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Entrando no clima de Carnaval,
o 4º ano fundamental do CENSA
aprendeu um pouco mais sobre os
ritmos dessa festa, na aula de
música, de 18 de fevereiro. Fazendo
um resgate dos grandes carnavais,

Com essa energia positiva, os

veteranos e calouros do

ISECENSA reuniram-se no

teatro da instituição, na noite

de 10 de fevereiro.

Recepcionados pelos

professores e coordenadores,

os acadêmicos receberam as

boas vindas de Ir. Suraya

Chaloub, diretora geral, Beth

Landim, vice-diretora, e da

Pastoral Universitária, que

realizou uma acolhida especial,

convidando para um momento

de reflexão e oração. O ISE

Fúria fechou a noite

apresentando uma animada

coreografia. Sejam todos bem-

vindos!

Conhecendo as
famosas marchinhas

os alunos conheceram famosas
marchinhas, tão tradicionais na
folia. Para completar a atividade, a
garotada retratou trechos de
algumas, desenhando as que mais
gostaram.

Esse ano será
Top!

Analisando Memes e Gatilhos

O 7º ano fundamental do
CENSA participou de uma dinâmica
abordando os "memes" que envol-
vem "gatilho". A palavra, utilizada
na Psicologia como uma referência
a disparos emocionais inconscientes

realizados pelo cérebro como reação
imediata a estímulos externos, vira-
lizou na internet no final de 2019,
diante de uma postagem de bom dia
de um pai para a filha. A mensagem
incomodou uma seguidora que su-

geriu a retirada do áudio, alegando
que a mesma poderia afetar milhões
de pessoas que não possuem o nome
do pai no registro.

- Foi um trabalho de

interpretação e reflexão

acerca do que replicamos na

internet - disse Daniela

Ulrick, professora de Língua

Portuguesa e responsável

pela atividade - Nossa

intenção é aprofundar o

estudo do tema, convidando

nossa Orientadora

Educacional Anna Luísa

Ferreira, para explicar o

termo dentro da Psicologia.
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O 3º período do curso de Peda-
gogia do ISECENSA desenvolveu
uma atividade sobre a importância
de ensinar e aprender competências
socioemocionais no século 21. O
tema foi abordado na aula de Cons-
trução do Conhecimento em Ciên-
cias Sociais, em 17 de fevereiro.

Baseados na justificativa de que
a revolução tecnológica faz parte do

Competências  Socioemocionais

cotidiano das novas gerações, mu-

dando a forma de comunicação e

relacionamentos, e, ainda, que essa
sociedade exige conhecimentos e

habilidades diversas para que se

atue com segurança e sucesso nos

espaços escolares, o trabalho foi

desenvolvido a partir da problema-

tização: que comportamentos estão

na base de relações bem-sucedidas
de aprendizagem, trabalho e con-

vívio social?

Após divisão da turma em
grupos, foram realizadas pesquisas

sobre as competências socioemo-
cionais apresentadas na BNCC e
desenvolvidas dinâmicas para serem

trabalhadas nas salas de aula.

O curso de Direito do Isecensa

lança seu primeiro projeto

social: o RessocialISE. Com os

objetivos de auxiliar a reinserção

da mulher presa no contexto

social e incentivar a

responsabilidade social e o

espírito solidário dos

Direito Lança Projeto RessocialISE

acadêmicos diante da triste

realidade carcerária do país, o

projeto tem como público alvo o

presídio feminino Nilza da Silva

Santos, em Campos dos

Goytacazes.

Na primeira ação, em homenagem

ao Dia Internacional da Mulher,

serão distribuídos produtos de

higiene pessoal e livros.

-Além de ajudar na

ressocialização das detentas, a

leitura serve legalmente como

instrumento de remição de pena

- explicou Juliana Landim,

coordenadora adjunta do curso.
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O Fundamental II do CENSA
participou de uma acolhida
especial, na manhã de 20 de
fevereiro. Durante o encontro,
foram apresentados vídeos com a
temática "Brincadeira é o que faz
rir juntos", produzidos pelos
próprios alunos, alertando sobre
segurança, cuidado,
companheirismo e
responsabilidade afetiva. O
material é resultado de um
intenso debate e reflexão sobre a
"Brincadeira da rasteira", tão
disseminada nas redes sociais.

- Sentimos a necessidade de
conscientizar nossos jovens sobre
o cuidado com o outro e as
consequências dos nossos atos,
ressaltando a importância da
empatia e do diálogo - disse Anna
Luisa Ferreira, orientadora
educacional do 6º ao 8º ano.

