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Inspetoria Nossa Senhora da Penha
participa da Festa do Rei Jesus

Dia 23 de setembro, no Parque
de Exposições Carlos Caiado Barbosa,
em Cachoeiro de Itapemirim, a Inspetoria Nossa Senhora da Penha –
através das Comunidades do Laura
Vicunha e de Cachoeiro de Itapemirim - participou da Festa do Rei
Jesus com um stand vocacional.Esta
festa é organizada pela Comunidade
Vida Nova e já é considerada o maior
evento artístico do município e um
dos maiores eventos da música católica e da evangelização da juventude
no Brasil reunindo caravanas de
jovens de todo o Estado do Espírito
Santo, bem como de Campos dos
Goytacazes/RJ. Sua primeira edição
foi em 1990 e este ano foi celebrada a
28ª edição!Foram 14 horas de louvor,
diversão, oração e adoração, desde a
abertura dos portões às 17h do sábado
(23), até o encerramento às 7h no do-

mingo (24). Com três palcos montados este ano, o evento recebeu artistas
consagrados no meio da música
católica, como Missionário Shalom,
Eliana Ribeiro, Banda Dominus, ID2,
Cosme, Adventus e Pá God, junto
com DJ pernambucano Roony
Moura. E o momento de adoração ao
Santíssimo foi um dos pontos altos da
festa. A aproximação ao sacramento
da Reconciliação foi favorecida todo
o tempo com sacerdotes à disposição.
Além disso foi organizado um espaço
vocacional onde Congregações montaram a apresentação do seu carisma
e conversaram sobre ele com os
(muitos!) jovens que ali passavam em
busca de esclarecimentos e/ou orientação. Estima-se que passou nesta
festa um público de aproximadamente 6 mil pessoas! Também foi
montado um amplo Playground com

brinquedos variados e uma extensa
praça de alimentação.Segundo a
Comunidade Vida Nova, “o objetivo
desta festa é oferecer aos jovens aquilo
que eles não conseguem encontrar
nas festas seculares: diversão sadia,
sobriedade, convivência harmônica e
decência, por meio da música, evangelizando e exaltando a cultura do
Amor Verdadeiro”. Vale destacar que
em todos esses anos que o evento
acontece nunca houve uma ocorrência de violência. Uma das grandes
surpresas da Festa do Rei Jesus foi a
participação de Dom Juarez Delorto
Secco. Naquele mesmo espaço, a
aproximadamente 15 dias atrás, ele
havia sido ordenado Bispo Auxiliar da
Arquidiocese de São Sebastião do Rio
de Janeiro. O Bispo chegou de
surpresa, durante o show da cantora
Eliana Ribeiro. No palco principal,
acompanhado do Padre Gracione
Augusto Alves, Dom Juarez saudou
os presentes e começou o seu diálogo
com os jovens. Confirmando o discurso do Papa Francisco, Dom Juarez
pediu ânimo e força aos jovens de
nossa Diocese, e das demais também
presentes, para que continuem sua
caminhada junto à Igreja Católica.
Despedindo-se do público, o Bispo
proferiu uma benção dedicada a todos
que ali se encontravam, em especial
para a juventude... e também foi
abençoado por ela!
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Formação de Espiritualidade Juvenil Salesiana

Com a participação de 37 pessoas, realizou-se no INSA, nos dias
22,23 e 24 de setembro o encontro
de Formação para adolescentes e
jovens iniciantes na EJS. Foram
trabalhados os temas: Deus cria tudo por amor – Somos obras de suas
mãos. Uma abordagem a partir da
Laudato si. Através de dinâmicas e
atividades durante toda a manhã do
dia 23, os jovens puderam perceber
em sua vida o grande sentido da vida
humana e a sustentabilidade do
planeta. À tarde, uma Introdução à

Palavra de Deus culminando com
uma animada gincana bíblica despertou para conhecer, saborear e
viver a Palavra. Em seguida foi
apresentado a pessoa e mensagem
de Jesus de Nazaré e sua proposta
de vida, com slides e dinâmicas de
aprofundamento.
À noite uma recreação e partilha cultural, seguido do filme de
Dom Bosco. No final na noite uma
oração na capela fechando o dia
inspirada na mensagem de Jesus:

Domingo cedo, participação da
missa na Basílica de Santa Teresinha e a manhã foi dedicada à Espiritualidade Juvenil Salesiana a partir
dos “Princípios Norteadores da
AJS”.
Os jovens tiveram a oportunidade de conhecer também a proposta da AJS.
O grupo foi maravilhoso. Muito focado, atento e disponível.
Agradeçamos ao Senhor mais
essa semente semeada.

“Ser Sal e ser Luz”.
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Celebração da Independência do Brasil no PCJ
Santos ressaltou a necessidade e
urgência de crianças, adolescentes
e jovens se dedicarem aos estudos
para que possam assumir o protagonismo da própria História.

No dia 05 de setembro o Projeto
Crescendo Juntos (PCJ) – Belford
Roxo, RJ – celebrou a consciência
crítica de um 07 de setembro que
necessita ter como foco a ampliação

da visão de uma sociedade, em que
todos possam juntos construir e
fortalecer essa pátria tão amada.
Na abertura da comemoração, o
Coordenador Pedagógico Stevie

Todos os monitores de oficina
(lideranças de cada atividade)
ficaram à frente de seus colegas
representando o protagonismo de
vida, a atitude atuante e a ética que
temos que ter diante da sociedade
atual. Para os educadores presentes
a atitude e expressão de cada
educando neste dia representa a
força que teremos, um Brasil que
tem todo o potencial e riqueza para
ser diferente e abraçar seu povo com
a mesma dignidade. A Ir.Maria do
Carmo – Coordenadora de Pastoral
– se emocionou ao ver a postura dos
educandos que depois de refletir
cantaram os hinos “Nacional
Brasileiro”, “Belford Roxo” e
“Independência do Brasil”.

