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Consciência Negra e Consciência de Paz no PCJ

O Projeto Crescendo Juntos- PCJ
realizou do dia 16 ao dia 18 de no-
vembro a Semana da Consciência
Negra e Consciência de paz. Em meio
a um bairro que se encontra em guer-
ra entre facções o PCJ ousou fazer
diferente e unir a luta por um mundo
justo com um grito significativo pela
paz. Para abrir a semana as crianças
cantaram com entusiasmo hinos que
fizeram refletir e entender a contri-

buição para a transformação da socie-
dade atual.

A atividade do dia foi a monta-
gem de um cartaz que englobou paz e
consciência Negra. Os grupos utiliza-
ram uma pesquisa da História da
consciência Negra que havia sido en-
tregue anteriormente e utilizaram
também os Boletins Salesianos que
enriqueceram sua construção. Os car-
tazes ficaram excelentes e transmi-

tiram uma mensagem bem significa-
tiva a todos que puderam vê-los.

Na quinta feira dia 17 de novem-
bro os educandos participaram de
uma roda de Capoeira animada pelo
mestre Gigante, que contou um pouco
da História da Capoeira como arte de
resistência e transformação de vida.
Em seguida o mestre foi ensinando os
diversos movimentos da capoeira e fe-
chou com uma animada roda que en-
volveu todos que estavam presentes.

Fechando a semana foi promovi-
do no PCJ um grande aulão de músi-
cas Afros que foi animado pelos edu-
cadores, Aloá e Stevie que botaram a
garotada para suar e refletir. Em se-
guida o coordenador Pedagógico –
Stevie Santos e a Diretora – Ir. Maria
Rita Zampiroli fizeram uma roda de
reflexão pela paz e as crianças expres-
saram palavras de paz em voz alta
partilhando e comovendo todos que
estavam próximos e também quem
passava pela rua.

Assim o PCJ encerrou a semana,
com muita animação para uma cami-
nhada de fé em prol de uma vida mais
digna onde todos sejam tratados com
respeito e igualdade.

Reunião de Pais no Villagindo
Na noite de 24 de novembro, a

turminha da Dança e da Ginástica
Rítmica(GR) do Villagindo ficou
responsável pela Reunião de Pais e
responsáveis que teve como tema
“Família e os conflitos da convi-
vência”, apresentando coreografia
fazendo alusão ao Dia Nacional da
Consciência Negra -20 de novembro
e Ginástica Rítmica referenciando as
atividades que são realizadas du-
rante o ano.  Dentro da reunião, foi
revelado o rei, a princesa e os prínci-
pes da Solidariedade ( os que se
destacaram na venda das rifas e na
coleta dos produtos do Projeto Soli-
dariedade).
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Dia 15 de outubro ficou pra trás
e a comemoração do "Dia do Pro-
fessor" veio cheia de energia e risos
para os educadores do Vill’agindo no
dia 26 de novembro, depois de mui-
tos cancelamentos por conta dos dias
chuvosos!

As Irmãs Salesianas se encar-
regaram de presentear  os educado-
res com um passeio no Sítio Moitão
no interior da cidade. O momento
permitiu interação da equipe e ren-
deu vários episódios engraçados
como a brincadeira: ”amigo da onça”
e o passeio no pedalinho, produzin-
do uma mega vídeo cassetada com a
queda do educador na lagoa! Haja
barriga para as gargalhadas! Foi
muito bom!

Dia do Educador em novembro
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Aconteceu nos dias 09 e 10 de
novembro, o já tradicional,
“Cinemão-Vill’agindo” para a
garotada que ama um evento
diferente nesta obra social!

O Cinemão foi criado com o único
objetivo de  promover momento
de lazer e cultura fora do horário
normal de atividade, o que traz
bastante alegria para quem
participa.

Foram realizadas duas sessões:
dia 09/11 (quarta-feira) foi a vez
dos pequenos de 6 a 11 anos, com
o filme “Yellow Bird- o pequeno
herói” e na quinta, 10/11 a tensão
e aventura pegou os adolescentes
com o filme “Warcraft- o primeiro
encontro”. As sessões foram
regadas a muita pipoca e
suquinho, além de levar pra casa
uma guloseima.

As crianças e adolescentes do
Projeto “Villagidno pra ser feliz”, da
oficina de musicalização (flauta/
coral) marcaram presença em diver-
sos eventos nesse mês de novembro
a começar pelos dias 18 e 24 no Cen-
tro de Referência da Assistência So-
cial (CRAS) do bairro Jardim Ita-

participações especiaisVillagindo em

pemirim que promoveu dois eventos
para os usuários e comunidade abor-
dando os temas:

“Dia Nacional de Combate à
Violência contra a Mulher”

e “Novembro Azul”.

Dia 24 além do CRAS, a Casa de
Apoio aos portadores de Câncer,
contou com a alegria e encoraja-
mento do grupo através da música
no "Sarau" da instituição e de doação
de produtos arrecadados no “Projeto
da Solidariedade”.

Cinemão no Villagindo
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Encerrando o mês de outubro,
mês dedicado às crianças, os educa-
dores do Centro Comunitário Educa-
tivo Esperança do Futuro- Resende
realizaram o projeto “Master Chef
Junior" com todos os educandos nos
períodos matutino e vespertino.

O Master Chef Junior do CCEEF
iniciou no dia 26 de outubro com a
divisão das equipes. Os lideres foram
indicados pelas educadoras Helen
Alencar e Janaína Paes, e cada líder
escolheu sua equipe. O turno matu-
tino teve três equipes e o vespertino
seis, elas tinham como objetivo
principal montar uma pizza. Du-
rante a preparação foi observado o
trabalho de cada uma, o empenho e
dedicação de todos, o nível de en-
volvimento de cada membro e o
quanto envolviam as famílias na
aquisição dos ingredientes.

O dia mais esperado por todas
as equipes foi o dia 01 de novembro
onde aconteceu na prática o Master
Chef Junior. Cada equipe ocupou
uma mesa e os membros da equipe
levaram os seus ingredientes e
iniciaram a montagem da pizza.
Todos contribuíram.  A criatividade
e o sabor era próprio de cada grupo.
Foram minutos de grande alegria,

Projeto "Master Chef Júnior",
em Resende

concentração, dedicação e união:
equipes que tinham ingredientes
sobrando davam para a outra que
precisava. Ao final todas as pizzas
montadas foram levadas ao forno,
sempre orientados pelos educa-
dores, e depois de assadas ficaram
expostas em mesas para que os
jurados (educadores e Irmãs Sale-
sianas) escolhessem a pizza que mais
agradava aos olhos, para depois de-
gustarem pelo menos um pedaço.

Ao anunciarem o resultado os
jurados destacaram as qualidades de
cada equipe e ressaltaram que todas
ficaram ótimas, mas como deve-se
escolher uma de maior destaque
anunciaram a campeã (uma em cada
período), depois todos foram servir
da pizza de sua preferência e
refrigerante, sendo que a fila para
servir foi de acordo com a ordem da
classificação. Em seguida quem ficou
em primeiro lugar ganhou um
presente para cada membro e a
educadora Helen Alencar destacou o
empenho de todos da equipe e o en-
volvimento dos familiares no perío-
do de aquisição dos ingredientes.

Para os educadores o objetivo foi
alcançado, ao verem todos se de-
dicando e trabalhando em equipe.

O CCEEF recebe
Moção de Louvor

No dia 29 de novembro na
Câmara de Vereadores de
Resende o Centro Comunitário
Educativo Esperança do Futuro,
indicação do vereador Joaquim
Romério, que em votação foi
aprovada por todos os demais
vereadores.

Na seção estiveram presentes 12
homenageados, entre eles
entidades e pessoas que
contribuem para o crescimento
da cidade. O orador leu o texto
da indicação do CCEEF e
apresentou um vídeo com
imagens da instituição. Em
seguida, o vereador Joaquim
Romério foi convidado a
receber as pessoas que estavam
representando a instituição e
entregar-lhes a Moção de
Louvor.

