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Despertar  Vocacional
Despertar Vocacional em
Macaé – 1ª Etapa

Comprometido com o projeto
inspetorial “Despertar Vocacional”, o
Instituto Nossa Senhora da Glória –
Macaé realizou no dia 05 de julho,
momentos de reflexão e oração pro-
porcionando aos alunos recursos para
descobrirem suas potencialidades e
valores que os possam orientar na
construção do seu projeto de vida.

Atendendo as características pró-
prias de cada grupo, foram realizados
encontros com os alunos do 9º ano
do Ensino Fundamental e 1º e 2º anos
do Ensino Médio. Irmã Rita Cristina
animou esse momento juntamente
com a participação da Pastoral Es-
colar e do Professor Márcio Calixto.

INSG/Castelo - Macaé

Aconteceu no dia 04/07, o
Despertar Vocacional no Colégio Cas-
telo/Rio das Ostras para as turmas do
9º Ano EFII e do 1º, 2º e 3º EM.

Momento de provocação e
questionamentos sobre a vida, sobre
os planos de futuro, sobre as escolhas
a serem realizadas... Qual nosso papel
neste mundo?

A reflexão proposta sugeriu
caminhos possíveis para sair de si em
direção ao outro...

Os grupos responderam com en-
tusiasmo e seriedade, surgindo mui-
tos para o voluntariado, para o grupo
de jovem e principalmente para per-
correrem um caminho de discerni-
mento vocacional junto a nós.

Louvamos e agradecemos a Deus
pela semente lançada.

INSG/Castelo - R.O.
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De 22 a 24 de julho aconteceu
no Laura Vicunha o encontro
vocacional da Inspetoria reunindo
um grupo de 7 jovens vindas das
Comunidades de Cachoeiro de
Itapemirim (Leidiane e Verônica,
acompanhadas por Ir. Antonia), de
Belford Roxo (Rayane e Arianda,
acompanhadas por Ir. Rita Cristina
- também coordenadora da equipe
vocacional), de Rio das Ostras (Laís,
acompanhada por Ir. Julieta) e de

Campos (Fabiane), além da jovem
Maria Cristiana. O encontro trans-
correu num clima de muita alegria e
comprometimento. Procurando
perceber-se como barro nas mãos do
oleiro, o grupo viveu momentos de
reflexão, oração e partilha intensos.
Na manhã do domingo lhe foi
apresentada, por Ir. Sirlene Girardi,
a Família Salesiana, destacando os
Salesianos Cooperadores, as Volun-
tárias de Dom Bosco e as FMA. Para

tanto, estiveram presentes as
Salesianas Cooperadoas Cristina
Pessanha e Edilma Souza; e também
Ir. Giuliana Acerbis (FMA que em
agosto completará 61 anos de con-
sagração!). Durante todo o tempo
esteve presente Ir. Ana Teresa Pinto
- inspetora - que fraterna e cari-
nhosamente acolheu, colaborou na
assessoria do grupo e também
conversou individualmente com
as jovens.

Encontro Vocacional da Inspetoria



... 4 Boletim Informativo INSP

Com a proposta de apropriar-se
do conteúdo do XXIII Capitulo Geral
das FMA e a partir dele iluminar as
práticas educativas das nossas pre-
senças, um grupo de 44 educadores

Aconteceu em Vitória/ES, nos
dias 14 e 15 de julho, o encontro de
capacitação da RSB Ação Social com
o tema: Introdução ao Método de
Planejamento e Gestão de Projetos
Orientado a Objetivos. Os partici-
pantes puderam tirar dúvidas sobre o
método Zopp /Marco Lógico,como
ferramenta de promoção de susten-

tabilidade carismática e financeira
em âmbito local.

A Inspetoria Nossa Senhora da
Penha se fez presente através da
equipe técnica do Projeto Crescendo
Juntos – Belford Roxo  (Ir. Maria Rita
Zampirolli – diretora; Ir. Rita Cristina
de Jesus Pacheco – psicóloga; Stevie
Santos – coordenador pedagógico), da

assistente social da Inspetoria Goyani;
do Projeto Centro Comunitário Edu-
cativo Esperança do Futuro – Resende
(Ir. Maria Calliman – diretora; Ir.
Gerline Paiva – assistente social); e do
Projeto Centro Juvenil Santa Maria
Domingas Mazzarello – Linhares (Ir.
Tânia Maria Cordeiro – diretora;
Virgínia - assistente social).

Ao final do processo os partici-
pantes capacitaram-se um pouco mais
para elaborar e analisar  suas reali-
dades com esse método, diagnosticar
as demandas de atuação das obras
sociais no território, analisar a viabili-
dade de implantação de respostas con-
sistentes e viáveis às demandas assu-
midas pela obra social e orientar pro-
cessos de planejamento, gestão,
monitoramento das obras sociais e
suas avaliações.

O encontro foi muito significativo
e fez a equipe pensar em seu dia a dia
e no método utilizado para diagnóstico
da realidade e na clareza que se faz ne-
cessário quanto a aplicação e fortale-
cimento da Pastoral Juvenil Salesiana.