O ISECENSA participou do VII
Encontro dos LABIMHs, nos dias 30
e 31 de janeiro. O evento aconteceu
na Universidade Federal do Rio de
Janeiro e reuniu pesquisadores de

ISECENSA no VII Encontro LABIMHs

todo o estado e ainda de Manaus e
Roraima.Além de representar a
Instituição, o coordenador do curso
de Educação Física do ISECENSA,
Maurício Calomeni, participou da

banca de doutorado e proferiu duas
palestras: tramitação de projetos nos
comitês de ética e Alzheimer, ambas
desenvolvidas com a participação
do ISECENSA.

Brincadeira é o que faz Rir Juntos!
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Direção, professores e funcio-
nários do CENSA, bem como a
Comunidade Religiosa do Laura
Vicunha e a Inspetora Ir. Ana Teresa
Pinto, comemoraram o aniversário

Homenagem a Dom Bosco no CENSA

de Dom Bosco, na manhã de 31 de
janeiro numa fervorosa celebração
eucarística presidida pelo padre
Murialdo Gasparet na capela do
CENSA. Ao final da celebração, as

Irmãs entoaram, em italiano, o hino
das Filhas de Maria Auxiliadora,
"Oh, qual sorte!", numa emocionan-
te demonstração de fé e devoção à
Mãe Auxiliadora.

Aproveitando os últimos dias antes

do início do ano letivo, o corpo
docente do CENSA participou de

mais um encontro sobre

Metodologias Ativas, na manhã de
4 de fevereiro. Desta vez, os

professores do Ensino Fundamental

I e II e Médio receberam Karin
Vianna, experiente pedagoga e

gestora escolar. Além de

aprofundar o tema sobre
construção de competências e

habilidades como gamificação,

maker, STEAM, o encontro
proporcionou práticas com o uso de

ferramentas que podem ser

utilizadas no cotidiano escolar,
redescobrindo o caminho da

educação para o decorrer do ano.

Encontro sobre Metodologias Ativas no CENSA
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HISTÓRICO
CENSA . CENTRO

EDUCACIONAL NOSSA
SENHORA AUXILIADORA

Em 18 de fevereiro de 1925,
diante do anseio da sociedade local
e atendendo ao pedido do Monse-
nhor Henrique Mourão, administra-
dor Apostólico da Diocese de
Campos, chegam nesta cidade sete
Irmãs Salesianas, Filhas de Maria
Auxiliadora, com o objetivo de fun-
dar um colégio para meninas e
moças. Para tal, foi adquirida uma
chácara de 24.000m2, no centro da
cidade. Concluídas as obras de
adaptação para o funcionamento de
uma escola, no dia 2 de março de
1925 foi inaugurado o Colégio Nossa
Senhora Auxiliadora que, além do
curso primário em regime de
internato e externato, compreendia,
também, aulas particulares de
piano, pintura, bordado e confecção
de flores.

Em 13 de maio de 1934, foi
concedida autorização para funcio-
namento do curso ginasial e, conse-
quentemente, o de inspeção perma-
nente (reconhecimento) ao Colégio,
que passou a se chamar Ginásio
Nossa Senhora Auxiliadora.

Primeiro colégio do Brasil a
instaurar o curso noturno gratuito
(1937), o empreendimento já inici-
ou o ano com 132 alunos e francos
elogios do Sr. Lourenço Filho, então

Diretor Geral do Depto. Nacional de
Educação.

Em 1940, o Colégio tem seu
Curso Normal equiparado à Escola
de Professores do Instituto de
Educação do Rio de Janeiro e, em
10 de fevereiro de 1971, a Escola
primária e a pré-primária são ane-
xadas ao Ginásio e Escola Normal
N. S. Auxiliadora. Em 1972, é
autorizada a mudança de seu nome
para Centro Educacional Nossa
Senhora Auxiliadora, estabeleci-
mento de ensino pré-escolar e de 1º
e 2º graus.

Hoje, o Centro Educacional
Nossa Senhora Auxiliadora é uma
instituição educacional que engloba
a educação infantil, a partir do pré-
maternal, os ensinos fundamental
e médio.

Comemorando seus 95 anos de
fundação, o “Auxiliadora” mantém
uma proposta pedagógica fiel à sua
identidade carismática e continua a
escrever sua história num espaço
democrático onde todos têm voz e
vez, são respeitadas as diferenças,
valorizado o entendimento, cons-
truída a paz e vivenciada a solidarie-
dade e o respeito à pessoa humana.