Após entregar a placa e o
vereador dirigiu palavras de
reconhecimento a todos pelo
trabalho desenvolvido, e passou
a palavra para a Ir. Maria
Caliman que com algumas
palavras agradeceu aos
vereadores, ressaltou o carisma
Salesiano de Dom Bosco e
Madre Mazzarello e a
importância do projeto para as
crianças, os jovens e para a
cidade de Resende.
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No dia 19 de novembro os
educando do Centro Comunitário
Educativo Esperança do Futuro –
Resende junto com Irmã Gerline
Paiva e as educadoras Helen
Alencar e Janaína Paes parti-
ciparam de um passeio cultural na
AMAN (Academia Militar das
Agulhas) a convite das voluntárias
da Associação das Voluntárias da
Resende (AVR).

Ao entrar na vila militar o
CCEEF foi recebido pelas voluntá-
rias da AVR que os acompanharam
no ônibus até a recepção da AMAN
onde foram recebidos pelo oficial
militar Tenente Coronel Farias que
fez uma apresentação de sua
história profissional, incentivando
cada uma das crianças e adoles-
centes a não desistirem de seus so-
nhos e não deixarem que ninguém
os desanimem e que a vida militar
é bonita, mas exige esforço e muito
estudo. Logo após apresentou a
AMAN através de um vídeo e de-

pois apresentou todo o espaço ter-
ritorial em uma grande maquete.

O segundo momento do
passeio foi conhecer o Teatro da
AMAN, as crianças ficaram en-
cantadas com o tamanho, esse é um
dos maiores do Brasil e tem o maior
palco de teatro do Brasil, conhe-
ceram a vista que tem para o Pico
das Agulhas Negras. O Tem. Cel.
Farias contou a história de todos os
lugares por onde passavam e o mo-
tivo do nome da Academia. Conhe-
ceram a biblioteca atual e passaram
pelo Museu de Armas e o Museu
que foi a primeira biblioteca da
AMAN e até hoje conserva os
mesmos móveis, um modelo de
cada farda desde a Escola em
Realengo (RJ) e os quadros pinta-
dos que contam a história de ofi-
ciais que marcaram a historia
militar, como Duque de Caxias.

Continuando o passeio foram
conduzidos para o pátio onde
participaram da formatura do Dia

da Bandeira, esta cerimônia é
importante para os militares, pelo
amor a pátria. Cantaram o Hino
Nacional e ao cantar o Hino da Ban-
deira foi hasteada a nova bandeira,
como é feito todos os anos. Nesta
solenidade as bandeiras antigas que
foram usadas e perderam a cor são
substituídas por novas e após
cantar o hino, as bandeiras as anti-
gas foram incineradas. Após a
formatura o grupo do CCEEF foi
convidado ao encontro com o Gene-
ral de Brigada André Luiz Novaes
de Miranda que com alegria aco-
lheu a todos e agradeceu a presença.

Para finalizar o passeio todas as
crianças, adolescentes, educadores
e as Voluntárias de Resende, con-
duzidos pelo Ten. Cel. Farias foram
de dentro ônibus conhecer as áreas
de trabalho dos cursos da AMAN,
sendo eles: Infantaria, Artilharia,
Cavalaria, Material Bélico, Comu-
nicações, Engenheira e Intendên-
cia, e a sessão de Educação Física.

CCEEF faz passeio cultural na AMAN
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Finalizando as competições de
judô do ano de 2016 o Centro Comu-
nitário Educativo Esperança do Fu-
turo – Resende participou do Torneio
Estadual da Liga de Judô que acon-
teceu no dia 20 de novembro na qua-
dra do CCEEF, contou com a parti-
cipação de cinco academias de judô de
Resende e de outras cidades.

Este ano o CCEEF participou de
quatro torneios da liga de judô, sendo

que conquistou uma vez o quinto
lugar, duas vezes o terceiro lugar e
agora para fechar com “chave de ouro”
conquista o primeiro lugar, contando
com o incentivo das irmãs Maria
Caliman (coordenador do CCEEF),
Gerline Paiva e Mercedes Altoé, das
educadoras Helen Alencar e Janaina
Paes que junto com os voluntários e
com a incansável dedicação dos pro-
fessores Benedito Oliveira (Bené),

Fernando Moura e Mauro, animaram
o grupo de 45 crianças e adolescentes
a conquistarem este troféu.

Durante quatro meses todos os
educandos se dedicaram intensa-
mente aos treinamentos para este
grande torneio, contaram com a aju-
da dos pais e dos benfeitores que cola-
boraram para a realização deste gran-
de momento.

O CCEEF entrou no torneio com
45 competidores conquistando 43 me-
dalhas entre ouro, prata e bronze, e
com a soma de pontuação resultou no
primeiro lugar de classificação, que foi
o resultado do empenho dos atletas,
dos professores e educadores, e o in-
centivo dos pais que deram o “sim”
para participarem deste dia.

Um momento de grande alegria
e início de uma longa jornada de in-
centivo aos futuros campeões olím-
picos do Brasil.

Um dia belo e cheio de charme,
assim foi no Centro Comunitário
Educativo Esperança do Futuro-
Resende nos dias 22, 23 e 24 de
novembro, com a Semana da
Beleza que encerrou com um
animado e lindo desfile!
Lembrando o Dia da Consciência
Negra, a oficina de artes da
educadora Janaína Paes trabalhou
recortes de revistas com os
adolescentes (10-15anos) e pediu
que destacassem a beleza que
havia na figura escolhida. Na
oficina pedagógica a educadora

Helen Alencar apresentou para as
crianças (6-9 anos) bonecos de um
anjo e uma menina de cor branca e
um anjo e uma menina de cor negra,
trabalhando as diferenças e a beleza
que há em cada cor e depois
trabalharam a leitura do livro “A
África de Dona Biá” do autor Fábio
Gonçalves Ferreira, que destacou a
história do negro na África e a beleza
da cor negra.
Dando continuidade à Semana da
Beleza, no dia 22 de novembro as
educadoras Janaina Paes, Helen
Alencar, Priscila Souza e Odete

realizaram no período vespertino a
tarde de manicure e pedicure fazendo
as unhas das meninas e meninos que
quisessem cuidar do visual. O mesmo
foi feito no dia 23 de novembro no
período matutino, sendo uma
preparação para o tão esperado
desfile da semana.
O Desfile da Beleza é o acontecimento
maior da semana, quando todos
deixam a timidez de lado e encaram a
passarela para mostrar a beleza que
traz consigo e que no dia a dia não
conseguem destacar. No período
vespertino o desfile aconteceu no dia
23, iniciou com a arrumação de
maquiagem e cabelo, coordenado
pelas educadoras e com a ajuda das
adolescentes. Meninos e meninas
cuidando e destacando a sua beleza,
com roupas bonitas e criativas, desde
fantasias até trajes especiais. No
período matutino o desfile aconteceu
no dia 24, seguindo a mesma
programação do anterior. Pais e
familiares também prestigiaram o
evento.
Após o desfile dos educandos, as
educadoras, voluntária e as Irmãs
(Maria Caliman, Gerline Paiva e
Mercedes Altoé) brilharam na
passarela também.

O CCEEF desfila sua beleza

O CCEEF conquista o 1º Lugar no Judô
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No dia 05 de novembro a Inspe-
toria Nossa Senhora da Penha (BRJ)
realizou a Jornada de Espiritualidade
dos Educadores Salesianos: um dia
dedicado especialmente ao encontro
de educadores das várias Comunida-
des que compõem a Inspetoria (es-
colas, projetos sociais, faculdades,
centro inspetorial.). O dia foi coor-
denado por Ir. Regina Maria Meireles
(Pastoral Escolar), Ir. Carmelita
Agrizzi (Pastoral Universitária).

Neste ano, a Jornada aconteceu
em Campos dos Goytacazes, e o
grupo (de aproximadamente 120
educadores) foi carinhosamente
acolhido pelas duas Comunidades
presentes nesta cidade: o Centro
Educacional Nossa Senhora Auxi-
liadora – CENSA -, e o Instituto
Profissional Laura Vicunha.

Após a acolhida inicial, Ir. Ana
Teresa Pinto – inspetora – dirigiu ao
grupo palavras de fraternidade e de

entusiasmo, desejando que cada um
esteja interiormente disposto e aber-
to para acolher e construir da melhor
forma este dia de espiritualidade.