Instituto Profissional Laura Vicunha
e foi assessorado por Ir. Carmelita
L. Agrizzi, Ir. Regina Maria Meireles
e Ir. Ana Teresa Pinto. A dinâmica
proposta para o trabalho foi parti-
cipativa e levou o grupo a interagir
de modo muito criativo demons-
trando inserção e comprometimento
como  educadores salesianos.

Ir. Ana Teresa destaca ainda: “É
importante ressaltar o jeito acolhedor,
generoso e fraterno da Comunidade
do Laura Vicunha. Nosso obrigado se
torna compromisso de multiplicar o
que ouvimos, experimentamos e
tocamos com nossas mãos”.

Esta foi mais uma atividade
realizada tendo em vista a proposta
de formação dos leigos para a missão
educativa salesiana.

Jornada de Formação para Leigos - XXIIICG

das escolas, faculdades e projetos
sociais da Inspetoria Nossa Senhora
da Penha participou da Jornada de
Formação para Leigos. O encontro
aconteceu no dia 06 de julho no

Inspetoria Nossa Senhora da Penha
participa de formação da RSB Social
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O INSG - Macaé e a FSMA realiza-
ram, no dia 2 de julho, o Arraiá do
Castelo. O evento teve barracas de co-
midas típicas, mundo mágico, pes-
caria, correio do amor, música e dança,
reunindo toda a comunidade educa-
tiva em um momento de confrater-
nização, alegria e solidariedade.

Durante todo o dia houve apresen-
tação das danças: Trem Maluco/Tin-
dolelê (Maternal II), Isso é lá com San-
to Antônio (Maternal III), Espantalho
(Infantil I), Xuxamego (Infantil II), A
dança do Carimbó (1º ano EF), Eu
quero o meu amor (2º ano EF), Frevo

As festas nos Arraiás
Arraial Laura Vicunha

Arraiá do Castelo: alegria e solidariedade

No dia 16/07 aconteceu a
tradicional Festa Julina do Instituto
Profissional Laura Vicunha, que este
ano trouxe como tema “ o ouro é
nosso” em homenagem aos Jogos
Olímpicos Rio 2016. O primeiro
momento foi a abertura da festa
realizado pela Ir. Claudia Pianes
diretora do Instituto. Os momentos
seguintes foram de apresentações de
danças e encenações realizadas pelos
alunos do Ensino Fundamental I e II.

A Festa Julina do Laura Vicunha
2016, trouxe momentos de muita

alegria e emoção com as apresentações
demonstradas pelos alunos. Os
primeiros a se apresentarem foram os
alunos do 1º ao 5º ano, que com muita
graça e entusiasmo realizaram belas
apresentações. Na sequência se
apresentaram os alunos do Grupo
Jovem Sol Nascente, bem como os
alunos do 6º ao 9º ano que, fazendo
referência a várias personalidades do
esporte brasileiro, deram um show e
agitaram todos os presentes. A música
ficou por conta do cantor Adriano
Azevedo, que em parceria com Raquel
Rangel sacudiu a arquibancada.

Gemedeira (3º ano EF), Amor Amor
(4º ano EF), Quadrilhão de São João
(5º ano EF), Quadrilha do Fogaréu (6º
ano EF), International Dance (Bilín-
gue), Quadrilha Maluca (7º e 8º anos
EF), O Baile (9º ano EF), Xote dos Mi-
lagres (1º e 2º anos EM), Explode Co-
ração (3º ano EM) e Quadrilhão da
Alegria (pais, professores, ex-alunos e
funcionários).

Os recursos arrecadados na festa
serão destinados aos projetos sociais
Recanto dos Idosos, Projeto Crescen-
do Juntos, Parceria Cidadã e Oratório
Dom Bosco.

No dia  22 de julho, o Vill’agindo
preparou um arraiá pra lá de
especial com o tema “Êta mundo
bão!”. A  intenção do projeto foi
levar a mensagem de
responsabilidade com o planeta e
com o próximo, uma vez que
trabalha-se diariamente a
pedagogia salesiana (A pedagogia
do amor) e também  o lema da
Campanha da Fraternidade,
“Casa Comum nossa
responsabilidade”, inserido dentro
do quadrilhão que brincou com os
temas atuais como política,
músicas de sucesso, olimpíadas,
Dom Bosco entre outros.

A comunidade, as famílias,
amigos, parceiros, voluntários,
jovens, crianças e adolescentes,
educadores e Irmãs marcaram
presença com garra, força e
empenho. O resultado foi muita
animação.

Entre as apresentações, aconteceu
danças cowtry e sertaneja,
musicopos (percussão usando
copos  e o corpo), o tradicional
quadrilhão do Vill’agindo,
casamento na roça, quadrilhão
maluco. As barracas fizeram
sucesso com os caldos e outras
comidas típicas, além do pulapula
e recadinhos de ”Amor e amizade”.

Arraiá do
Vill’agindo: “Êta

Mundo Bão!”
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XXIV Assembleia da CRB Nacional

De 11 a 15 de julho, em Brasília/
DF aconteceu a XXIV Assembleia
Geral Eletiva da CRB Nacional reu-
nindo aproximadamente 500 Reli-
giosas/os vindas/os de todos os
lugares do Brasil, além de represen-
tantes de outros Continentes, com o
tema "Vida Religiosa Consagrada em
processo de transformação" e o lema:
"Eis que estou fazendo uma coisa
nova" (Isaías 43,19).