Formação Pedagógica para Equipe do PCJ

No dia 08 de setembro, aconteceu no Projeto Crescendo Juntos
(PCJ) – Belford Roxo, RJ – mais

uma formação, que desta vez foi
realizada em uma manhã inteira,
com a assessoria do Coordenador

Pedagógico Stevie Santos. A reunião
iniciou com uma fala de cada
educador, que relatou a importância
do encontro realizado pela Rede
RSB Local que foi animado pela
irmã Referente da Rede na
Inspetoria, Ir. Gerline.
Na reunião do PCJ a equipe
ressaltou a maravilhosa acolhida da
equipe da Esperança do Futuro e
todo o conteúdo transmitido. Com
o Caderno de Identidade Educativo
Pastoral em mãos, a equipe fez
memória e novamente pode tirar
dúvidas e entender a importância
deste material na atuação do dia a
dia com crianças, adolescentes e
jovens.
Uma manhã intensa e repleta
de partilhas, que ajudaram a todos
em seu crescimento pessoal e de fé
como cristãos.
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Formação do Setor Pedagógico do PCJ

Mais uma formação do setor
pedagógico aconteceu no Projeto
Crescendo Juntos (PCJ) – Belford
Roxo, RJ – no dia 1º de setembro.
A formação foi assessorada por
Stevie Santos – Coordenador

Pedagógico do PCJ – que nesta
ocasião direcionou a equipe a
relembrar os diversos casos de
educandos que vivenciaram no
primeiro semestre, afim de refletir
de que maneira poderiam auxiliar

PCJ celebra V Festa Cultural
da Primavera

Com o tema “A gratidão nos faz
crescer juntos”, o Projeto
Crescendo Juntos (PCJ) – Belford
Roxo, RJ – celebrou a V Festa
Cultural da Primavera, no dia 16
de setembro.

Coreografias, apresentações de
ballet (tanto do PCJ como da
Associação de Moradores local –
AMOVIP) tornaram a festa ainda
mais bonita imprimindo-lhe o tom
da integração e do fortalecimento

e acompanhar cada um deles. A
visão de pátio foi trabalhada de
maneira clara para a atenção com
os educandos e a presença em meio
deles fosse fortificada. Em seguida,
em duplas, os educadores apresentaram um grande resumo do Caderno de Identidade Organizacional,
material norteador da Rede Salesiana Brasil de Ação Social, e
assim puderam falar sobre a alegria
do evangelho, “Alegria que se renova e comunica”. A equipe também
dialogou sobre a definição de Rede
Salesiana Brasil de Ação Social, que
se define como uma comunidade
educativa nacional das presenças
Salesianas para articulação, promoção e fortalecimento da Ação Social
Salesiana em Rede no Brasil. A
reunião também foi oportuna para
a organização de toda a estrutura
da “V Festa Cultural da Primavera”
que terá toda renda revestida para
o passeio do dia das crianças do
PCJ, que contemplará 122 crianças
e adolescentes.
de vínculos entre estes dois
espaços promotores de vida!
Irmã Maria Rita Zampiroli,
diretora do PCJ, não escondeu
sua emoção ao ver a casa cheia
e perceber a animação de
todos com o grande objetivo da
festa. Padre Célio, pároco local
da Paróquia São Vicente de
Paulo, compareceu à festa e
demonstrou total alegria e
apoio para que as
comunidades estivessem
presentes e concretizassem
essa festa que se une em prol
da vida. Durante o evento,
foram vendidas cartelas do
festival de prêmios que
aconteceu ao final, com o
objetivo de arrecadar fundos
para o passeio do dia das
crianças. Fechando a festa,
todos foram brindados com um
animado show de forró ao vivo
que consagrou o sucesso da V
Festa Cultural da Primavera.
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Vill’agindo participa da Semana Ecológica

O grupo de adolescentes do
Vill’agindo – Cachoeiro de
Itapemirim, ES – integrantes da
oficina de teatro com a professora

Débora Motta vêm despontando
com apresentações teatrais cada
vez mais performáticas. E na
Semana da Árvore e da Juventude,

prepararam uma pantomima que
foi apresentado no dia 22 de setembro, retratando a indiferença
do homem em relação à natureza
a convite do CRJ (Centro de
Referência da Juventude), núcleo
da prefeitura que desenvolve atividades com jovens, no dia. Além
do teatro, também marcaram
presença as adolescentes da
Ginástica Rítmica acompanhadas
da professora Amanda Costa.
O evento, realizado na quadra
de um dos bairros mais carentes da
cidade, contou com a presença do
prefeito, Sr. Vítor Coelho, e demais
autoridades e trouxe à cidade além
das atividades culturais valorizando
os trabalhos das entidades do município, também plantio de árvores,
arborização do centro comercial
entre outras ações.

Vill’agindo celebra o mês da Bíblia com
criatividade
setembro acolhendo a Bíblia com
cantos e frases bíblicas espalhadas
sobre uma mesa que permaneceu
montada durante todo o mês.
Semana após semana, as histórias
mais conhecidas e outras leituras
foram apresentadas pouco a pouco.
Uma semana foi dedicada a ensinar
ou, para quem já conhecia, relembrar os 10 mandamentos.
Aprendendo com a didática de
Jesus e sua maneira simples e
eficiente de ensinar, educadores,
crianças e adolescentes, buscaram
uma maneira lúdica através do
teatro, da dança e da música para
contar uma história a cada
Acolhida.
Setembro é mês de celebrar a
Palavra de Deus e nada melhor do
que trabalhar com a memória

visual para ajudar a meninada a
guardar os ensinamentos. O
Vill’agindo iniciou o mês de

Entre as muitas histórias retratadas estiveram “ A pesca milagrosa”, “ A história de Jó”, “O Bom
Pastor” e “As bem-aventuranças”.
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Semana da Pátria no CCEEF

Entre os dias 04 a 06 de setembro, as turmas do Centro Comunitário Educativo Esperança do Futuro
(CCEEF) – Resende, RJ – realizaram atividades sobre a pátria, com o
objetivo de despertar nas crianças e
adolescentes o amor a nação, mesmo
diante de tantas notícias ruins.
Foram confeccionados cartazes com
a bandeira do Brasil, feitos de papel

crepom, além de panfletos conscientizando sobre a importância da
honestidade no país. Os alunos
cantaram o hino da independência
e no último dia da semana os grupos,
junto com as educadoras, saíram
pelas ruas do bairro Jardim Beira Rio
em passeata cantando músicas de
amor à pátria. Como Dom Bosco, o
CCEEF educa para formar “bons
cristãos e honestos cidadãos”.