O tema trabalhado foi o docu-
mento Papal “Amoris Laetitia” -
“Alegria do amor”, onde o assessor
Padre João Evangelho(Diocese de
Nova Friburgo, residente em Macaé)
fez a apresentação do documento ,
destacando pontos relevantes e pro-
vocando o grupo ao aprofundamento
pessoal, sempre chamando a atenção
da postura educativa que todos os
presentes são chamados a desen-
volver junto à criança, adolescente e
jovem das frentes Salesianas de mis-
são onde se trabalha.

Na parte da tarde, foi enfatizado
o espírito de família em Dom Bosco,
em Madre Mazzarello e no documen-
to “Amoris Laetitia”.

Os participantes puderam refletir,
partilhar, falar e ouvir os desafios e a
graça de ser família e revitalizarem-se
diante da exigente missão de ser
educador, e educador salesiano!

Jornada de Espiritualidade de Educadores

Momento Inédito! No Rio de Janeiro
e em Duque de Caxias

Sensibilizou a todos a atitude de dois
meninos acompanhados pela
Associação AMAR, que sentindo o
momento difícil que se passa na
Entidade, por falta de recursos,  se
apresentam para colaborar como
podem.
São coisas do coração !!!

1) Pedro Henrique, não pode contar
com a família e vive na Casa de
Acolhida Frei Carmelo Cox em  Vila
Isabel – RJ.   Iniciou a sua vida no
Mundo do Trabalho e foi inserido na
RIOTUR, como Mensageiro.
Trabalha por meio expediente e
estuda à noite.  Do seu primeiro
salário de R$350,00, veio,
espontaneamente  oferecer à
Associação AMAR, sua doação de

A Sensibilidade de meninos apoiados
pela associação beneficente AMAR

R$50,00, que seria o que lhe
caberia para comprar alguma
coisa que ele desejasse, pois o
restante do salário foi empregado
na abertura de uma Caderneta de
Poupança, em vista do seu futuro.
2) As crianças da Associação
AMAR foram convidadas para
um espetáculo no Circo Marcos
Frota, na Quinta da Boa Vista.
Foi solicitado a cada criança o
pagamento da passagem de
ônibus de Duque de Caxias, pois
não se conseguiu o transporte
gratuito.
Kaylon Soares não tinha como
pedir esta quantia à sua família e
desejando tanto assistir ao espe-
táculo circense, trouxe o seu
cofrinho e pediu a Educadora que
visse se o que ali estava, daria
para o pagamento do seu trans-
porte de R$5,00.  No cofrinho
havia R$4,85.  Feliz ofereceu
todas as suas economias para
aproveitar com os amigos deste
momento inédito para ele.



...9Nº 152  |  Novembro de 2016

O Setor Universidades da Comis-
são Episcopal Pastoral para a Cultura
e Educação da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) pro-
moveu o 3° Curso para Agentes da
Pastoral Universitária, na cidade do
Rio de Janeiro. O evento de abran-
gência nacional foi coordenado pelo
assessor padre Danilo Pinto, e a equipe
da Pastoral Universitária da Arqui-
diocese de São Sebastião do Rio de
Janeiro. Os participantes do curso
eram oriundos das diversas regiões do
país. Docentes, universitários, sacer-
dotes e diáconos se reuniram para re-
zar, refletir, compartilhar experiên-
cias, avaliar a caminhada percorrida e
refletir sobre a atuação da Pastoral
universitária no Brasil. Destaca-se a
mensagem do bispo presidente da Co-
missão, solicitando que fossem rea-
lizadas partilhas de experiências e,
com base nas orientações do Papa
Francisco, encorajou a pastoral uni-
versitária a ser uma igreja em saída e
mais ousada. O arcebispo do Rio de
Janeiro, Dom Orani Tempesta, se fez
presente e comentou que a pastoral
universitária é uma pastoral de fron-
teira e ressaltou a necessidade do diá-
logo entre a Igreja e o ambiente uni-
versitário.

A Inspetoria Nossa Senhora da
Penha (BRJ) se fez presente no encon-
tro com representantes de suas duas

Pastoral Universitária das IES da
Inspetoria Nossa Senhora da Penha

instituições de ensino superior, o
ISECENSA (Institutos Superiores de
Ensino do Centro Educacional Nossa
Senhora Auxiliadora – Campos dos
Goytacazes) e a FSMA (Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora – Macaé).
Por parte do ISECENSA, estavam
Paula Márcia  Seabra de Souza e
Juliana Garcia  Botacini . Em nome da
FSMA, Gabriel Augusto Sousa e André
Rodrigues Pereira que partilharam
experiências pastoral universitária,
realizadas nas duas instituições
superiores.

Temas tratados ao longo do curso:
“O atual cenário do Ensino Superior
no Brasil: tendências e desafios” pelo
professor Rodrigo Félix, da Univer-
sidade Estadual da Zona Oeste; “Os
três eixos da Pastoral Universitária em
uma  visão global”,  pelo professor O
professor Humberto Contreras, da
Faculdade Padre João Bagozzi.  Outro
tema refletido pelo professor Contre-
ras refere-se aos “Elementos de Lau-
dato Sí para ação evangelizadora em
âmbito universitário”, uma forma
objetiva de abordar o ensinamento da
Igreja em ambiente universitário.

Padre Danilo Pinto, da CNBB,
ainda abordou o tema “Metodologia
Pastoral por âmbito: IES, Diocese e
Regional e Oficina de Viabilidade de
Projetos”, enfatizando a questão da

sinodalidade da Pastoral Universitária
em relação à Igreja por meio das pa-
róquias, dioceses e regionais. Foi res-
saltada também a questão de que a
Pastoral universitária não concorre
com a paróquia, são ambientes dis-
tintos e, portanto, metodologias de
ação pastoral diferentes.

Representando a Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio), o padre Waldecir Gonzaga
falou sobre “A misericórdia e a ação
evangelizadora no ambiente univer-
sitário”. Segundo ele, a Pastoral uni-
versitária deve ser “aberta ao diálogo”,
transmitir o quanto Deus é miseri-
cordioso. Momentos de oração em
grupo e celebrações eucarísticas pro-
moveram oportunidades de espiri-
tualidade e escuta da Palavra de Deus
e da partilha do Pão.

Por meio do encontro, os parti-
cipantes perceberam que, apesar das
dificuldades, estão caminhando de
acordo com o que deseja a Igreja para
esta realidade pastoral. Tanto o
ISECENSA quanto a FSMA avaliam
que suas ações pastorais estão alinha-
das com as orientações da CNBB, mas
ainda há muito o que fazer. Nesse
sentido, o curso também serviu para
aproximar mais ainda as instituições
de ensino superior do Setor Univer-
sidades das lideranças diocesanas às
quais se estão vinculados e do próprio
regional Leste1. A criação de grupos
em rede social, integrando os par-
ticipantes do curso a nível nacional e
regional são uma demonstração dessa
aproximação. Nos grupos os parti-
cipantes continuam as reflexões,
compartilhamento de formação e
informação. O ISECENSA e a FSMA,
juntos e em comunhão com a CNBB,
sentem-se motivados a atender esse
chamado como Igreja no mundo
universitário, sendo esta também uma
característica de sua identidade sale-
siana como instituições das Filhas de
Maria Auxiliadora.

participa de encontro promovido pela CNBB



... 10 Boletim Informativo INSP

Nos dias 27, 28 e 19 de outubro,
aconteceu a reunião do Conselho
Nacional da Confederação das Ex-
alunas e dos Ex-alunos das Filhas de
Maria Auxiliadora do Brasil –
CNESB -, em Brasília, no Centro
Cultural Missionário(CNBB).

O encontro constou de momen-
tos de memória da história da Fede-
ração Brasileira e da apresentação da
V Assembleia Mundial Eletiva ocor-
rida em Mornese, de  11 - 17 agosto
2015. O primeiro momento forma-
tivo foi assessorado pela Ir. Vera do
Carmo Andrade (BBH) que refletiu
com o grupo sobre o Sistema Pre-
ventivo enfocando os seguintes as-
pectos: Um estilo de educação;
Sistema e arte educativa; Crenças nas
quais se fundamenta o Sistema Pre-
ventivo; Valores do Sistema Preven-
tivo; O que se entende por Sistema
Preventivo.