Foram dias de gratidão a Deus
pelo tesouro que a Vida Religiosa
Consagrada é para a Igreja e o mun-
do, bem como de reflexão, partilha,
questionamentos e revitalização de
sonhos e esperanças.

A conferência de abertura ficou
por conta de Dom João Braz de Aviz,
abordando o tema “Exigências e
tendências da Igreja e Vida Religiosa
Consagrada”.

A “Leitura de Cenários Sociais e
Religiosos Contemporâneos”, foi
apresentada por Pe. Inácio Neutzling,
sj; e Fr. Luiz Carlos Susin, ofmcap.

A terceira conferência temática
abordou o tema“Vida Religiosa
Consagrada em processo de trans-
formação: esperança e caminhos em
tempos de Francisco”, e foi desen-
volvida por Ir. Afonso Murad e Ir.
Annette Havenne.

Um dos momentos que marcou

esta Assembleia foi o "Manifesto
contra a corrupção e celebração dos
mártires da caminhada". As/Os
consagradas/os católicos foram às
ruas de Brasília, pedir o fim da
corrupção e celebrarem em frente à
Catedral os mártires da caminhada e
rezarem em defesa da vida.

Momento significativo foi tam-
bém a eleição da Presidente, bem
como da Diretoria e do Conselho
Fiscal. A presidente nacional CRB
Nacional em exercício, Irmã Maria
Inês Vieira Ribeiro, foi reeleita no dia
13 de julho, quase por unanimidade
para assumir a animação da Vida
Religiosa Consagrada do Brasil no
triênio 2016 – 2019."Ser eleita de
maneira quase unânime é um sinal da
predileção de Deus. Ele quer algo mais
de mim. Ele se serve de cada um de
nós. Ele quer contar com minha par-
ticipação para animar a Vida Con-
sagrada (VC). Ele sabe do meu limite,
da minha pequenez, das minhas
dificuldades, mas nos somos muitos e
abraçamos esta causa de animar a VC
no Brasil com mística e comunhão",
disse.

Em seguida, foi constituída a
Diretoria e o Conselho Fiscal. Na
missa de posse, o arcebispo de Porto
Alegre e bispo referencial para a Vida
Consagrada,  que presidiu a celebra-
ção, dom Jaime Spengler pediu que os

eleitos e eleitas se ajoelhassem para
que fosse abençoados/as pela mesma
assembleia que os elegeu. "Peço que
se ajoelhem. Este gesto quer significar
que vocês estão assumindo um serviço
para a Vida Consagrada e esta mesma
os abençoará neste momento.

A diretoria ficou assim cons-
tituída:
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A partir do que foi visto e ouvido,
sentiu-se o imperativo exigente de
uma profunda reforma da Igreja no
centro da consciência do Povo de
Deus, povo universal, chamado a
chegar até os extremos confins da
Família Humana. Essa reforma quer
traduzir no hoje o coração pulsante do
Evangelho de Jesus, na força do
Espírito Santo e no discernimento dos
sinais dos tempos. Também para a
Vida Religiosa Consagrada urge
acontecer uma profunda reforma a fim
de continuar sendo sinal e profecia no
mundo de hoje, caminhando junto,
testemunhando a verdade com a ca-
ridade e assumindo o diálogo como
caminho da evangelização.

Com o profeta, se ousa sonhar e
alimentar a esperança. No entanto,
junto com a humanidade, a sociedade
e a Igreja, também a Vida Religiosa
Consagrada se encontra numa en-
cruzilhada. É preciso fazer memória
do passado, viver com novo encanta-
mento o momento presente e avançar.
A crise em que se vive é oportunidade
de construção de novos horizontes e
de fortalecimento da identidade, de
crescimento na intercongregaciona-
lidade e de atitudes mais ousadas.

"Eis que estou fazendo uma coisa
nova: ela está brotando e vocês não
percebem?" (Is 43,19). O protagonista
da missão é Deus, toda a ação

salvadora vem dele. Quem cria a coisa
nova é Deus. (cf. I Cor. 3,9). Os
caminhos, instituições e estruturas são
meios, não são o centro nem têm fim
em si mesmos. O Papa Francisco
lembra de que não se deve ter medo
de deixar os odres velhos, de renovar
os hábitos e estruturas que na Vida
Consagrada já não respondem ao que
Deus pede hoje para fazer avançar o
Reino de Deus no mundo.

É preciso despertar uma Vida
Religiosa Consagrada que testemunhe
a alegria e a liberdade do Evangelho,
frente à complexidade do mundo
atual. Para isso se faz necessário:

• Voltar à primazia do Evangelho,
redescobrindo a importância do
silêncio e da mística na escuta da
Palavra, tendo o mistério de Jesus
Cristo como fonte inspiradora da con-
sagração que aponta para a missão e
não para uma obsessão de sobre-
vivência.