CCEEF
comemora
chegada da
Primavera

Na semana dos dias 18 a 21 de
setembro o Centro Comunitário

Semana Bíblica no CCEEF

Educativo Esperança do
Futuro – Resende, RJ –
realizou atividades com o tema
da Primavera. Para marcar o
momento, grupos plantaram
duas árvores na frente do
CCEEF e outro grupo visitou as
mudas de árvores que foram
plantadas no dia 24 de junho,
durante a Caminhada
Ecológica que fizeram junto
com a Paróquia Sagrada
Família. Aproveitaram esta
semana para regar a muda e
cuidar para ajudar no seu

Todos os anos, no mês de
setembro, o Centro Comunitário
Educativo Esperança do Futuro
(CCEEF) – Resende, RJ – dedica
uma semana para refletir e
trabalhar a Bíblia. Neste ano, entre
os dias 11 a 14 de setembro, a Bíblia
foi destaque nas acolhidas. Houve
uma sessão de cinema com o filme

“A Bíblia para crianças”, além da
brincadeira “Bingo Bíblico”. Encerrando a semana, o Vigário da
Paróquia Sagrada Família, Pe.
Rafael Ferreira, falou sobre a importância da Palavra de Deus na
vida de todos. Foram dias de ótimas
reflexões e partilhas.

crescimento.
As atividades tiveram como
objetivo despertar o cuidado e
amor à natureza que é tão
essencial para a preservação
do planeta.
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Alunos do INSA visitam Feira
de São Cristóvão

Alunos do 2º ano do Ensino Médio do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora (INSA) realizaram uma visita
a Feira de São Cristóvão, no dia 26 de
setembro. A visita teve como principal
objetivo enriquecer os trabalhos que
serão apresentados pelos alunos na
Feira Cultural do colégio.
A Feira de São Cristóvão sintetiza o Nordeste e oferece ao visitante
tudo que a região dispõe, exibindo,
nas suas quase setecentas barracas,

sua riqueza tradicional e proporcionando, ainda, a animação característica da terrinha: som do Nordeste, forró, xote, baião, xaxado, repente, embolada, martelo, arrasta-pé,
maracatu e outros sons bem genuínos. Durante a visita, os alunos
fizeram filmagens, fotografaram,
conversaram com os representantes
das barracas e enriqueceram seu
conhecimento sobre a cultura
nordestina.

INSA recebe visita
de ex-aluna para
palestra

Dando início ao Projeto
Profissionalizante, no dia 12 de
setembro o Instituto Nossa
Senhora Auxiliadora (INSA) – Rio
de Janeiro – recebeu a ex-aluna
salesiana do Instituto Nossa
Senhora da Gloria – Castelo
Macaé – Drª. Luciana Macedo de
Faria, com especialização em:
Pediatria, Cirurgia geral,
Medicina do Trabalho e
Administração Hospitalar.
Os alunos do EM tiveram a
oportunidade de refletir sobre
várias questões bastante
relevantes para sua vida
profissional e pessoal.
A trajetória acadêmica de Drª.
Luciana foi um exemplo de
determinação, superação e
motivação, fazendo com que sua
apresentação se tornasse
agradável e de fácil
entendimento.
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GEOKAHOOTEANDO no Laura Vicunha

Os alunos do 8º ano do
Instituto Profissional Laura
Vicunha – Campos dos Goytacazes,
RJ – mediados pelo Professor Celso

Belém, participaram de mais uma
aula de Geografia bem tecnológica
e interativa nos dias 04 e 06 de
setembro. Na sala de aula os alunos

tiveram a possibilidade de rever os
conteúdos explanados e debatidos
em aula através de um Quiz online
chamado Kahoot, usado como
ferramenta pedagógica motivadora
à participação dos alunos na
resolução de exercícios sobre os
conteúdos dos capítulos 7 e 8, Ásia:
um espaço geográfico de contrastes
– Ásia: diferentes níveis de
desenvolvimento. Por meio da
aplicação do Kahoot ficou notória a
melhora dos alunos quanto ao
interesse e motivação, pois a cada
resposta correta no Quiz os alunos
demonstravam
interesse
e
concentração por meio das
verbalizações, gestos e participação
entusiasmada no jogo. Foi uma
aula diferente, atrativa e interativa.

Experiência lúdica reforça a Matemática
no Laura Vicunha
O 6º ano do Instituto Profissional
Laura Vicunha sob supervisão do
professor de Matemática Samuel
Sales, aprendeu sobre área de
figuras planas por meio de uma
experiência lúdica! Através de
construção de área de 1 metro
quadrado, eles puderam
identificar quantos quadrados
cabiam dentro da sala de aula, no
pátio, e assim, descobrirem por
meio de sua própria experiência
que para medir a área de uma
superfície retangular, basta
multiplicar a base pela altura. Os
alunos também usaram o
Tangram para aprender sobre
área. Além disso, puderam ver
através deste experimento
conversões de medida de área e
números decimais.
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XV ENARSE e VIII ENEL:
gestão educacional empreendedora e 15 anos
de trabalho em rede

Três dias intensos de palestras,
mesas redondas, grupos de trabalhos
e painéis formativos. Assim foi o XV
Encontro Nacional da Rede Salesiana
Brasil de Escolas (ENARSE), realizado entre os dias 27 e 29 de setembro,
em Brasília-DF, na sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Comércio (CNTC). Neste ano o
evento aconteceu integrado às
atividades do VIII Encontro Nacional
de Ecônomos Locais (ENEL) e reuniu
cerca de 400 pessoas, entre diretores
da RSB, diretores das escolas salesianas, ecônomos, gestores e animadores de polo.
Esta edição celebrou os 15 anos
da RSB-Escolas, com objetivo de rever conquistas e apontar perspectivas.
Os trabalhos foram norteados pelo
tema “Gestão educacional empreendedora e profissional: visão do cenário
educacional brasileiro e compromisso
com o carisma salesiano”.
A mesa de abertura foi composta
pelos diretores-executivos da RSBEscolas, Ir. Adair Aparecida Sberga e
Pe. José Adão Rodrigues da Silva, pelo
diretor-executivo da Rede Salesiana
Brasil. Pe. José Marinoni; pelos inspetores referentes Ir. Maria Carmelita