No segundo momento Pe Ansel-
mo Nascimento (SDB), trabalhou o
tema: Voluntariado como expressão
de cidadania. Pe. Anselmo iniciou
lembrando que o voluntariado implica
em participação social e aprendizagem
de valores. Fez um apanhado histórico
lembrando o desenvolvimento do te-
ma no Brasil destacando os momen-
tos: Colaborativo e engajado (1950);
Organizações Sociais (1980 a 1990)
Ambiental, Saúde, Educação; Com-
prometimento pessoal com a trans-
formação da realidade (2000).

Fazendo referência à experiência
do Vides e outras experiências da Fa-
milia Salesiana, lembrou que o volun-
tário tem intenções, ou seja, ser volun-
tário(a) é uma forma de transformar
indignação em ação, criando espaços
efetivos de trabalho e transformação
social, e é reconhecido pelo seu papel
na construção de uma sociedade mais

justa e igualitária, colaborando para
a realização do bem comum.

Sobre as transformações que a
experiência traz lembrou que o volun-
tário aprende sempre: aprende a en-
xergar o outro, a ver sua real necessi-
dade e o que pode fazer para melhorar;
aprende a lidar com as diferenças, a
ser solidário e a lutar pela transfor-
mação social. Afastando-se da noção
de gesto assistencial isolado, o con-
ceito de voluntário aproximou-se do
sentido de solidariedade e responsabi-
lidade social, resultando em um traba-
lho de qualidade, feito com prazer.

A partir daí, fez indagações ao
grupo:O que faz uma Cristã ser
voluntária? O que distingue o Cristão
dos demais voluntários? Onde ser
voluntária? Inspirações bíblicas para
o voluntariado Cristão.

Houve grande participação do
grupo contando experiências e lem-
brando que nenhum membro da famí-
lia salesiana pode se aposentar de fazer
o bem.

Em um trabalho de grupo, a partir
de depoimento do informativo ANS,
cada grupo deveria lembrar o texto
bíblico que fundamentava os depoi-
mentos de voluntários(as) da Familia
Salesiana nas várias partes do mundo.
Sintetizando este tempo formativo Pe.
Anselmo concluiu que ser voluntário
é trazer o Reino para hoje.

Da Inspetoria Nossa Senhora da
Penha participou Ir. Sirlene Girardi
como delegada inspetorial da Família
Salesiana, e as ex-alunas Elizabeth
Ázzaro, Sônia Nery.

Retiro em Niterói

CNESB 2016

Nos dias 17, 18 e 19 de novem-
bro, aconteceu na Casa Madre Mar-
chese (Niterói) três dias de retiro
orientado pelo padre Gustavo Cola
– SDB.

Esta proposta teve por objetivo
facilitar a participação das Irmãs mais
idosas, favorecendo um horário mais

adaptado às suas necessidades e
evitando deslocamentos (viagem).
Padre Gustavo trabalhou as pará-
bolas da misericórdia no evangelho
de Lucas, ajudando o grupo de Irmãs
a refletir sobre “O crepúsculo do
Jubileu da Misericórdia e a missão de
contar a misericórdia divina com a

própria vida”. Os dias foram
construídos na dinâmica do silêncio/
oração entremeados com dois mo-
mentos de reflexão feitos pelo sacer-
dote. Ao final da tarde, na celebração
eucarística, o grupo era convidado a
partilhar o que mais lhe havia ocupa-
do o coração durante o dia.
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Conforme consta na progra-
mação do Conselho Geral para o
sexênio 2015-2020, aconteceu de 18
a 25 de novembro, na Casa Geral das
Filhas de Maria Auxiliadora (Roma),
o encontro mundial para todas as
ecônomas inspetoriais (novas ou não
no serviço). Vale ressaltar que é a
primeira vez que se realiza no Ins-
tituto um encontro mundial para as
ecônomas!

Durante estes dias, sob a orien-
tação da equipe de Ir. Vilma Tallone
(ecônoma geral), o grupo de aproxi-
madamente 83 Irmãs provenientes
dos 5 Continentes, estudou  em 10
pequenos grupos constituídos por
língua materna, o texto mártir “Prin-
cípios orientativos para uma correta
gestão econômica dos bens no Ins-

 de Ecônomas FMAEncontro Mundial

tituto das FMA” elaborado pelo
Economato Geral, interferindo neste
com sugestões de esclarecimentos,
acréscimos e/ou subtrações, con-
frontou-o  com uma nova proposta
de controle de gestão, e ainda se
dedicou ao aprofundamento de
questões referentes a imobiliários.

Outro momento importante do
curso foi a apresentação feita pelo
senhor Guido Barbera, da Rede
Internacional FMA “Together for
Education and Solidarity”, a qual
coordena. Tal Rede é constituída por
9 Associações do Instituto FMA
(Fundação Madreselva; Fundação
Voluntariado Jovens Solidariedade
(FVGS) e Associação Vides Interna-
cional; Associação Missões Jovens
FMA; Missionsprokur, Dom Bosco

Schwestern; Associação Vides –
(Itália); Associação Videssur; Vides
Espanha) que trabalham em soli-
dariedade e cooperação visando
contribuir com maior eficácia para
o desenvolvimento integral de cada
membro da família humana, através
da educação dos jovens, do cresci-
mento de um espírito de solida-
riedade para com os mais pobres e
os desfavorecidos, da formação de
jovens gerações de cidadãos. Esta
Rede nasceu do convite de Ir. Vilma
Tallone às Associações, para refle-
tirem sobre possíveis modalidades
de ação e colaboração conjunta, para
consolidar suas atividades e desen-
volver uma “fantasia da caridade”
comum. Tal proposta foi aprovada
pela Madre em fevereiro deste ano.

Também foi apresentada (em
aberto) ao grupo uma plataforma
administrativa que possibilitará um
acompanhamento mais efetivo do
Centro do Instituto para com o
centro das Inspetorias e destes com
cada Comunidade.

Durante todo o encontro Madre
Yvonne Reungoat foi presença
constante.

Da Inspetoria Nossa Senhora da
Penha participou Ir. Ana Maria Paes.
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De 12 a 14 de novembro a
Inspetoria Nossa Senhora da Penha
(BRJ) se reuniu para realizar sua
Assembleia Formativa.  A assessoria
do primeiro dia ficou por conta do
Irmão Marista, Afonso Murad que
desenvolveu o tema “Gestão e
Espiritualidade”. O Irmão apre-
sentou  gestão como “habilidade
para coordenar processos e liderar
pessoas”, desdobrando as dimensões
desta (serviço, pessoas, patrimonial,
econômico financeiro, voluntários,
contábil, comunicação e imagem,
pesquisa e desenvolvimento, respon-
sabilidade social e ambiental, jurí-
dico) e também o que deve diferen-
ciar os processos de gestão nas or-

Assembleia Formativa
da Inspetoria Nossa Senhora da Penha

ganizações (conectividade, visão
estratégica, inovação, gestão do
conhecimento, qualidade, velocida-
de, pessoal em contínuo aperfei-
çoamento atuando em equipe com
sentido de pertença, visibilidade e
imagem). Murad também destacou
que como Vida Religiosa a gestora
deve somar qualidades de pastora e
de irmã, e nunca perder de vista o
ponto de partida, onde o que mais
importa não é o sucesso e sim a fide-
lidade a Deus. Durante esta manhã,
a assembleia contou também com a
significativa participação de leigos
das Comunidades.

Num segundo momento do dia
Ir. Ana Teresa (inspetora), Ir. Tânia

e Ir. Regina apresentaram ao grupo
de Irmãs o processo das Novas Con-
figurações das Inspetorias do Brasil,
fazendo um histórico, partilhando o
caminho que o Grupo de Trabalho
(GT – constituído com representa-
ções das nove Inspetorias e suas
respectivas Inspetoras) está fazendo
e as propostas que começam a che-
gar das Comissões do GT. Em peque-
nos grupos foi possível conversar
sobre a própria compreensão de
“novas configurações”, e posterior-
mente refletir sobre as atitudes
pessoais que ajudam na reestrutu-
ração da vida. A eucaristia presidida
pelo Fr. Gerson (Capuchinho) con-
cluiu os trabalhos do dia.
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O último dia de Assembleia
começou com a celebração eucarís-
tica presidida pelo Padre Reginaldo
(SDB – responsável pela Família
Salesiana na Inspetoria São João
Bosco). A seguir foi lida a carta de
Ir. Alaíde Deretti (Conselheira para
as Missões) convocando para a
abertura do 140º aniversário da Pri-
meira Expedição Missionária a ser
celebrado em 14 de novembro de
2017 revitalizando em cada uma o
forte impulso missionário que carac-
teriza o Instituto desde sua origem.