Aqui, compreende-se a aprendiza-
gem como um processo de desen-
volvimento do ser e do saber conco-
mitantemente, inseridos no con-
texto, respeitando-se o pluralismo
em suas expressões de gênero, raça,
religião e ideologia. Estimula-se o
protagonismo do jovem e da criança
empenhando-se em formar cida-
dãos capazes de intervir consciente
e criticamente na sociedade em que
vivem. Garante-se a qualidade do
ensino e da educação em todos os
níveis, trabalhando os conteúdos
contextualizados e interdisciplinar-
mente. Para isso são oferecidas
atividades complementares como
esporte, teatro, música, dança, coral,
festivais, exposições, gincanas, fó-
runs de discussão, excursões, volun-
tariado e grupos juvenis que favo-
recem a aprendizagem como expe-
riência de vida.

Como parte integrante do Ins-
tituto das Filhas de Maria Auxi-
liadora – FMA, o CENSA é, tam-
bém ele, por natureza, vocacionado
a uma “missão educativa” com-
prometida com as aspirações e
princípios evangélicos e com as
opções e estilo do Sistema Educativo
de São João Bosco e de Maria
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Domingas Mazzarello, seus
fundadores.

Em clima de família, que é a
característica Salesiana, religiosas,
funcionários, professores e direção
são mediadores do conhecimento,
pesquisadores atentos às linguagens
da ciência e da tecnologia e aos
valores essenciais da cultura hu-
mana, cientes de que nossos desti-
natários são os protagonistas de sua
própria formação.

Qualidade-competência, tra-
dição-modernidade e humanização
ressignificam o espaço escolar do
CENSA, transformando-o em um
espaço vivo, aberto às interações,
aos múltiplos desafios e dimensões
do real.

O CENSA mantém:
CENTRO EDUCACIONAL

NOSSA SENHORA
AUXILIADORA

Engloba a Escola Infantil (do
pré maternal ao 3º Período, turnos
da manhã, tarde e horários com-
plementares), Ensino Fundamental
(1º ao 9º ano), Ensino Médio (1º
ao 3º ano) e Curso Normal Médio
(para formação de professores do 1º

segmento do Ensino Fundamental).
Além das mais diversas atividades
culturais e de lazer extra curricu-
lares oferecidas pela escola, o
CENSA desenvolve projetos sociais
como forma de incentivo ao
trabalho voluntário e respeito à
cidadania. Entre eles, destacamos o
Estrela do Amanhã, que atende a
alunos de escolas públicas ou da
periferia com várias modalidades de
esporte e dança, incutindo-lhes dis-
ciplina, auto estima, bem estar e
responsabilidade.

INSTITUTOS SUPERIORES
DE ENSINO DO CENSA

Fundado em 2002, o ISE-
CENSA atualmente oferece as
graduações de Administração,
Arquitetura e Urbanismo, Direito,
Educação Física, Enfermagem, En-
genharia de Produção, Engenharia
Mecânica, Engenharia Civil,
Fisioterapia, Pedagogia e Psicologia
e, ainda, diversos cursos de Espe-
cialização, Qualificação, Extensão e
Pós-graduação. Um grande dife-
rencial da instituição são as clínicas
escola de Psicologia, Fisioterapia e
Psicopedagogia e, ainda, a aca-
demia ISEFIT, que atende aos
acadêmicos de Educação Física.
Além de promoverem aulas prá-
ticas, todas são abertas à comu-
nidade.  Dentre os vários projetos
sócio acadêmicos criados e desen-
volvidos pela instituição destacam-
se o Estrela do Oriente, direcionado
às mulheres e jovens da comunidade
Oriente, o Voz de Rua, que tem
como público alvo os adictos em
situação de rua, e o Universidade
Bairro, que atende as famílias da
comunidade Tamarindo. Neste
último, ressaltamos dois grandes
sub projetos: “De mãos dadas pela
Educação”, desenvolvido pelo curso
de Pedagogia para dar suporte edu-
cacional às crianças da comunidade,
e a Fábrica de Vassouras Ecológicas
que, utilizando matéria prima re-
ciclada e mão de obra local, repre-

senta um grande passo na cons-
cientização ambiental e geração de
renda para os moradores do local.

CENSANET

Criado em 1996. O CENSANET
é um provedor de acesso à Internet
que, além de prestar serviços de
comunicação e informática à
região, atende às demandas do
CENSA, ISECENSA e Inspetoria N.
S. da Penha. Em 2019, o provedor
passou, também, a colaborar na
alfabetização computacional dos
alunos da Escola Infantil.
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De 12 a 19 de janeiro aconteceu
o retiro anual da Inspetoria Nossa
Senhora da Penha no Centro de
estudos Sumaré/Rio de Janeiro, um
local muito bonito que favoreceu o
clima de oração e silêncio essenciais
a este tempo privilegiado.