Conceição e Pe. Nivaldo Pessinatti; e
pelos membros do Conselho Geral dos
Salesianos e das Filhas de Maria
Auxiliadora, Pe. René Antonio Santos
e Ir. Ivone Goulart.
Após a abertura solene, o Pe
Edson Donizetti Castilho, diretorpresidente da Rede Salesiana Brasil,
apresentou a conferência magistral
com o tema “15 anos da Rede Salesiana Brasil de Escolas: conquistas e
perspectivas”. Ele salientou a importância de seguirmos firmes no propósito de consolidação de nossa rede de
escolas, aliando, como que num único movimento, competência técnicopedagógica, densidade de propostas
pastorais e acompanhamento espiritual de jovens.
Edevaldo Gaudêncio, coordenador de Inovação e Produtos Digitais
da Editora Edebê, apresentou a Edebê
Educação. Produzida em parceria
entre a Editora Edebê e a RSB-Escolas, a plataforma educacional permite
conectar alunos, professores e familiares; divulgar e compartilhar as realizações das escolas com maior agilidade e realizar atividades pedagógicas, provas e simulados no próprio
ambiente virtual, além de oferecer um

ambiente de interação (Edebê-Edu)
para todos os membros da comunidade educativa da RSB-Escolas.
O dia foi concluído com mesas
redondas sobre temas pertinentes às
reformas da educação: BNCC, Reforma do Ensino Médio, mudanças do
ENEM e cenário atual para as escolas
católicas. Participaram os conferencistas Dr. Gilberto Garcia, Reitor da
Universidade Católica de Brasília
(UCB); Prof. Esp. Wisley João Pereira, coordenador geral de Ensino
Médio da Secretaria de Educação
Básica (MEC); Profª Drª Luana
Bergmann Soares, diretora de Avaliação da Educação Básica (INEP); e a
Profª Ma. Roberta Valéria de Lima,
membro da Câmara de Educação
Básica da ANEC.
A quinta-feira, 28 de setembro,
teve início com os Grupos de Trabalho. Os diretores da RSB-Escolas, Ir.
Adair Aparecida Sberga e Pe. José
Adão Rodrigues da Silva, falaram
sobre as Diretrizes Pedagógicas da
Rede Salesiana Brasil de Escolas,
ressaltando que elas são importantes
para o cumprimento da missão da
RSB-Escolas.
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A palestra seguinte abordou o
curso “Competências Docentes para
o Século XXI”. Realizado em uma
parceria da RSB-Escolas com duas
universidades da Finlândia Tampere
University of Applied Sciences
(TAMK) e Häme University of
Applied Sciences (HAMK), o programa começou a ser aplicado no mês
de março no INSG Castelo, em
Macaé-RJ; no Colégio São José, em
Natal-RN, e no Instituto São José, em
São José dos Campos-SP. Participaram, em cada unidade, 40 educadores salesianos, da educação infantil
ao ensino médio. A ideia é que, após
o curso, os docentes da instituição pudessem demonstrar o aprendizado na
própria realidade escolar. Durante o
GT dedicado ao tema no ENARSE,
Cíntia Moreira de Castro, Mario
Sérgio de Oliveira e Soraia Lopes
Giovani relataram as experiências
bem-sucedidas e inovações levadas
pelo curso às escolas participantes.
Destaca-se também, dentre outros pontos, painéis formativos simultâneos e diferenciados para os diretores institucionais (“A gestão das
instituições educacionais católicas em
tempo de crise”), para os ecônomos
(“Gestão empreendedora em cenários
competitivos: um desafio em três

níveis para as Escolas Salesianas”), e
para os gestores pedagógicos (“Coordenação pedagógica e inovação nos
processos de ensino e aprendizagem”).
Outro importante momento foi
a socialização dos compromissos
assumidos no IV ESA e a projeção
para o próximo triênio à sua luz.
O dia foi concluído da melhor
forma possível: uma fervorosa missa
no Santuário Dom Bosco e visita à
cripta com sua relíquia , seguida de
show do Padre João Carlos!
No terceiro e último dia, 29 de
setembro, os diretores-executivos da
RSB-Comunicação, Ir. Márcia
Kofferman e Pe. João Carlos Ribeiro,
apresentaram o tema “Gestão da
Comunicação na Escola Salesiana”.
Durante a palestra, ressaltaram as
dimensões carismática e estratégica
da comunicação para a Rede Salesiana Brasil. Segundo os diretores, “o
objetivo da comunicação é fortalecer
o sentido da Rede e os processos
comunicacionais que se desenvolvem
nas unidades escolares em consonância com as linhas de ação da RSBComunicação”.
Na oportunidade, eles explicaram a proposta da RSB-Comunicação, suas responsabilidades em

relação às unidades educativas e seus
documentos e materiais de referência
(Diretrizes Nacionais da Comunicação, Manual de Redação e Manual
de Marca). Falaram ainda da importância da gestão dos processos comunicacionais articulada com os outros
setores da unidade educativa e sobre
os desafios da construção da imagem
salesiana em níveis local e nacional.
A segunda palestra, de Aline
Pinto, autora da nova coleção para a
educação infantil, "Girolhar", abordou
o projeto da Rede para o segmento,
que tem como proposta modernizar
e dinamizar as vivências da educação
infantil. A nova coleção Girolhar é
concebida por profissionais de grande
experiência na educação infantil e
vem sendo construída aos poucos
junto aos educadores da Rede. Os
autores Ricardo Mamone e Miguel
Perez falaram sobre o Material Revisional da RSB, que está em produção para ser um subsídio que
acompanha o Material Didático da
Editora Edebê para o 3º ano do ensino
médio, com foco nas habilidades e
competências para o ENEM. Os
autores ressaltaram que trata-se de
“uma proposta diferenciada, pensada
sob medida para a nossa comunidade
escolar”.
As últimas exposições foram
dedicadas a assuntos de planejamento
estratégico pertinentes à Editora
Edebê Brasil: Comercialização e
Logística, com Normando Ramos; e
Prospecção e Divulgação, com
Tatiana Kelly Lima.
A Solenidade de Encerramento
fechou os trabalhos do dia e do XV
ENARSE e VIII ENEL, com a
participação dos diretores-executivos
da RSB, da RSB-Escolas e dos
inspetores referentes.
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CENSA realiza Semana Intercultural