Em seguida foi apresentado ao
grupo o CENSANET através do seu
diretor Euclydes, no seu histórico e
no vasto leque de serviços que
atualmente oferece. A apresentação
de experiências internacionais vivi-
das como Instituto, deu continui-
dade aos trabalhos: Ir. Antonia
partilhou com o grupo sua experiên-

O dia 13 começou com a
assessoria de Ir. Maria Helena Morra
(Religiosa do Sagrado Coração de
Maria) sobre “Itinerância na Bíblia”,
onde a assessora provocou o grupo
a deixar-se reconfigurar... partindo
do fato da itinerância – que é um
processo formativo - ser um tema
dominante na Bíblia. Tudo muda. O
desconhecido é o lugar da fé! É
preciso coragem para as rupturas
que se fazem necessárias.

Outro momento significativo foi
a apresentação dos vários serviços de
animação da Inspetoria:

cia no Projeto de Espiritualidade
Missionária (PEM), Ir. Maria
Calliman partilhou o Projeto
Jerusalém, e Ir. Jaqueline partilhou
o Segundo Noviciado.

No momento seguinte, a
assembléia ouviu a socialização de
cinco “Boas Práticas” que estão
acontecendo em algumas das
Comunidades.

Já concluindo, Ir. Ana Teresa fez
alguns informes gerais e o seu agra-
decimento por esses significativos
dias de Assembleia. Após a oração
final, a Inspetoria cantou com emo-
ção: “Oh que sorte, somos Filhas de
Maria Auxiliadora!!!” dando graças
a Deus pelo dom da vocação quer nos
faz IRMÃS! E para aumentar a festa
o Centro Inspetorial oferta a cada
Irmã uma linda blusa de Madre
Mazzarello com a identificação local!



... 14 Boletim Informativo INSP

I Workshop de Tecnologias Digitais

O Núcleo de Pesquisa sobre a
Prevenção ao Suicídio recebeu, no
dia 10 de novembro, o psiquiatra
Cláudio Teixeira e o psicólogo
professor José Alexandre para
palestra. No evento, promovido pelo
curso de Psicologia do ISECENSA,
os palestrantes apresentaram

O Auxiliadora realizou o I
Wokshop de Tecnologias Digitais na
Educação, nos dias 28 de outubro e 4
de novembro. Destinada aos profes-

na Educação no CENSA

sores da Educação Infantil e Funda-
mental I, o encontro surgiu diante de
necessidade dos professores man-
terem-se atualizados diante da grande

oferta de aplicativos direcionados à
Educação e à necessidade de seu uso
em sala de aula.

Além do pioneirismo do tema,o
wokshop também inovou ao colocar à
frente do treinamento as alunas do 1º
ano do curso Normal Médio do
CENSA. Com a mediação das profes-
soras Danielle Gomes Dias (Infor-
mática) e Talita da Silva Ernesto, elas
ministraram o curso apresentando os
aplicativos com clareza e objetividade.

- O Workshop permitiu traba-
lharmos dois objetivos: conscientizar
e estimular o professor a usar os
aplicativos educacionais e avaliar a
atuação das nossas alunas do Normal
Médio, futuras educadoras, diante de
uma turma - disse a Profª Talita.

importantes dados sobre a crítica
situação referente ao suicídio em
Campos dos Goytacazes. Baseados
em suas experiências no Hospital
Ferreira Machado, onde atuam, Dr.
Cláudio e Prof. José Alexandre
alertaram para uma questão que
consideram de saúde pública, uma

vez que representa a segunda maior
causa de morte no mundo.

- As pesquisas mostram que 9
em cada 10 casos de suicídio
poderiam ser evitados se tivessem
uma escuta mais qualificada - disse
Dr. Cláudio.

Contando com a presença dos
professores Patrick Wagner de
Azevedo, Nilo Terra Arêas Terra,
Luciana Affonso Gonçalves, Sheilla
Maria Ribeiro Rocha Ferreira,
Terezinha de Jesus Lopes Bianchi
dos Guaranys, Paulo Arthur
Buchvitz, Edson Ribeiro Andrade e
da assistente social Rita Martins, a
noite foi prestigiada também pelos
acadêmicos que aproveitaram a
oportunidade de conhecer mais
profundamente um tema tão
instigante e complexo.

- Foi uma explosão de
conhecimento - afirmou a aluna
Graziela Carvalho.

Núcleo de Pesquisa sobre a Prevenção ao
Suicídio promove palestra no ISECENSA
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O curso de Administração
realizou mais uma simulação no
Laboratório Belmiro Siqueira. A
dinâmica, que aconteceu no dia 9 de
novembro, fez parte da disciplina
"Gestão de Pessoas", ministrada pelo
professor Túlio Baita. Durante a
simulação, os alunos criaram empre-

Aula prática no Laboratório

sas fictícias com o objetivo de apren-
der, na prática, três tipos de remu-
nerações estratégicas: por habili-
dades, por resultados e por parti-
cipação acionária. A partir daí, foram
elaborados  cargos, funções e níveis
hierárquicos a serem respeitados.
Em um segundo momento, os ges-

Belmiro Siqueira no ISECENSA
tores de cada empresa realizaram
reuniões formais com os funcio-
nários, explicando o processo de mi-
gração de um sistema de remu-
neração fixa para remuneração
estratégica.

Cada membro das empresas
fictícias também foi responsável pela
avaliação da estratégia utilizada
pelos demais grupos (empresas),
seguindo os  critérios da organização
da empresa e comportamento dos
líderes e subordinados, distribuição
dos cargos e funções, entendimento
e explicação sobre a estratégia de
remuneração adotada e desempenho
técnico da equipe.

- Foi uma oportunidade dos
acadêmicos vivenciarem a condução
do processo de mudança do sistema
de remuneração fixa para a estra-
tégica e, ainda, exercitarem o plane-
jamento da mudança e a liderança
entre as equipes - falou Túlio.

A Disciplina de Estudos Ambientais é
oferecida no 2º período do Curso de
Arquitetura e Urbanismo do
ISECENSA. O objetivo é apresentar e
debater a certificação LEED e o
conceito de descontinuidade
sistêmica, por meio de estudos de
caso. Nessa teoria é levantada a
necessidade de repensar os modelos
vigentes de produção e consumo, a
fim de propiciar o desenvolvimento
sustentável, a manutenção de um
clima social salutar e a resiliência da
natureza.
- Arquitetos e urbanistas são também
responsáveis por conduzir o
desenvolvimento de novos produtos e,
portanto, são fundamentais na
prática da descontinuidade sistêmica
- afirma Aristides Marques,
coordenador do curso.
Dentro dessa perspectiva, os
acadêmicos do ISECENSA
apresentaram dois projetos

inovadores. Divididos em equipes,
projetaram um abrigo
transportável, impermeável e
reutilizável, com capacidade de
proteção para uma pessoa de até
1,80 de estatura. Com a produção
inicial de 10 unidades, as mesmas
serão doadas para os moradores
de rua, através da Pastoral
Universitária. O segundo projeto
partiu do conceito da
sustentabilidade. Utilizando
materiais já com o primeiro ciclo
de vida encerrado, como latões,
pallets, pneus, câmaras de ar,
caixotes, carreteis e tubos de pvc,
os futuros arquitetos produziram
interessantes poltronas, sofás e
penteadeiras.
- Ambos projetos mostraram
excelentes resultados. Os produtos
são um legado dos alunos que
passaram pela disciplina e a
vontade de entregar projetos
superiores resulta numa constante
elevação da qualidade - disse Alber
Neto, Professor responsável pela
disciplina e orientação dos
trabalhos."

