Macaé, Gabriela
Machado, do 9º ano, conquistou o 2º
lugar no mini-trampolim no Cam-
peonato Estadual, realizado no dia 4
de junho, em Piraí (RJ). A atleta
integra a equipe Giro (Escola de
Ginástica de Rio das Ostras), que ficou
em terceiro lugar na classificação
geral. Além desse título, a equipe já
conquistou cinco títulos de campeo-
natos brasileiros e três dos seus atletas
já integraram a Seleção Brasileira.

O Campeonato Estadual de
Ginástica de Trampolim foi organi-
zado pela Federação de Ginástica do
Estado do Rio de Janeiro em parceria
com a Prefeitura de Piraí, reunindo
132 atletas de oito instituições.

Foram disputadas provas de
tumbling, mini-trampolim, duplo-
mini trampolim e trampolim, nas
categorias pré-mirim, mirim, infantil,
infanto-juvenil, juvenil e adulto.

Gabriela e toda a equipe se

preparam para o Campeonato Brasi-
leiro, que será realizado de 11 a 17 de
julho, na cidade de Ouro Preto (MG);
e para a classificatória na tentativa de
representar o Brasil na Gymnastrada,
uma exibição mundial que será
realizada na Áustria em 2019.

A estudante, de 14 anos, divide sua
rotina de estudos no INSG/Macaé
com essa e outras atividades espor-
tivas. Desde os três anos de idade,
pratica balé e jazz; e há três anos treina
também handebol na escola onde
estuda desde o Maternal. O trampolim
é uma paixão recente, que começou no
projeto Prata da Casa, da Prefeitura de
Macaé, do qual participou durante
dois anos; e recomeçou nesse esporte
este ano na equipe de Rio das Ostras.

- Estou muito feliz com essa
conquista. Agora vou me preparar
para as próximas competições. O
objetivo agora é treinar ainda mais,
para conquistar o pódio no Brasileiro
em julho – afirmou a atleta.

Alunos do 1º ano do Ensino
Médio do Instituto Nossa
Senhora da Glória – Macaé
participaram de uma oficina
sobre Media Training realizada
pela Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora (FSMA).

As palestras foram ministradas
no dia 02 de junho no Centro de
Estudos e Pesquisas Midiáticas
(CEPEM) da FSMA, pelos
jornalistas Andréia Gorito
(Coordenadora do Curso de
Comunicação Social), Gerson
Dudus (Professor do Curso de
Comunicação Social) e Alysson
Nogueira (editor do CEPEM).

- O objetivo é apresentar para
os nossos alunos um pouco
desse universo da Comunicação
Social e oferecer uma
oportunidade de
aperfeiçoamento das técnicas
de oralidade, especialmente
para apresentação de trabalhos
– explica a Professora de
Língua Portuguesa no INSG/
Macaé, Aparecida Araújo,
organizadora da oficina.

Aluna do Castelo/Macaé conquista
2º Lugar no Mini-Trampolim

Alunos do INSG/
Macaé Participam

de Oficina de
Comunicação da

FSMA
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Dando continuidade às atividades
relacionadas ao Jubileu “300 anos de
bênçãos”, a Diocese de Nova Friburgo,
enviou em Romaria a imagem de Nos-
sa Senhora Aparecida ao Vicariato Li-
toral. A peregrinação prepara toda a
comunidade diocesana para as come-
morações dos 300 anos da aparição de

Nossa Senhora.
No dia 05 de junho a Paróquia São

Vicente de Paulo esteve reunida em
oração para receber a imagem jubilar
da Mãe Peregrina. Momento de fé e
grande devoção. A tarde foi marcada
pela presença da comunidade religiosa
salesiana junto ao povo.

A passagem de Nossa Senhora foi
celebrada com uma intensa programa-
ção que se iniciou com a oração do ter-
ço e a escuta atenta à narrativa do en-
contro da imagem no Rio Paraíba do
Sul. As manifestações de devoção e
amor a “Mãe de Deus e nossa” foram
vistas através da ladainha e dos pedidos
individuais de cada pessoa ali presente.

O encerramento dessa impor-
tante visita, aconteceu com a rea-
lização da Santa Missa, presidida pelo
Pároco local, Pe.Raphael Costa dos
Santos. Da paróquia, a imagem seguiu
para a Capela do Colégio Castelo –
INSGRO e contou com a visitação das
turmas da escola.

Durante os dias 06 e 07 de junho
a capela do colégio recebeu a visita da
comunidade educativa e incentivou
momentos de oração e entrega de pe-
didos à Mãe Aparecida. A romaria
seguiu com a imagem para a Paróquia
Nossa Senhora da Conceição.

O Colégio Castelo/Rio das Ostras
realizou a Gincana Solidária com as
turmas do 3º Ano do Fundamental I
ao 3º Ano Médio. Foram arrecada-
dos alimentos e outros donativos
para uma comunidade local.

Josimária Coutinho e do Serviço
Social da escola. Por meio de dinâ-
micas, reflexões e debates foram in-
centivados entre as crianças valo-
res como a construção da própria
felicidade incluindo a felicidade das
outras pessoas. Outro objetivo da
ação foi criar um clima de respeito
e harmonia no espaço escolar. As
doações foram destinadas ao Grupo
Maná, da paróquia riostrense de
São Benedito, que realiza um tra-
balho social com a comunidade Por-
telinha, no bairro Âncora.  Também
o Asilo de Casimiro de Abreu rece-
beu parte das doações, que foi en-
tregue num momento de descontra-
ção, animado pelo grupo História
Cantada. A Gincana Solidária foi
inspirada no projeto da RSE
“Meu S é de Solidariedade”.

A motivação para essa iniciativa
aconteceu nas aulas de Ensino Reli-
gioso, Arte, Sociologia, Filosofia e
Educação Física, com a parceria da
Orientação Educacional, sob a
coordenação da Psicopedagoga

Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida
Visita Rio das Ostras

Gincana Solidária em Rio das Ostras