A Comunidade Educativa do
Centro Educacional Nossa Senhora
Auxiliadora vivenciou a Semana
Intercultural intitulada "Cuidar da
criação - entre o desafio e a missão",
uma resposta à Campanha da
Fraternidade 2017.
O tema do evento comungou
com os ideais de cuidado propostos

pelo teólogo e filósofo Leonardo
Boff, que reflete: “Cuidar é mais que
um ato; é uma atitude”.
Da Educação Infantil ao Nível
Superior, todos vivenciaram uma
programação interdisciplinar que
despertou o olhar para Pedagogia
do Cuidado, envolvendo espaços
dinâmicos que tornaram a aprendi-

zagem lúdica e significativa ao
longo de uma semana de trabalho
educativo-cultural.
A estrutura física da escola foi
toda organizada em espaços criativos e intencionais, a saber: “espaço
tenda cultural”, contendo diferentes
manifestações artístico-culturais;
“espaço sensorial”, com a presença
de um jardim sensorial para percepção dos biomas, musicalização
e literatura; “espaço retratos em discussão”, englobando fóruns, mesas
debatedoras, exposições e experiências científicas. Já o “espaço compartilhando e curtindo ideias”, incluiu salas temáticas (Sotaques do
Brasil, Modernismo, Educar pelo
olhar, Saúde e Ambiente e Matemática na vida) com visitas
monitoradas.
A Semana foi aberta com a II
Regata Verde que foi acompanhada
pela imagem de Nossa Senhora
Aparecida, uma homenagem aos
300 anos de sua aparição nas
margens do Paraíba em São Paulo.

Primeira Eucaristia no CENSA
Culminando um longo tempo de
preparação, finalmente chegou o
grande dia! No sábado, 2 de
setembro, 58 alunos do CENSA –
Campos dos Goytacazes, RJ –
realizaram sua Primeira
Eucaristia. A celebração foi
presidida por Pe. Murialdo
Gasparet e muito prestigiada
pelos familiares e amigos, que
lotaram a Capela da escola.
Emocionadas, as crianças
receberam Jesus em Eucaristia
pela primeira vez, dando um
grande passo no fortalecimento
de sua fé.
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ISECENSA promove
a VI Jornada Científica de
Educação Física

O ISECENSA – Campos dos
Goytacazes, RJ – promoveu a VI
Jornada Científica de Educação
Física entre os dias 31 de agosto e 2
de setembro. Nesse ano, o evento
contou com uma participação internacional, trazendo o professor francês Jean Boleslaw Nita. O convidado, técnico bicampeão olímpico
com a seleção francesa de handebol
e especialista em psicomotricidade,
ministrou um curso técnico-prático
já na primeira noite da jornada. A
programação do dia 31 incluiu,
ainda, uma palestra com a acadêmica do último período do curso de
Educação Física da UFRJ, Izadora
Moreira, que interagiu com os
acadêmicos do ISECENSA sobre os
trabalhos desenvolvidos na universidade federal.
No segundo dia do encontro, 1º
de setembro, quando se comemora
o Profissional de Educação Física, a
programação contou com apresen-

tações orais, culturais, exposição de
trabalhos científicos e duas palestras: a primeira, com a Profª
Heloisa Landim, que falou sobre a
importância do profissional de
educação física na gestão pública, e
a segunda com o Prof. Humberto
Miranda, que abordou a periodização do treinamento de força.
A jornada foi encerrada dia 2 de
setembro com um curso teóricoprático ministrado pelo técnico do
time profissional de basquete de
Macaé, Prof. Leo Costa. Foi
disputado o primeiro jogo da final
do cariocão de basquete, no ginásio
da instituição. “A jornada permite a
interação dos nossos alunos com
professores e acadêmicos de várias
regiões e instituições. Essa troca de
experiência motiva e enriquece o
futuro profissional”, disse Maurício
Calomeni, coordenador do curso de
Educação Física do ISECENSA.

ISECENSA Abre
suas Portas no
Ise Por um Dia

Mais uma vez o ISECENSA abriu
suas portas para os alunos do
Ensino Médio das escolas
públicas e privadas de Campos
dos Goytacazes e região.
Durante o dia 19 de setembro, a
instituição recebeu cerca de
1000 estudantes de 15 escolas,
pela manhã, e 500 de 7 escolas,
no turno da tarde. Na
programação, workshop na
quadra, aulão interdisciplinar no
teatro, visita guiada pelas
dependências da instituição e
muita conversa com os
coordenadores e acadêmicos das
várias graduações oferecidas
pelo ISECENSA. Foram
sorteadas várias bolsas de
estudo com desconto de 50% e 2
integrais, de 100%.
Realizado há vários anos pelo
ISECENSA, o evento se tornou
uma referência no município.
Segundo Rita de Cássia Martins,
coordenadora do encontro, "ele
é um instrumento facilitador na
escolha da profissão, uma vez
que apresenta a graduação em
detalhes e esclarece dúvidas
diretamente com profissionais
da área."
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ISECENSA traz palestra sobre Indústria 4.0

O ISECENSA – Campos dos
Goytacazes, RJ – promoveu, no dia
4 de setembro, a palestra da MDL
Consulting/SAP com o tema
“Indústria 4.0”. Tendo como público alvo os alunos dos cursos de
Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil
e Administração, o encontro apresentou os conceitos e as potencialidades das novas tecnologias e

instruiu como se preparar para as
oportunidades desse novo cenário.
A Indústria 4.0 (também chamada
de Manufatura Avançada, Indústria
Avançada ou Internet Industrial das
Coisas) será, num futuro próximo,
uma realidade plena. A primeira
Revolução Industrial surgiu com a
introdução da economia impulsionada pela mecanização; a segunda,
com a energia elétrica e com a pro-

dução em massa a preços acessíveis;
e a terceira, com a automação de
processos, mediante o desenvolvimento da eletrônica e da tecnologia da informação. A quarta
revolução ou Indústria 4.0, agora,
está em curso neste novo cenário de
confluência, integração e digitalização de tecnologias já conhecidas
e outras inovadoras.