A ocasião reuniu um grupo de
36 Irmãs (5 destas da Inspetoria
Madre Mazzarello – BBH) e uma lei-
ga. As participantes aproveitaram
muito do retiro e entraram na pro-
posta com abertura e generosidade
ao Espirito Santo. Foi um tempo de

Retiro Anual
e Bodas

graça! Muito apreciada a metodo-
logia com a qual o orientador, Pe.
Francys Silvestrini Adão,sj abordou
o tema: “Mulheres filiais e fecundas
no espirito de Maria Auxiliadora”,
fazendo referência ao texto bíblico Jo
2 - texto iluminador para o CGXXIV.
O local e a estrutura da casa muito
ajudaram para que se criasse um cli-
ma de oração e de retirada para en-
trar na casa interior. No dia 19 (final
do Retiro) a missa de ação de graças
pelas Bodas de Ouro das Irmãs Ana
Maria Marinato, Carmelita L.
Agrizzi, Elizabeth G. Manhães, Irene
Quinelato, Josefa Américo Rolim,
Maria Carmen C. Avelar, Maria das
Graças Bazoni, Terenilda Mª Fer-
reira, Terezinha de Jesus Ferreira, Ir.
Mª Aparecida Pereira (in memo-
rian) e Ir. Maria Marta M. de Barros
(in memorian); e também pelas Bo-
das de Diamante de Ir. Adma Cassab
Fadel, deu brilho e encheu de alegria
e festa o momento! Abrilhantaram
a solenidade, parentes e amigos con-
vidados das jubilandas, Irmãs da
Inspetoria e a Aspirante Fabiane do
Nascimento Rosa que veio trazendo
a alegria de estar ingressando nesta
família. O canto vibrante de, “Oh!
Qual sorte siamo Figlie di Maria
Ausiliatrice!”, foi a confirmação de
que ser filha é carregar traços da
Mãe, a Auxiliadora. Depois da cele-
bração eucarística foi servido um
saboroso almoço finalizando com os
Parabéns e a partilha de bolos, doces
e presentes. Em tudo dai graças!
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Aos 12 dias do mês de fevereiro
de 2020, no Convivium Emaús da
Arquidiocese de Belo Horizonte/
MG, aconteceu a reunião dos
Conselhos Inspetoriais da
Inspetoria MADRE MAZZARELLO
(IMM-BBH), INSPETORIA
NOSSA SENHORA DA PENHA
(INSP-BRJ), Inspetoria NOSSA
SENHORA DA PAZ (INSPAZ-
BMT) e da Inspetoria SÃO JOÃO
BOSCO (ISJB-SDB) para a imersão
no novo Planejamento Estratégico

Reunião em Belo Horizonte

da Rede Salesiana Brasil (RSB).
Assessorados pelo Prof. Dr. Cláudio
Roberto Stacheira, os cerca de 50
participantes, entre Filhas de Maria
Auxiliadora (FMA), Salesianos de
Dom Bosco (SDB) e colaboradores
das inspetorias salesianas,
aprofundaram o novo caminho
traçado para RSB, considerando a
composição da Identidade
Organizacional, da Cadeia de Valor
e da Estrutura Organizacional da
Rede. Estiveram presentes as

inspetoras Ir. Ana Teresa Pinto
(Inspetoria Nossa Senhora da
Penha, Rio de Janeiro), Ir. Antônia
Brioschi (Inspetoria Nossa Senhora
da Paz, Cuiabá), Ir. Maria Américo
Rolim (Inspetoria Madre
Mazzarello, Belo Horizonte) e o
inspetor Pe. Gildásio Mendes dos
Santos (Inspetoria São João Bosco,
Belo Horizonte/MG). Igualmente,
participou dessa reunião Ir.
Teresinha Ambrosim (inspetora
nomeada para o próximo sexênio).
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Após um longo processo de
reflexão, reorganização, retomada
de processos nas Inspetorias das
FMA do Brasil que desde 2013 veem
buscando ressignificar o carisma
nas várias presenças neste imenso
país, chegou a hora de assumir uma
nova configuração geográfica! Ou
seja, das nove Inspetorias atuais,
serão quatro em janeiro de 2021!