• Resgatar a vida fraterna como
caminho de seguimento em toda a sua
dimensão humana e humanizadora. O
anúncio da Boa Nova jamais acontece
de mão única, mas sempre na reci-
procidade da relação: é preciso apren-
der a dar-se, mas também a receber
dos outros.

Confiantes na ação do espírito,
que faz brotar coisas novas, e na pre-
sença de Maria, que contagia com sua
gratuidade e prontidão, saiamos de-
pressa como Vida Religiosa Consa-
grada ao encontro dos pobres, cuidan-
do da vida e anunciando o Reino.

• Incentivar uma Vida Religiosa
Consagrada em saída, a partir dos
Carismas Fundacionais, que impul-
sionem a um compromisso profético
mais além de cada fronteira. A expe-
riência missionária é sempre marcada
pela itinerância, despojamento, leveza
e provisoriedade. Neste assembleia foi
vivenciado o envio de quatro religiosas
para a missão intercongregacional na
Diocese de Pemba – Moçambique.

• Reavivar a proximidade e o
encontro com as Novas Gerações e as
juventudes através de processos for-
mativos humanizadores e conectados
com os debates de hoje, de maneira
que encontrem na Vida Religiosa
Consagrada mulheres e homens como
irmãs e irmãos de caminhada.

• Reafirmar a opção preferencial
pelos pobres através da solidariedade
e reaproximação com um estilo de vida
simples e austera, comprometida com
as causas sociais, engajada nas lutas
em defesa dos direitos, da dignidade e
da vida para todos, promovendo a
participação política e colocando-nos
ao lado dos grupos humanos mais
vulneráveis, como os migrantes, os
refugiados, as vítimas do tráfico hu-
mano, os afrodescendentes, os povos
indígenas, entre outros.

• Promover uma ecologia integral
que brote de uma paixão pelo cuidado
da Casa Comum e se alimente de uma
espiritualidade que propõe um cres-
cimento na humildade sadia e uma
sobriedade feliz. (Cf. LS 222). Desta
forma, encontramos a presença e a
ação de Deus em todas as criaturas, e
"juntamente a todas as criaturas
caminhamos nesta terra a procura de
Deus" (LS 244).
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O dia 27 de julho marcou o inicio
da festa do Movimento Juvenil
Salesiano (MJS), ato que se insere no
ciclo de eventos que acompanham a
JMJ 2016. Os Jovens de todo o
mundo se apossaram da cidade e a
Juventude salesiana repletou a Feira
EXPO, de Cracóvia: aproximada-
mente 6 mil jovens, de 55 países!

A manhã foi dedicada à reflexão
sobre a Misericórdia na vida do

Os Jovens refletiram sobre os
desafios que lhes lança o mundo ao
praticarem obras de misericórdia e
qual a satisfação que lhes advém do
fato. Coube aos Jovens também
formular a Mensagem do MJS para
o Mundo, mensagem que será
proclamada no último dia da JMJ e
será entregue ao Papa Francisco.

A segunda parte da manhã foi
dedicada a um diálogo dos Jovens
com o P. Ángel Fernández Artime,
Reitor-Mor dos Salesianos, e com a
Ir. Yvonne Reungoat, Madre Geral
das FMA. Os jovens da Eslovênia,
Angola, Venezuela e México per-
guntaram-lhes como – em tempos
tão difíceis, cheios de guerras, vio-
lências, nos quais se questiona a
visão antropológica cristã do
Homem – como viver e partilhar a
misericórdia com os outros; e qual a
resposta da Congregação.

O Reitor-Mor observou entre
outras coisas que os jovens dos
ambientes salesianos correm o
perigo de nada poderem mudar. A
resposta a isso deverá ser a nossa
‘unidade’, fonte de força. A Madre
Geral sublinhou que é nossa tarefa

JMJ e o Movimento Juvenil Salesiano

Jovem. No Fórum MJS participaram
os representantes das Inspetorias
salesianas de 41 nações, sendo
saudados pelo P. Fábio Attard,
Conselheiro Geral para a PJ dos
Salesianos, e pela Ir. Runita Borja,
Conselheira para a PJ das Filhas de
Maria Auxiliadora (FMA). Depois de
um curta sobre a relação Dom Bosco
– Divina Misericórdia, iniciaram-se
os trabalhos por grupos linguísticos.
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olhar as demais pessoas com em-
patia, tal como no-lo ensina o Papa
Francisco e toda a Igreja, mantendo
clara a visão de Pessoa segundo o
Projeto divino.

A Concelebração Eucarística foi
o ápice dessa parte do Encontro. Nas
palavras dirigidas à Assembleia, o P.
Fernández Artime ressaltou que no
contexto das Bem-Aventuranças, o
nome de Jesus é Misericórdia, e que
aceitar Jesus e reconhecê-lo como o
Senhor da própria vida significa ter
o direito de viver na Esperança. A
leitura das Bem-aventuranças pode

transformar a nossa vida.

Ao longo de quatro horas, as
salas da feira tornaram-se um
grande pátio de Valdocco. Os jovens
apresentaram brincadeiras, danças
e cânticos folclóricos. Foram reali-
zadas, então, as palavras de Dom
Bosco: “pátio vivo, diabo morto”.
Numa das salas foi exposto o San-
tíssimo Sacramento para a adoração.