Estudos Ambientais e Projetos
Inovadores no ISECENSA
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Mostrando que também têm
artistas, o 9º ano do Fundamental e
o Ensino Médio do Auxiliadora colo-

Cazuza e Renato são tema do show de
talentos do Ensino Médio do CENSA

caram em cena o Show
de Talentos 2017, em 3
de novembro. Levando
ao palco suas aptidões,
os alunos apresenta-
ram-se através da poe-
sia, da dança, da músi-
ca e do teatro, optando
pela expressão artística
que mais se identifi-
cam, promovendo uma
noite cultural empol-
gante e diversificada.

Com o título
"Cazuza e Renato: a
poesia prevalece", a
proposta temática do
evento girou em torno
da vida e obra desses

artistas. A ideia central foi apre-
sentar o lirismo de dois jovens que
souberam usar o rock como veículo

para expor as preocupações com seu
tempo e a perda de duas vidas tão
jovens e talentosas, pelo envolvi-
mento com drogas e sexo livre. A
"vida louca" os levou a uma "vida
breve". Desse modo, aproveitou-se a
tônica para fazer um alerta sobre um
problema atual e democrático: o
contato, cada vez mais precoce, dos
jovens com o álcool, uma das portas
de entrada para outras drogas. Nessa
temática rica e diversificada, frisou-
se a poesia de engajamento, em um
momento tão crítico da política
nacional.

- Usamos o contemporâneo
como mecanismo de identificação
com os adolescentes. O objetivo
maior era mostrar que a poesia está
em todo lugar e os poetas, próximos
de nós - disse Natan Azevedo,
professor de Literatura do CENSA.

O projeto “Gente que Lê”, do En-
sino Fundamental I do Instituto Nossa
Senhora da Glória – Macaé tem atra-
ções especiais neste mês de novembro.
No dia 11, sexta-feira, o escritor Júlio

Projeto “Gente que Lê”

básica para ser desenvolvida no pro-
cesso ensino-aprendizagem. E para
que esse hábito seja prazeroso, é
preciso apresentar aos alunos uma
diversidade de textos e incentivá-los
com a ajuda de leitores e escritores
encantados pela arte de ler e escrever
– explica a Coordenadora Pedagó-
gica, Patrícia Pascoal Certório.

no Castelo/Macaé recebe escritor

Emílio Braz participou das atividades
do projeto junto com os alunos.

- O “Gente que lê” vem desper-
tando, a cada dia, o interesse dos alu-
nos pela leitura, que é uma habilidade

O projeto:

Atendendo aos objetivos pedagó-
gicos que buscam desenvolver o
hábito da leitura através da
ciranda de livros e das atividades
propostas, a criança é estimulada
a produzir textos. Desta forma,
exercita a ortografia, desenvolve
a criatividade e amplia seu voca-
bulário e seu repertório literário.



...17Nº 152  |  Novembro de 2016

Incentivar a leitura crítica,
estimular o diálogo, a produção e a
pesquisa e a autoria. Esses são
alguns dos objetivos da Feira
Literária do Castelo (FLIC) rea-
lizada pelos alunos do 1º ano do En-
sino Médio com a participação ativa
do 9º ano do Ensino Fundamental
no dia 27 de outubro.

Durante toda a manhã, eles
receberam visitantes nos stands
temáticos, onde conversaram sobre
os livros e promoveram atividades
interativas.

- A feira é um trabalho de
autoria, que possibilita o contato
direto entre alunos, professores, pais
e demais convidados, para a apre-
sentação do resultado de todo o pro-
cesso desenvolvido com os alunos
ao longo do ano letivo: leituras,
reflexões, análises, vídeo, música,
entre outras atividades - explicou a
Professora Aparecida Alves de
Araujo, que idealizou o projeto ao
lado do Professor Moacyr Macedo.

As leituras deste ano foram
embasadas teoricamente pelos
filósofos Jean-Jacques Russeau,

Imamanuel Kant e Michel
Foucault, para abordagem crítica e
ampliação do conhecimento.

- As leituras e análises dos livros
lidos resultaram na criação de um
novo enredo, capaz de reunir duas
obras em um vídeo com texto,
atuação e edição feitos pelos pró-
prios alunos – explicou a Professora.

Da junção de “Divergente”
(Verônica Toth) com “Admirável
Mundo Novo” (Aldus Huxley) sur-
giu “Admirável Mundo Divergente”
(1º ano A). Já as obras “Todo Dia”
(David Levithan) e “Os Miseráveis”
(Victor Hugo) resultaram no vídeo
“O outro lado da Moeda” (1ºano B).
E “Meu pé de Laranja Lima” (José
Mauro de Vasconcelos) e “O Pe-
queno Príncipe” (Antoine de Saint-
Exupéry) deram origem ao vídeo
“Invisível” (1º ano C).

Os alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental ficaram responsáveis
pela obra “A Menina que roubava
livros” (Markus Zusak), sobre o qual
realizaram um trabalho de análise,
crítica e troca de ideias a respeito das
obras lidas.

Feira Literária Interna do Castelo (FLIC)

O projeto:

A FLIC é a culminância de um
projeto desenvolvido ao longo
do ano letivo de forma
interdisciplinar entre Língua
Portuguesa, Literatura,
Sociologia e Filosofia, a fim de
possibilitar a ampliação da
interpretação, leitura de
mundo, formas de comunicação
e o repertório cultural dos
alunos. As atividades são
divididas em etapas que vão do
estímulo e preparação do aluno
até a organização da feira.

Nos primeiros e segundo
semestres, foram realizadas
atividades de estímulo à leitura
crítica e engajamento nas
questões sociais: debates,
leitura de clássicos da
Literatura, da Filosofia e da
Sociologia, produção de textos
e apresentações
contextualizadas.

No segundo, uma atividade
interativa entre aluno e
sociedade, que neste ano foi
uma Cantata em homenagem
ao músico e compositor
macaense Benedito Lacerda, em
comemoração ao centenário do
samba; além da criação da
fanpage Rádio e Poesia,
destinada à troca de
informações sobre os autores
que foram trabalhados ao longo
projeto.

No terceiro, foram
desenvolvidas comunidades
virtuais associadas às temáticas
das obras escolhidas, produção
de vídeos e organização geral

da Feira Literária.
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Foi realizada, no dia 29 de
novembro, a entrega de certificados
dos cursos de Inglês e Informática
a 20 adolescentes das comunidades

Um novo formato dentro do gê-
nero literário tomou conta da internet
e virou tema de exposição no INSG/
Castelo: a poesia fast food, que re-
cebeu esse nome por reunir poucas
palavras e uma ideia sucinta, apesar de
expressar um pensamento completo.

 O evento foi preparado pelas
professoras Edna Gomes, de Língua

Poesia Fast Food no Castelo/Macaé

Portuguesa, e Indhira Mendonça, de
Ciências, junto com os alunos das
turmas do 6º ano do Ensino
Fundamental.

O objetivo foi desmistificar o
conceito de fast food atualmente
aplicado à alimentação, que nos
remete a produtos industrializados e
de baixa qualidade nutricional,

mostrando que as refeições rápidas
também podem ser naturais e
saudáveis; e com isso, transferir uma
conotação positiva desse conceito
quando aplicado à poesia.

A exposição reuniu painéis sobre
os poetas mais conhecidos dessa
safra: Zack Magiezi, Pedro Gabriel,
Clarice Freire e Lucão. No mesmo es-
paço, painéis sobre alimentos comple-
mentaram mesas com refeições rá-
pidas e saudáveis, fazendo o contra-
ponto entre as duas abordagens do
tema.

O aluno Gustavo Ribeiro Osório
Reis, do 6º ano B, que atuou em um
dos painéis, gostou de apresentar um
pouco dessa arte para o público.

- Eu já conhecia a poesia fast food
no dia a dia e nas redes sociais, mas
não sabia que tinha esse nome. Pude
mostrar aos visitantes essa poesia
que é pequena, rápida, mas que
exprime sentimentos muito fortes.

Oratório Dom Bosco/Macaé:
entrega de certificados

de Novo Horizonte, Miramar e
Nova Botafogo que integram o Ora-
tório Dom Bosco do Instituto Nossa
Senhora da Glória - INSG/Castelo.