Grupo do CENSA recebe
Sacramento da Crisma
Domingo, dia 24 de setembro,
foi um dia especial para 28 jovens
do CENSA e ISECENSA. Em uma
Missa celebrada pelo Bispo Diocesano Dom Roberto Ferreira Paz
e co-celebrada por Padre Murialdo
Gasparet, o grupo recebeu o sacramento da Crisma.
Confirmando o compromisso
assumido no Batismo por seus pais
e padrinhos, eles agora se propõem
a serem testemunhos de Cristo,
vivendo na fé e praticando a
caridade.
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Sucesso na 8ª edição da Jornada
de Psicologia do ISECENSA

Repetindo o sucesso das edições
anteriores, a VIII Jornada de Iniciação Científica de Psicologia do
Isecensa aconteceu entre os dias 14
e 16 de setembro. Entre psicólogos,
alunos da instituição e também de
outras universidades e profissionais
de educação e da área de saúde mental do município, o evento reuniu
cerca de 360 pessoas nos dois primeiros dias e 200 no curso de Capacitação de Prevenção ao Suicídio,
realizado no sábado.
A Jornada abriu com a culminância da Pesquisa sobre Drogadição, do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC)
do Isecensa, e contou com a partici-

pação da Profª Érica Ribeiro e seus
alunos-pesquisadores. Dentre os resultados apresentados, foi anunciado
o lançando da Cartilha Por um Sorriso sem Drogas, que estará disponível nos próximos dias em versão
on-line, no Boletim P&D do CPPG
(Centro de Pesquisas e Pós-graduação). A primeira noite contou, ainda,
com a presença de um dos representantes da segurança pública da cidade, Dr. Paulo Cassiano, Delegado da
Polícia Federal. O intuito foi abrir o
diálogo entre a Psicologia e a Segurança para novas possibilidades de
prevenção ao uso de drogas.
A segunda noite teve como foco
o "Suicídio", com uma mesa redonda

unindo as áreas da Terapia Cognitivo
Comportamental, a Psicanálise e a
Psiquiatria. Compondo a mesa, a
Psicóloga Simone Lessa Chaves
(Chefe do Serviço de Psicologia do
HFM), Dr. Claudio Teixeira
(Psiquiatra) e o Psicólogo José
Alexandre, que lançou oficialmente
o Núcleo de Estudos, Pesquisas e
Capacitação à Prevenção do Suicídio
(NEPCPS), do qual é o coordenador.
No terceiro dia, foi realizada
uma capacitação para profissionais
da Saúde e Educação, tendo como
objetivo a prevenção ao Suicídio.
Tendo à frente os professores José
Alexandre e Dr. Claudio, bastante
experientes na questão, a dinâmica
contou, também, com a psicóloga
Claudia Caminha, profissional do
Rio de Janeiro, trazendo suas experiências, provenientes de anos de
trabalho no Hospital dos Servidores
e no Hospital Penitenciário daquela
cidade.
As apresentações culturais foram outro destaque da Jornada.
Durante os três dias do encontro, os
acadêmicos enriqueceram os espaços
de conhecimento com sua arte: hip
hop, rock, MPB e dança contemporânea. No Café Literário, uma
exposição de pôsteres mostrou mais
de 18 pesquisas desenvolvidas pelos
acadêmicos do ISECENSA.

Encontro de Perseverança no CENSA
Com o intuito de manter a chama da fé acesa e de
refletirem sobre a Palavra de Deus, os 58 alunos
do CENSA que receberam a Primeira Comunhão
esse ano, realizaram um retiro de oração, na
tarde de 14 de setembro. Agora participando dos
Encontros de Perseverança, o grupo dá
continuidade à escuta da Palavra, fortalecendo
sua fé em momentos de integração e reflexão.
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CENSA recebe a Tocha Olímpica
da Copa SESI/RECORD

O CENSA recebeu a tocha
olímpica dos Jogos SESI/RECORD,
na manhã do dia 22 de setembro.
Depois de passar pelas 13 escolas
particulares de Campos dos Goytacazes que participarão do campeonato, a tocha foi entregue pelos re-

presentantes do CEVA - Centro
Educacional Vivendo e Aprendendo
- aos atletas do Auxiliadora, com
muita festa. Na posição de campeão
geral de 2016, o CENSA será responsável pelo acendimento da pira
olímpica, na solenidade de abertura
que acontecerá no Teatro Trianon,

dia 16 de outubro. As disputas acontecerão entre 16 e 27 de outubro e o
Auxiliadora participará com suas
equipes sub 13 e sub 15, nas modalidades de tênis de mesa, natação, vôlei, basquete, handebol, futsal e queimada de areia, que estreia esse ano.

Alunos do ISECENSA e FSMA
visitam a BOVESPA
Os alunos dos cursos de Administração e Engenharia de Produção
do ISECENSA e do curso de Administração da Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora visitaram, no dia
5 de setembro, a [B3] Bolsa, Brasil,
Balcão, também conhecida como
BMFBOVESPA. A dinâmica fez
parte das disciplinas de Micro e Macro Economia, Gestão de Carreira
e Gestão de Pessoas, ministradas
pelo professor Leonardo Ribeiro. Foi
uma oportunidade dos acadêmicos
conhecerem, na prática, o mercado
de ações e de futuros. A programação incluiu cinema 3D, palestra
Institucional, simulação de compra
de ações e visita ao Centro de
Memória.
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Feira de Matemática multiplica
conhecimento no Castelo Macaé

Pais, familiares, amigos e docentes estiveram na manhã do dia
30 de setembro, na Feira de Matemática do Instituto Nossa Senhora
da Glória (INSG/Castelo) – Macaé,
RJ – com o tema “Matemática viva
e suas tecnologias”.