Após o jantar, todos se reuniram
numa grande sala para o momento
de oração comum diante do Santís-
simo exposto sobre o altar. A vigília

foi orientada pelo grupo da pastoral
universitária “Petroklezja” de Plock.
Em seguida, foi apresentado um
breve espetáculo sobre a vida de
Santa Faustina Kowalska e sobre
como fazer as obras de misericórdia
na vida cotidiana.

O encontro foi concluído com o
“Boa-Noite” de Madre Yvonne
Reungoat e Padre Ángel Fernández
Artime: “Todos nós somos Sale-
sianos e todos nós trazemos nos
corações o mesmo espírito de Dom
Bosco e de Madre Mazzarello”,
foram as palavras de Madre Yvonne
acolhidas pelos jovens com grande
entusiasmo. Depois, continuou: “A
cada um de nós, nestes dias, Jesus,
Dom Bosco e Madre Mazzarello
falarão pessoalmente numa forma
especial”.

O Padre Ángel Fernández
Artime desejou a todos os jovens,
vindos dos vários lugares do mundo,
que cada casa salesiana se torne
outra Valdocco e outra Mornese, e
cada atividade salesiana leve os
jovens ao encontro pessoal com
Jesus, para que Ele possa tocar o seu
coração.

O dia terminou com uma “Ave
Maria” rezada em várias línguas.

Esta é a XXVIII JMJ. Realizada
na Polônia com o tema "Bem-aven-
turados os misericordiosos, porque
eles alcançarão misericórdia".

“ Todos nós somos
Salesianos e todos nós
trazemos nos corações o
mesmo espírito de Dom
Bosco e de Madre
Mazzarello.

A cada um de nós, nestes
dias, Jesus, Dom Bosco e
Madre Mazzarello
falarão pessoalmente
numa forma especial ”
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O Projeto Crescendo Juntos
realizou no dia 09 de julho o II Feirão
de roupas e calçados, com o objetivo
de buscar a sustentabilidade da casa
e desta vez também com um foco

especial: as obras que vão iniciar
com um recurso ainda insuficiente.

No feirão havia roupas para
todos os públicos e de valores bem
acessíveis para atender a comu-

II Feirão no PCJ
nidade. O feirão também é uma
maneira de divulgar o bazar do PCJ
que funciona de segunda a sexta.

Graças à solidariedade de todos,
no feirão podia-se encontrar roupas,
calçados, brinquedos e acessórios de
forma geral com qualidade. A venda
destes transforma-se em recursos
que viabilizam a acolhida diária de
111 crianças e adolescentes nesta
obra social.

À tardinha, o PCJ integrou-se
com a Comunidade de Santa Luzia
que realizou sua festa do “Rancho
Alegre” no Projeto. Foi uma alegria
só, com muito colorido e todas
aquelas delícias que são típicas de
uma festa julina.

Para contribuir no brilho da
festa a turma de coreografia do PCJ,
animada pela professora Aloá
Euzébio, fez duas lindas apre-
sentações.

veio para garantir os Direitos de
crianças e adolescentes que tem sua
infância violada pelo trabalho

Dia 13 de julho: aniversário do
Estatuto da Criança e Adolescente.
São 26 anos de criação dessa lei que

infantil, descaso social, violência
física, verbal, psicológica, abandono
familiar...

Em comemoração a essa data,
as crianças e adolescentes do Pro-
jeto "Villagindo pra ser Feliz" em
parceria com a SEMDES(Secretaria
Municipal de Desenv. Social) e o
Projeto Casa Verde, foram ao centro
da Cidade de Cachoeiro de Ita-
pemirim para participarem de
apresentações de Danças, Capoeira,
Artesanato entre outras, visando
mostrar à sociedade as ações rea-
lizadas de forma preventiva e de
garantia de direitos realizadas neste
e em outros projetos educativos do
município.

Villagindo comemora aniversário do ECA
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O Instituto Nossa Senhora da
Glória – Macaé está em clima de
comemoração. A escola conquistou
o 3º lugar na fase eliminatória da
Olimpíada Brasileira de Robótica –
OBR, na categoria nível 1, repre-
sentada pelos alunos do 6º ano C,
Davi Itagiba e Maria Laura Afonso,
do projeto de Robótica do Ensino
Fundamental II. Com essa coloca-
ção, a escola se classificou para a
etapa estadual, que acontecerá no
dia 19 de setembro na PUC/Rio.

pa estadual e ficar em primeiro lugar
na nacional, para ir para o mundial
bem felizes – planeja a Maria Laura.

O INSG/Macaé foi representado
na OBR por alunos do Curso Técnico
de Mecatrônica, orientados pelo
Professor Alessandro R. de Oliveira;
e do projeto de Robótica do Ensino
Fundamental II, orientados pelas
professoras Luemy Avila e Thatiane
Cardoso e pela monitora Emily
Monteiro.

A etapa regional Macaé reuniu 32
escolas na Funemac/Cidade Universi-
tária, no dia 23 de julho. A proposta
da competição foi a simulação de si-
tuações de resgate de vidas humanas
em um desastre num ambiente hostil
e evitando risco humanos, através da
ação de um robô autônomo.