Oratório Dom Bosco é um
projeto social desenvolvido pelas
Irmãs Salesianas, um lugar de
acolhimento e aprendizado, que
recebe crianças e adolescentes de 7
a 14 anos.

No INSG/Macaé, o projeto é
coordenado pela Ir. Graça
Bazoni e oferece aulas de
Inglês e de Informática
ministradas por professores e
estagiários voluntários. As
aulas acontecem às terças-
feiras das 14h30min às 18h. O
Oratório também oferece
recreação aos sábados, das
7h30min às 10h30min. Todas

as atividades são gratuitas.
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Momentos de alegria e emoção
marcaram as cerimônias de en-
cerramento do ano letivo do 1º ano
do Ensino Fundamental I, rea-
lizadas nos dias 22, 24, 25 e 26 de
novembro, no Auditório Ir. Maria

Emoção marca conclusão
do 1º ano do EFI do INSG/Macaé

Léa, com a presença dos alunos,
familiares e educadores.

As cerimônias iniciaram com os
alunos cantando “Hoje é minha
formatura” e, em seguida, foi lida
uma mensagem do Papa Francisco,

em que o pontífice incentiva os
jovens a serem protagonistas da
mudança.

A Diretora Geral do INSG/
Macaé, Ir. Rosa Idália, abriu a
cerimônia parabenizando os pe-
quenos formandos e agradecendo
aos pais e educadores por mais esse
tempo parceria.

O evento teve apresentações de
música e dança homenageando as
professoras, os pais e os amigos de
turma, ressaltando os laços de ami-
zade criados na escola. Já vestindo
a beca, os alunos ofereceram às pro-
fessoras uma canção e uma rosa;
fizeram o juramento e receberam os
diplomas.

A Coordenadora Pedagógica da
Educação Infantil, Sionéia Cancela,
também agradeceu a colaboração
de todos e elogiou o empenho e a
evolução dos alunos ao longo do ano
letivo.

“Uma viagem no túnel do tempo”
foi o tema dos espetáculos
apresentados no INSG/Macaé no
encerramento do ano letivo da

com um figurino colorido e uma
animada trilha sonora marcada
pelo rock´n roll.

A Diretora Geral do INSG/
Macaé, Ir. Rosa Idália, abriu o
evento agradecendo o empenho
de todos os envolvidos nas
apresentações.

- Nossos parabéns aos alunos,
pelo empenho; nosso
agradecimento aos pais, pelo
apoio de sempre, e também à
coordenadora, às professoras e
aos funcionários envolvidos,
pela dedicação. Nesse período,
pudemos ver o crescimento
pessoal dos nossos alunos e
também de toda a equipe, que
trabalhou em parceria – disse a
Diretora.

As apresentações emocionaram
especialmente os pais, que
puderam perceber o
desenvolvimento dos filhos ao
longo do ano letivo.

Educação Infantil do INSG/Macaé faz
"Uma viagem ao Túnel do Tempo"

Educação Infantil. Com música e
dança, os alunos resgataram a
história da moda e dos costumes
das décadas de 50, 60, 70 e 80,
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No dia 03 de novembro de 2016
aconteceu no Instituto Nossa Se-
nhora Auxiliadora, Rio de Janeiro, a

entrega de Certificado de Conclusão
do Curso Educação para o Trabalho
do Projeto Sementes do Amanhã.

Momentos de solidariedade e
alegria. Assim foi a visita que os
alunos do 3º ano C do Ensino Fun-
damental do Instituto Nossa Senhora
da Glória – Macaé fizeram à sede da
Associação Pestalozzi de Macaé, no
dia 1º de novembro.

A iniciativa foi organizada pela
Professora Silvana Chaves como

culminância do projeto “Cantina
Solidária” através do qual os alunos
puderam aprender sobre o sistema
monetário, efetuando operações de
compra e venda. Para isso, durante
uma semana foram montadas pe-
quenas lanchonetes no pátio da es-
cola, arrecadando a quantia de R$1
mil, que foi entregue para a instituição
no dia da visita.

- Essa iniciativa partiu de uma
vontade dos alunos de praticarem
uma ação solidária para uma ins-
tituição que estivesse com dificul-
dades financeiras. Então eles esco-
lheram a Pestalozzi, que faz um lindo
trabalho – afirmou a Professora.

Na ocasião, os alunos do Castelo
brincaram, cantaram, deixaram
mensagens para os alunos da enti-
dade e fizeram doações de roupas e
brinquedos para o Bazar da insti-
tuição. Todos participaram de um
lanche, oferecido pelos pais dos alunos
do Castelo - Foi magnífico e muito
emocionante. Para mim foi ainda
mais especial porque foi no dia do
meu aniversário e estar com eles foi
um presente. Eles me deram com
muito carinho um vaso de flores e
bombons - contou Rebeca Martinelli
Galvão, de 9 anos.

Castelo/Macaé faz Lanchonete Solidária
em prol da Pestalozzi

Projeto Sementes do Amanhã:
entrega de certificados

Após a acolhida das alunas,
familiares e convidados, Ir.Ana
Teresa Pinto, falou em nome da
Inspetoria Nossa Senhora da Penha
(responsável do Projeto). Estiveram
presentes Ir.Teresinha Ambrosim,
Ir.Ana Maria Paes, Ir.Regina Maria
Meireles, a assistente social Goyani
dos Santos e professores do Projeto.

O agradecimento a Deus por
uma etapa vencida na vida marcou
as jovens que receberam com ale-
gria e entusiasmo os certificados.
Após o evento houve uma confrater-
nização, encerrando com um mo-
mento de convivência salesiana esta
importante conquista para a cons-
trução do futuro das jovens que
participaram do Curso Educação
para o Trabalho.
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Com o objetivo de fixar e valorizar
as características da arte barroca bra-
sileira, em especial os oratórios, a pro-

Construção de Oratórios na aula de artes no INSA

fessora Ana Karina (de Artes), propôs
aos seus alunos do 7º ano do INSA a
atividade de confecção de oratórios.

A educadora organizou a turma
em duplas e cada dupla utilizou
uma caixa de sapato. A caixa foi va-
zada, coberta com um papel branco
e em seguida pintada de acordo com
a preferência de cada um.

Os oratórios têm origem na
Idade Média, tempo em que reis ti-
nham um local reservado para suas
orações diárias. No Brasil, onde boa
parte da população vivia no campo,
a prática religiosa reduzia-se a uma
ou duas missas por ano. Assim, aos
poucos, nascia o oratório, verda-
deira igrejinha doméstica.

Nos dias 18 e 19 de outubro,
aconteceu no Instituto Profissional
Laura Vicunha, o último encontro
do ano de 2016 do “Projeto Escola
para Pais”, coordenado pela
assistente social Fernanda. Este
encontro teve como tema:
“Economia Doméstica”, e foi
ministrado com excelência e
clareza pelo economista Mauro
Esteves, que abordou durante os
encontros (um dia para os pais do
Ensino Fundamental I e outro dia
para os pais do Fundamental II)
formas de enfrentamento da crise
econômica que envolve e desafia a
todos. O palestrante também deu
dicas de economia doméstica úteis
que podem ser facilmente
aplicadas por qualquer família.

Escola para Pais
conversa sobre

Economia Doméstica

Os alunos do 9ºano do Instituto
Profissional Laura Vicunha, no dia 29
de novembro, realizaram visita ao
Asilo Monsenhor Severino, como
propõe o Projeto Interdisciplinar
"SOLIDARIEDADE: Prática do bem
comum"! Foram entregues à Ins-
tituição Fraldas Geriátricas arreca-
dadas pelos alunos durante o terceiro
trimestre. A Coordenadora Pedagó-
gica Márcia Cláudia Dutra, os Pro-
fessores Celso Belém, Mayra Netto,
Alessandro Martins, Renata Veiga e
Dayvidson Luís acompanharam o

grupo que pôde, experienciar a prática
do bem comum, com conversas e es-
cutas das histórias de vida dos idosos,
momentos de acolhimento, realiza-
ção de jogos e brincadeiras, partilhas
de lanche e momento dançante. Cer-
tamente a emoção por despertar de
sentimentos solidários, fraternos e um
repensar da prática do bem comum
ficou registrada nesta vivência. Opor-
tuno ainda destacar a doação de uma
Cadeira de Rodas para banho, arre-
cadada na Campanha de Lacre Soli-
dário, realizada no trimestre anterior.