A feira reuniu trabalhos de
todos os segmentos de ensino de
forma a promover o conhecimento
e apresentar habilidades e competências dos estudantes por meio
da Matemática e da interdisciplinaridade. Desse modo, apesar de a

Matemática ser o centro da produção dos trabalhos, outras disciplinas
foram trabalhadas em conjunto de
forma a mostrar a interrelação
entre as mesmas e sua aplicação no
cotidiano e na construção do saber.
As apresentações contaram
com trabalhos que mostraram
aplicação no dia a dia, na robótica,
na ilusão de ótica, na saúde, no
esporte, na arquitetura, nos diferentes jogos, nos fractais, na moda,
na astronomia, e etc., de forma
interativa e dinâmica.
Os estudantes do 7º ano do
Ensino Fundamental II, por exemplo, fizeram trabalhos com fractais
(que são figuras da geometria nãoEuclidiana que descreve muitas situações que não podem ser explicadas facilmente pela geometria
clássica).

Estudantes do INSG/Castelo Macaé na Bienal do Rio
A feira chega a sua 18ª edição e
bate recordes com livros de
mais de 300 autores nacionais,
além de ter na programação
“Café Literário”, “Encontro
Internacional de Profissionais
do Livro”, “Encontro de
Autores” e presença de artistas
em atividades culturais.
Segundo a coordenadora
pedagógica do EF II, Dalgiza
Alunos do Ensino Fundamental II

RJ – estiveram em visita a Bienal

Rodrigues, cerca de 130 alunos

do Instituto Nossa Senhora da

Internacional do Livro do Rio no

do segmento participaram da

Glória (INSG/Castelo) – Macaé,

dia 05 de setembro, no Rio Centro.

visita à feira.
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Intolerância na Internet é tema de aulão
no Ensino Médio do INSG/Castelo- Macaé
O tema vem se tornando cada
vez mais frequente uma vez que artistas de renome nacional têm liderado movimentos sobre o fim de
práticas de intolerância, preconceito
e agressões por meio de redes sociais.
Encorajando outras vítimas a se defenderem e aderirem ao movimento
em prol de uma sociedade mais com
mais respeito ao próximo.

Na tarde do dia 06 de setembro,
estudantes do Ensino Médio do Instituto Nossa Senhora da Glória
(INSG/Castelo) – Macaé, RJ – participaram de um aulão com o tema

“Ódio na Internet”, com o intuito
de alertar a juventude sobre as
sérias implicações a respeito do uso
de plataformas digitais de maneira
a insultar e denegrir outras pessoas.

De acordo com o coordenador
pedagógico do Ensino Médio, Júlio
Boldrini, a ideia foi conscientizar os
jovens a respeito dessa problemática
e informar das implicações que esse tipo de comportamento pode
acarretar seja dentro da internet ou
fora dela.

Castelo/Macaé utiliza trabalho de matemática
para conscientizar sobre Bullying
– promoveu a apresentação dos
trabalhos escolares desenvolvidos
pelos alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental II (turmas A, B e C),
com o tema Matemática e Bullying.
A tarefa foi desenvolvida, no
primeiro momento, com pesquisas
estatísticas, buscando a construção
de gráficos e tabelas individualmente e em seguida por meio de
trabalho em grupo de forma que
possibilitasse a discussão e
finalização das informações.

Com o objetivo de fazer os
alunos refletirem, conscientizá-los e
levá-los a repudiar a prática do

bullying, o professor Williams Costa
do Instituto Nossa Senhora da
Glória (INSG/Castelo) – Macaé, RJ

“Os alunos foram muito
receptivos em relação ao
tema e se empenharam no
desenvolvimento do mesmo,
mostrando maturidade e
clareza”, avaliou o professor
de Matemática.
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Plantio de mudas de Ipê marcam
Dia da Árvore no INSG/Castelo- Macaé

Comemorado nacionalmente
no dia 21 de setembro, o Dia da Árvore visa a conscientização a respeito da preservação desse bem natural
valioso e imprescindível para a vida
na Terra. Pensando na promoção da

tomada de consciência através de
exemplos práticos, estudantes do 5º
ano de escolaridade do Ensino Fundamental I do Instituto Nossa
Senhora da Glória (INSG/Castelo)
– Macaé, RJ – participaram no dia

Universitários da FSMA participam
de aulão em Jurubatiba

21/09 de um plantio de árvores da
espécie Ipê no estacionamento da
instituição e da realização da “Oração da Árvore”.
A data comemorada no Brasil é
diferente em outras partes do
mundo, tendo sido escolhida por
ocasião do início da primavera, que
ocorre no hemisfério Sul no dia 23
de setembro.
A ação de plantio de árvore do
INSG/Castelo acontece no mesmo
momento em que a questão do desmatamento da Amazônia, considerado o maior bioma brasileiro, está
sendo fortemente debatido no país.
O desmatamento, justificado pela
quantidade de utilização de matéria
prima e pela expansão urbana ou
de outras culturas, ocasiona entre
outras questões graves, assoreamento de rios, alteração na umidade
relativa do ar, erosão, redução do regime de chuvas, perda da biodiversidade, desertificação e desmoronamento de encostas.

Sob a orientação do professor e
coordenador do curso de
Engenharia Ambiental e
Sanitária da FSMA – Macaé, RJ
– Marcos Cezar dos Santos, os
alunos de gestão ambiental e
ecologia da Faculdade Salesiana
participaram de uma aula de
campo, no primeiro final de
semana de setembro.
A aula de campo teve dois
objetivos principais: mostrar as
características da restinga
(bioma associado à mata
atlântica) e, perceber as relações
ecológicas entre os organismos
vivos que ali coexistem,
entendendo a importância da
criação e preservação das
unidades de conservação.
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FSMA recebe visita de alunos
de escola pública
A visita faz parte do Projeto
"Para Pensar em Profissão” que
consiste em um projeto-piloto de
orientação profissional para os
alunos, estruturado de modo a
promover o autoconhecimento,
conhecimento das profissões e na
formulação de um plano de
desenvolvimento individual. Nesse
sentido, o objetivo do projeto é
justamente facilitar o processo de
escolha profissional da juventude,
ao possibilitá-los conhecer diversas
atividades profissionais diferentes.