Agora, a dupla se prepara para a
etapa estadual.

- Daqui para frente vamos conti-
nuar assim. Queremos passar na eta-

Do dia 18 a 29 de julho aconte-
ceu, no Centro Comunitário Edu-
cativo Esperança do Futuro de
Resende, o IPP – HOPE FOR THE
FUTURE. Este é um programa do
CISV e contou com a participação de
11 jovens de 5 países diferentes, com
Chapter (responsável local do CISV)
de São José dos Campos.

O CISV é uma ONG que foi
criada em 1951 por Doris Allen, uma
psicóloga infantil visionária que
acreditou que um mundo mais
pacífico e justo era possível. (Fonte:
www.br.cisv.org). Está nos 5
continentes e em mais de 60 países.
O International People´s Project
(IPP) é um programa inovador de

troca de conhecimento entre os par-
ticipantes e a comunidade envolvida
no projeto. Nesse programa os
participantes e voluntários parti-
cipam de toda a rotina da comuni-
dade enquanto abordam um deter-
minado tema, que no ano de 2016 é
a Sustentabilidade. Os participantes
trazem informações dos seus pró-
prios países para a comunidade so-
bre o tema e a própria comunidade
fornece informações do país e cidade
que o programa foi realizado, ou seja,
ocorre uma forte troca de informa-
ções e um grande aprendizado para
ambas as partes envolvidas.

Na primeira semana foram rea-
lizadas atividades para conhecer os
países e também as atividades do
CCEEF, encerrando com uma festa
onde apresentaram as danças típicas
de seus países, e as crianças e adoles-
centes ensinaram uma quadrilha
maluca para os visitantes. A segunda
semana foi de colônia de férias sendo
esta também preparada pelos mem-
bros do programa.  Todos os dias
foram de alegria, inovação e desco-
berta de novos valores.

Projeto de Resende recebe grupo internacional

da Olimpíada Brasileira de Robótica
INSG/Macaé se classifica para a etapa estadual
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Conhecimento, música, dança e
muita animação marcaram o lança-
mento da “Enciclopédia Olímpica”
elaborada pelos alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental do Instituto
Nossa Senhora da Glória – Macaé.

A obra, em versão online, é re-
sultado de um minucioso trabalho de
pesquisa e de criação dos alunos do
5º ano com a orientação de suas pro-
fessoras: Fátima Aguiar (5ºano A),
Janessa Ventura (5ºano B), Luana
Alvim (5ºano C), Jussara Tomaz
(5ºano D) e Camille Medeiros (pro-
fessora de Informática).

A iniciativa é uma proposta do
livro de Língua Portuguesa da Rede
Salesiana de Escolas e este ano o

tema escolhido foi “Olimpíadas”.
Desde o início do ano os alunos reali-
zaram atividades como: manusear
enciclopédias, entrevistar a biblio-
tecária da escola, pesquisar e produ-
zir verbetes, leituras e reescritas
sobre as modalidades olímpicas. E a
partir daí, construíram a enciclopédia.

O evento de lançamento acon-
teceu na quarta-feira, dia 20 de ju-
lho, na Quadra Dom Bosco, com a
presença de pais, alunos e educa-
dores. Houve apresentação de mú-
sica e dança, fazendo alusão à his-
tória e espírito olímpico, desportivo,
com coreografias elaboradas e apre-
sentadas pelos alunos junto com a
professora de Música, Priscila Sousa.

Além dessas atrações, a aluna
Gabriela Araújo, do 9º ano, ginasta
que conquistou medalhas em recen-
tes campeonatos, deu seu testemu-
nho de amor pelo esporte e passou
para o público uma mensagem de
perseverança, dedicação e supera-
ção, reforçando o espírito olímpico.

Após a apresentação na quadra
Dom Bosco, um protótipo da Tocha
Olímpica foi conduzida pela Diretora
Geral da instituição, Ir. Rosa Idália,
até a quadra Miguel Magone, onde
os pais foram convidados a vivencia-
rem algumas modalidades da prática
esportiva desenvolvida por seus fi-
lhos, nas aulas de Educação Física,
com a professora Joselma Sousa. Os
alunos foram os monitores dos pais.

Para a Coordenadora do Ensino
Fundamental I, Patrícia Certório, a
enciclopédia foi mais uma ação que
conduziu os alunos a aprenderem
um pouco mais sobre as modalida-
des esportivas e desenvolver o espí-
rito desportivo.

- Desejo que esse momento dê
frutos para a vida de cada um e que
nos faça lembrar sempre dos
ensinamentos de Dom Bosco, “ O pá-
tio é um excelente espaço de convi-
vência, de presença, é lugar de gran-
de possibilidade de descoberta de
talentos” – concluiu.

Alunos do INSG/Macaé lançam enciclopédia
sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016
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As aulas de Geografia do 7º ano
do Ensino Fundamental II ganharam
um diferencial nos estudos sobre Ur-
banização. Inspirados pelo tema da
Campanha da Fraternidade deste ano
- “Casa Comum, nossa responsabi-
lidade” – os alunos desenvolveram o

projeto “Que amanhã nós queremos
construir?”, idealizado pela Professora
Cristiane Dames. O objetivo foi esti-
mular a reflexão sobre o processo de
urbanização do país e suas consequên-
cias no meio ambiente e na qualidade
de vida da população.