Alunos do Laura visitam asilo
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“O Senhor colocou-nos no mun-
do para os outros”: com este tema
aconteceu, nos dias 25 e 26 de
novembro, o retiro de vinte e dois jo-
vens alunos e ex-alunos participantes
dos grupos jovens do Instituto Pro-
fissional Laura Vicunha.

No terceiro trimestre a
professora de Educação Física
Iraê Jones do Instituto
Profissional Laura Vicunha,
além de desenvolver o
desporto coletivo trabalhou
com os alunos do sétimo e
nono anos algumas
modalidades paraolímpicas,
como o Futebol de 5, Futebol
de 7, Goalball, Vôlei sentado,
Atletismo, Judô, entre outras.
Os alunos pesquisaram sobre o
esporte e trouxeram para a
prática, visto que, o principal
objetivo da professora era
trazer para a realidade dessas
crianças a inclusão social, a
valorização dessas pessoas
por suas potencialidades e
pela contribuição que
oferecem à nossa sociedade.
Buscando sempre mostrar que
palavras como superação,
atitude, garra, força
esperança, confiança, fé e
perseverança são a realidade
de vida desses esportistas. Os
atletas paraolímpicos são
exemplos de vida, ousadia e
coragem: merecem todo
respeito!

Educativa do Laura Vicunha
Retiro da Comunidade

Provocada pelo apelo ao cultivo
da interioridade feito pelo Reitor-mor
na Estreia 2016, a Comunidade Edu-
cativa do Instituto Profissional Laura
Vicunha realizou, no dia 19 de no-
vembro,uma manhã de retiro, onde
cinqüenta e seis educadores (Irmãs,
professores, funcionários do setor
administrativo, funcionários dos ser-
viços gerais e funcionários da pada-

ria) pararam para uma retomada
pessoal da caminhada e, com a
assessoria de Ir. Carmelita Agrizzi,
refletiram sobre o sentido profundo
da própria vida e a necessidade de se
ter um Projeto que dê direção à vida.
O retiro comportou momentos de
deserto, de escuta, de interação e de
partilha... tudo isso regado à alegria
profunda de sermos família salesiana.

Retiro dos Grupos Jovens
do Laura Vicunha

Com a assessoria dos educadores:
Mayra Netto, Tiago Maciel e Ir.
Jaqueline, os jovens refletiram, par-
tilharam e se colocaram diante de
Deus nesta mesma disposição: desen-
volver a própria vida na perspectiva
do outro, e nesta disposição encontrar
a razão e a alegria de viver.

Modalidades
Paraolímpicas na
Educação Física
do Laura Vicunha
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Aconteceu no dia 26 de
novembro, no Colégio Castelo de
Rio das Ostras (INSGRO) o
encerramento da Catequese da

Encerramento da Catequese em Rio das Ostras

Paróquia de São Vicente de Paulo.
As catequistas preparam uma linda
encenação do nascimento de Jesus.

Os alunos relembraram o início

dessa história e também a trajetória
de Maria, a moça simples e humilde
que morava em uma casa bem pe-
quena. A jovem, pura e honesta,
escolhida por Deus para ser a mãe de
Jesus foi exemplo de fé e obediência.
O nascimento de Jesus, nosso Senhor,
é para nós, momento de celebrar o
Amor de Deus pela humanidade.
Com entusiasmo celebramos o nas-
cimento do menino Jesus que virá
para iluminar nossa Vida.

Para completar a alegria um
delicioso lanche foi preparado com
muito carinho por algumas mães.
“Agradecemos de forma especial às
Irmãs Salesianas que nos cedem
esse espaço tão maravilhoso para
realizar a catequese  todos os sá-
bados”, agradeceu uma das
catequistas.

Os alunos do Ensino Funda-
mental I e II realizaram no dia 31
de outubro na biblioteca, refeitório e
área externa, do Instituto Profis-
sional Laura Vicunha uma atividade
denominada “CAFÉ LITERÁRIO” e
“TARDE LITERÁRIA”. O evento teve
o objetivo de socializar obras de di-
versos escritores de gêneros literários
trabalhadas em sala de aula e inter-

pretadas pelos alunos através de
jornais, peças teatrais, exposição
fotográfica, exposição de cartazes,
vídeos e cantigas de Roda. As ati-
vidades foram orientadas pelos
Professores de Língua Portuguesa.

Durante o Café Literário, os dis-
centes reuniram-se pela manhã com
a programação literária focando o
tema: “Literatura como fonte de

Café Literário no Laura Vicunha
conhecimento”. Este tema foi abor-
dado pelos alunos do 9º ano através
da orientação da professora Renata
Veiga, no intuito de trazer conheci-
mentos e conscientizar os estudantes
sobre a importância da literatura
brasileira.

Foram pesquisadas várias bio-
grafias de escritores famosos, entre
eles; Vinícius de Moraes, Machado de
Assis, Monteiro Lobato, Pedro Ban-
deira, e diversos outros escritores da
literatura brasileira.

Durante a Tarde Literária houve
apresentações de Fábulas sobre a
importância da leitura, contexto
educacional no país, apresentações
musicais e Teatro.

Os alunos puderam adquirir
conhecimentos através de pesquisas
sobre a vida e obras de grandes
mestres da literatura e, a partir disso,
absorver os conhecimentos que a lei-
tura os propôs, sem falar no delicioso
café e biscoitinhos servidos durante o
evento para pais, alunos, e toda co-
munidade educativa.
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Nos dias 17 e 18  de  novembro
as turmas do fundamental II  e
Ensino Médio do  Castelo  Rio das
Ostras celebraram o encerramento
do ano letivo de 2016. Durante a
acolhida os alunos apresentaram
seus dons e talentos por meio de
dança, música, poesia e orações.

A diretora, Ir. Neuza Zampi-
rolli, destacou a importância do
caráter ser formado a partir de
capacidade de agradecer. Os alunos
estiveram atentos a cada palavra,
cada gesto e participaram ativa-
mente da celebração.

Ação de Graças no Castelo/Rio das Ostras
Dar graças a Deus é lição que não
podemos esquecer!

Eu quero agradecer pelas bênçãos
alcançadas

Um dia melhor, outro mais difícil,
mas com fé e esperança em nosso
Jesus Cristo

Eu quero agradecer por um ano
melhor, um ano com mais bondade,
do que maldade,

Será que é tão complicado tratar o
próximo com mais cumplicidade?

Eu quero através da caridade ajudar
a quem tem necessidade

Eu quero repartir não somente o bem
material, mas sim, a fé espiritual.

Eu quero ter a audácia de gerar mais
felicidade e esperar que a
humanidade

Seja mais consciente e expresse mais,
sensibilidade, mais honestidade, mais
força de vontade, mais generosidade

Eu quero um ano com mais oração e
poder ajudar a mais um irmão

Eu quero agradecer um ano sem
desavenças e que possam vir mais
365 dias, felizes,

E que eu possa celebrar mais uma
ação de graças.

Ação de graças é uma data em
que se reconhece a ação de Deus na
vida de um povo.  È um dia que
anuncia fortemente a chegada de um
novo tempo, onde  se tem a opor-
tunidade de refletir mais profun-
damente sobre a qualidade da vida.
O momento possibilitou uma
analise do ano que se finda e reco-
nhecimento de que tudo que se vive
colabora  para a fortificação de cada
pessoa como um SER especial para
Deus. A celebração foi tão marcante
que despertou na aluna Mirla Cristo
do 7º ano o desejo de escrever um
poema que representasse a gratidão
por tantas bênçãos.  Confira:

Nos dias 17 e 18 de novembro, o
Projeto de Literatura do Colégio
Castelo II de Rio das Ostras
apresentou a culminância das
atividades de leitura do ano letivo de
2016. Alunos e professores da
educação infantil até o 2° ano do
fundamental I participaram desse
importante projeto de leitura.

Os alunos representaram as histórias
vestidos de personagens, encenaram
e recontaram os mais diversos títulos
lidos durante o ano. Apresentações
teatrais e venda de livros
enriqueceram o dia dedicado à
literatura.

Castelo II encerra Projeto de Leitura