Uma roda de conversa sobre a
profissão de psicólogo movimentou
o Curso de Psicologia da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora, no dia

19 de setembro, quando estudantes
do 9° ano do C. M. Prof.ª Maria
Isabel Damasceno Simão visitaram
a instituição.

Durante a atividade na FSMA,
os alunos participaram de um bate
papo com o coordenador do Curso
de Psicologia, Marcello Santos, além
de uma visita guiada à Clínica
Escola Santa Teresa, onde foram
recepcionados pela coordenadora
Kátia Nahum e a pela equipe da
própria Clínica.

Salesiana Macaé e Nova Vida
capacitam adolescentes

Com o tema Astronomia, trabalho por meio de uma “Gincana da
Ciência”, os jovens do Programa

Nova Vida da Prefeitura de Macaé
receberam mais uma roda de capacitação da Faculdade Salesiana

Maria Auxiliadora (FSMA) –
Macaé, RJ. A atividade aconteceu
no dia 26 de setembro, no Paço
Municipal.
A sétima capacitação foi ministrada pelo doutor em Geofísica e coordenador de Pesquisa e Extensão
da FSMA, Hans Schmidt. “Levamos
a ideia da "Gincana da Ciência"
com o tema de Astronomia onde
abordamos, inicialmente, tópicos
como planetas do sistema solar, estrelas e galáxias. Após a palestra os
alunos foram divididos em grupos
para participarem de um jogo de
perguntas e respostas, de forma a
fixar o conteúdo trabalhado e promover uma maior integração entre
os jovens”, explicou o professor.
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Alunos do Castelo Macaé
recebem a Primeira Eucaristia
Além das aulas de catequese
promovidas pela Pastoral Escolar, as
crianças participaram de missas
promovidas na escola, bem como de
retiro e confissões que os preparam
para a Comunhão.

Na manhã do dia 23 de setembro, 49 alunos do Instituto Nossa
Senhora da Glória (INSG/Castelo)

– Macaé, RJ – receberam o Sacramento da Eucaristia pela primeira
vez, na Paróquia Santo Antônio.

O momento em que o pequeno
cristão recebe a hóstia é normalmente marcado por muita emoção
por parte de toda comunidade cristã
e da família, que tem fundamental
importância na caminhada religiosa
das crianças. E não foi diferente com
os alunos do Castelo, que demonstraram muita alegria por receberem
o sacramento da Eucaristia.

2º ano do EFI do Castelo Macaé
visita Rancho Safari
animais (domésticos, silvestres
e exóticos), permitem que os
visitantes participem de
caminhada guiada e
apresentação sobre a vida dos
animais.

Nos dias 26 e 27 de setembro,
estudantes do 2º ano do Ensino
Fundamental I do Instituto Nossa
Senhora da Glória (INSG/
Castelo) – Macaé, RJ – estiveram
em visita no Rancho Safari Fest,
em Saquarema-RJ.

O Rancho Sarafi consiste em um
projeto de compensação
ambiental que atua na área de
educação ambiental. As
dependências com seis hectares
destinados à preservação de
aproximadamente 50 espécies de

Segundo a coordenadora
pedagógica do EF I, Patrícia
Certório, a visita proporcionou
aos alunos maior
contextualização dos conteúdos
estudados em sala de aula,
tornando a aprendizagem mais
significativa, pois os alunos
vivenciaram momentos lúdicos
com os animais e também
tiveram a oportunidade de
conhecer e admirar diversas
espécies de plantas, tipos de
solo e rochas.
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Castelo: Oficina de Música Eletrônica
é ministrada para Ensino Médio
Estudantes do Ensino Médio do
Instituto Nossa Senhora da Glória
(INSG/Castelo) – Macaé, RJ –
tiveram a oportunidade de participar de uma oficina de Produção

de Música Eletrônica. O objetivo é
apresentar para a juventude
opções de empreendedorismo. A
oficina promoveu um bate-papo
sobre home studio, remix,

introdução aos sintetizadores,
programação de bateria,
baixo, pads e leads, edição
vocal, mixagem e
masterização básica.

Colégio Castelo Rio das Ostras
realiza Expo Profissões

No dia 12 de setembro, o Instituto Nossa Senhora da Glória
(Colégio Castelo IV) – Rio das
Ostras, RJ – realizou a Expo Profissões, um evento que reuniu
profissionais de diversas áreas de
conhecimento, visando auxiliar os
alunos do ensino médio na escolha
de uma carreira profissional.

A abertura do evento aconteceu
às 8h com uma acolhida feita pela
Irmã Neuza. Em seguida, alunos e
convidados dirigiram-se às salas
onde estavam acontecendo palestras ministradas por profissionais de
diversas áreas: Arquitetura, Enfermagem, Biomedicina, Direito, Psicologia, Química, Física, Adminis-

tração, Nutrição, Medicina, Veterinária, Ciências Contábeis. Essas
palestras tiveram duração de aproximadamente uma hora e ocorreram durante todo o dia finalizando
às 17h30min.
Na quadra da escola, foram
montados estandes onde representantes de diversas universidades
convidadas fizeram exposições e
explicações sobre os cursos que oferecem e sobre mercado de trabalho
atual. Estiveram presentes representantes das seguintes instituições:
UFRJ, CNEC, FSMA, UFF, Estácio
de Sá entre outras.
O evento foi aberto à comunidade e contou com a presença de
alunos de outras instituições particulares e públicas. O contato com
profissionais de diferentes áreas
acadêmicas motivou bastantes todos
os participantes e fez com que o
evento fosse um sucesso.