A primeira parte do projeto foi
em junho, com uma visita ao Museu
do Amanhã, no Rio de Janeiro, para
observação da realidade urbana in
loco. O segundo passo foi a elabora-
ção de cartazes e maquetes em sala
de aula, que culminou com uma ex-
posição no pátio.

- A intenção foi levá-los a perceber
a real necessidade de cada indivíduo
no espaço; a entender de que maneira
nossas paisagens naturais estão sendo
substituídas por cidades; e a influência
disso na qualidade de vida das pessoas,
na irregularidade das chuvas, ente
outras questões. O projeto também
provocou uma reflexão sobre a conse-
quência dos nossos atos no planeta e
sobre como podemos promover um
desenvolvimento sustentável – expli-
cou a Professora.

Tema da CF/2016 inspira aula
sobre urbanização no Castelo/Macaé

Coral Clave de Sol Faz Recital de Inverno
no Castelo/Macaé

O coral infantil do Instituto
Nossa Senhora da Glória – Macaé,
Coral Clave de Sol, realizou um
Recital de Inverno no dia 26 de julho.

No repertório, as canções: “Dó
Ré Mi” (do musical Noviça Rebelde),
“Over the rainbow” (do musical “O

Mágico de Oz”); “O Caderno”
(Toquinho e Vinícius de Moraes),
que teve como solista a aluna Maria
Clara Gurgel; “O Piano da Vizinha”
(Alexandre Zilahi) e “Um mundo
Melhor” (Álvaro Socci), que teve
como solista a aluna Maria Eduarda.

O evento foi realizado no Salão
Nobre e contou com a presença de
familiares, amigos e educadores. Na
abertura, a Diretora Geral, Ir. Rosa
Idália deu as boas-vindas ao público
e falou sobre a importância da mú-
sica na Educação.

O Recital de Inverno marcou o
fim das atividades do primeiro se-
mestre do Coral Clave de Sol.

- Foi uma oportunidade de apre-
sentarmos aos familiares o trabalho
que os alunos desenvolveram nesse
período – afirmou a regente Ana
Lúcia Santos.

Criado em 1999, o Coral Clave de
Sol tem como objetivos introduzir o
canto no cotidiano escolar e contri-
buir para o desenvolvimento da
criatividade dos estudantes.
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A Escola Infantil do CENSA
realizou, no dia 13 de julho, a
culminância do Projeto "Casa
comum, nossa responsabilidade".
Numa tarde que reuniu todos os
períodos, professores e pais, os
alunos apresentaram o que
aprenderam no projeto.

- Mais que um momento de
integração, nossos alunos  mos-
traram o quanto estão atentos e
conscientes da importância de cada
um na preservação do mundo em
que vivemos - disse Maria Carla
Manhães, supervisora adjunta da
Escola Infantil.

Tendo como base a Campanha
da Fraternidade 2016, o projeto foi
subdividido pelas turmas e
trabalhado durante todo o primeiro
semestre, abordando, através de
situações cotidianas,  atitudes res-
ponsáveis que garantem a inte-
gridade e o futuro de nosso planeta.

TEMAS POR PERÍODO:

Pré-maternal: “Cuidando do
nosso Mundinho”. Moradores do
nosso mundo, preservação do meio
ambiente, cuidado com os bichos. Os
pequenos, transformados em "De-

fensores da Natureza", vestiram
coletes e convidaram os presentes a
se juntarem nessa missão.

Maternal: “Os cuidados que
devemos ter com a água”. A água
vista como um bem precioso, que
necessita de cuidados para que não
tenha fim. Conscientização sobre o
desperdício e atitudes de economia
desse recurso natural fundamental
para nossa sobrevivência.

1º Período: usando histórias e
personagens do universo infantil, os
alunos dramatizaram os cuidados e
práticas que devemos ter para
preservar nosso planeta. Chapeu-
zinho Vermelho e o Lobo Mau mos-
traram que não podemos jogar lixo
no chão, Branca de Neve e os sete
anões, que devemos cuidar da nossa
casa para que não deixemos água
parada, evitando os focos do
mosquito da Dengue, e os Três Por-
quinhos, que não podemos desper-
diçar a água.

2º Período: observando que
nem todos cuidam do nosso planeta,
os alunos alertaram para a
importância de ações cotidianas
simples mas que fazem toda di-

ferença: jogar o lixo na lixeira, a
atenção com os animais, o cultivo
das plantas, enfim, o cuidado e o ca-
rinho que devemos ter com a nossa
casa comum.

3º Período: "TeleCensa". Em
forma de telejornal, os alunos
apresentaram dados importantes
sobre a Dengue: sintomas, formas de
prevenção, fases de evolução e cria-
douros do mosquito. Finalizaram a
apresentação cantando "Palmas pelo
Brasil", de Ivete Sangalo.

- Com ludicidade e vivências
concretas, nossos pequenos apren-
dem que, com atitudes, fazemos do
nosso planeta um lugar melhor para
se viver! - acredita Maria Carla.

Culminância do Projeto                                    "Casa comum, nossa
responsabilidade"
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O  Ensino Fundamental I do
CENSA fechou o semestre com a Gin-
cana Cultural.

Durante os dias 11 e 14 de julho,
os alunos do 1 ao 5º ano desenvol-
veram as mais diversas atividades:

Gincana Cultural
do Fundamental I do CENSA

A UESC - União das Ex-alunas
Salesianas Campistas - encerrou suas
atividades do 1º semestre em ação
comunitária na Comunidade do
Oriente onde realiza um projeto social.

Foram doados 105 cobertores e

coral, quiz, edição de jornais e revistas,
desafios, dramatizações, jogos peda-
gógicos, debates sobre temas atuais do
nosso país, enfim, uma infinidade de
criativas dinâmicas que agradaram em
cheio a garotada.

UESC em ação coletiva
na Comunidade Oriente

105 cestas básicas para as 25 crianças,
que frequentam o oratório aos sába-
dos, e as 80 mulheres, que participam
dos encontros aos domingos. Foram
momentos marcados pela alegria da
partilha e solidariedade.

A Auge Consultoria Júnior,
empresa júnior da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora
(FSMA), de Macaé, recebeu a
visita de integrantes da Midas
Empresa Júnior, dos Institutos
Superiores de Ensino do CENSA,
de Campos dos Goytacazes. O
objetivo do encontro, realizado
na terça-feira, dia 5 de junho, foi
a troca de conhecimento sobre o
processo de federação de
empresas dessa natureza e o
Movimento Empresarial Júnior
(MEJ) no estado do Rio de
Janeiro.

Estiveram presentes os seguintes
representantes da Midas:
Hermes Neto (Diretor-
Presidente), Maria Cristina C.
Siqueira (Diretora de Marketing
e Vice-presidente), Caio José P.
Fernandes (Diretor de
Operações) e Diego T. Alonso
Ramos (Diretor de Projetos); que
foram recebidos pelos integrantes
da Auge: Lalita Pessanha
(Presidente), Paloma Cristina M.
Carvalho (Diretora de Recursos
Humanos), Luis Felipe França
Paes (Diretor Financeiro) e
Letícia (Consultora).

ISECENSA e FSMA
trocam

conhecimento sobre
Empresa Júnior
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Foi realizada no dia 12 de julho
a VIII Expo Profissões do Colégio
Castelo de Rio das Ostras. As profis-
sões mais valorizadas pelo mercado
de trabalho, os desafios encontrados
no início da carreira, reais dificul-
dades para encontrar um emprego e
a crise econômica no país foram
alguns dos temas abordados durante
as palestras.

Escolher uma profissão na
atualidade representa esboçar um
projeto de vida, questionar valores,
habilidades e aptidões. A intenção
inicial foi de que os estudantes do
Ensino Médio estivessem em con-
tato com os profissionais convida-
dos, que procuraram responder aos
questionamentos sobre as carreiras.

A Expo Profissões iniciou com um

VIII Expo Profissões no Castelo/Rio das Ostras
momento de oração e com as palavras
de incentivo de Ir. Neuza Zampirolli,
diretora do Colégio Castelo. Em segui-
da, a palestra da psicóloga Fátima Bar-
bosa abordou o tema do relaciona-
mento interpessoal e intrapessoal.

A escolha pela carreira de direito
foi representada pela Drª Mônica
Pires Maciel que destacou a necessi-
dade de que se amplie o conhecimento
acerca da carreira pretendida. “Muitas
vezes os alunos escolhem a profissão,
mas não dominam conhecimentos
básicos sobre a carreira.” disse.

A Expo Profissões é uma inciativa
da Orientação Educacional do Colégio
Castelo, sob a coordenação da Psico-
pedagoga Josimária Coutinho, que em
parceria com a coordenação pedagó-
gica, procurou em sua 8ª edição, fir-
mar parcerias com diversas universi-
dades da região. A presença do Senac
e do Sebrae também contribuiu para
esclarecimentos sobre empreendedo-
rismo, tema que ganhou, nos últimos
anos, destaque no mercado de trabalho.

O Colégio Castelo de Rio das Ostras
proporcionou a seus alunos do
Fundamental II uma rica
experiência de produção de textos.
A Oficina do Texto teve início em

abril e encerrou no dia 21 de julho com
a apresentação dos livros produzidos
neste período.

Inspirados pelo livro “A Menina e o
Mar”, de Marta Lagarta, paradidático

produzido pela EDEBE, os alunos
percorreram o caminho da
prazerosa leitura que os levou a
perceber a presença do medo entre
as crianças. Convidados pela
professora da oficina Cíntia de
Castro, os meninos mergulharam
em seus medos da infância e
produziram um livro para a
educação infantil.

A experiência de escrita
apresentou a grande sensibilidade
dos autores que trouxeram a
questão do medo do escuro, da
morte, dos perigos da rua e
principalmente, do medo de
dormir sozinho. De maneira
poética, as narrativas revelaram o
grande potencial dos alunos que
participaram de uma pequena
homenagem preparada pela
escola.

Oficina de texto no Castelo/Rio das
Ostras revela talentos