O momento é, de fato, de ação
de graças, de gratidão... Gratidão a
Deus, gratidão umas ás outras,
gratidão pelo generoso SIM das três

Nova configuração

Irmãs nomeadas para liderar este

serviço de animação no próximo

sexênio (três nomeadas recente-

mente, e uma já em exercício). De

modo especial – como Inspetoria

Nossa Senhora da Penha -  acolhe-

mos Ir. Teresinha Ambrosim!

Pedimos ao Senhor luz e alegria

para sua vida e asseguramos a fra-

ternidade e o compromisso em prol

de uma vida religiosa feliz e dedi-

cada à missão. Deus a abençoe!

Deus as abençoe!

Inspetoria Nossa Senhora da Ama-
zônia – com sede em Manaus:
Irmã Maria Carmelita Conceição.

Inspetoria Nossa Senhora Apare-
cida (com sede em São Paulo):
Ir. Nilza de Fátima Moraes.

Inspetoria Madre Mazzarello (com
sede em Belo Horizonte):
Ir. Teresinha Ambrosim.

Inspetoria Maria Auxiliadora (com
sede em Recife):
Ir. Adriana Maria Gomes.

O momento é de ação de graças!
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A experiência de viver a diver-
sidade artística e cultural do Car-
naval. Esta é a proposta do Projeto
Carnaval que foi desenvolvido pelos
alunos do Ensino Fundamental II do
Instituto Nossa Senhora da Glória –
INSG/Macaé, orientados pelo pro-
fessor de Artes, Ricardo de Lúcia.

"Cada turma está trabalhando

A arte do Carnaval vira projeto no Castelo

um tipo de manifestação cultural,
evidenciando essa cultura popular
que envolve o Carnaval em todo o
território brasileiro", disse o
professor Ricardo, completando que
"os alunos gostam quando o
trabalho é realizado de forma
coletiva".

Cada turma desenvolveu sua

manifestação artística de Carnaval
a partir de uma temática: os 6º anos
realizaram um Baile de Máscaras;
os 7º anos criaram um Bonecão de
Olinda com o rosco de Dom Bosco;
os 8º anos trabalharam o com o
Frevo, criando, inclusive, painéis
para fotos; e os 9º anos, fizeram um
Bloco de Carnaval.

Com o objetivo de sistematizar a
alfabetização, ou seja, de fixar
conhecimento e conteúdos, os
estudantes do 2º ano do Ensino
Fundamental I do Instituto Nossa
Senhora da Glória – INSG/Macaé
– encenaram uma peça de teatro
inspirada nas histórias da Turma
da Mônica, criadas pelo cartunista
Mauricio de Sousa.

Nesta atividade os alunos
mergulharam numa aventura
aonde a "Mônica e Magali brincam
com Cebolinha de bola, peteca,
corda e pião na casa do Cascão".

A encenação aconteceu na
Biblioteca Infantil Cecília Meireles
para os demais alunos da turma.

O universo da Turma da Mônica auxilia no
aprimoramento da alfabetização
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Castelo/Macaé recebe docentes
no Programa de Formação Continuada

Professores, colaboradores e
coordenadores do Instituto Nossa
Senhora da Glória – INSG/Macaé –
e da Faculdade Católica Salesiana
participaram do Encontro de Forma-
ção e Espiritualidade Salesiana no dia
15 de fevereiro.

Promovido pela Pastoral, o En-
contro foi um importante momento
de integração. O tema "espiritua-
lidade" é muito relevante no âmbito
da educação salesiana, pois é uma
questão essencial para a formação
integral do ser humano.

Na oportunidade, os participan-
tes puderam assistir uma palestra
com o biblista Francisco Orofino,
autor de diversos livros que tratam
da vida em pastoral, espiritualidade,
estudo e ensinamentos bíblicos.

No dia 01 de fevereiro os profes-
sores, coordenadores e orientadores
pedagógicos do Instituto Nossa Se-
nhora da Glória – Castelo/Macaé

– participaram do 1º Programa de
Formação Continuada (PROFOC)
do ano de 2020, com foco na prepa-
ração para o início do ano letivo.

Antes da palestra sobre "Inteligência
Coletiva" ministrada pela Neuropsi-
copedagoga, Ana Peixoto, os cola-
boradores foram acolhidos com
música e reflexões sobre a Parábola
do Bom Pastor e sobre a Campanha
da Fraternidade 2020 cujo tema é:
"Fraternidade e vida: dom e com-
promisso". Também foram exibidos
vídeos com o panorama da presença
Salesiana no mundo e da importân-
cia de enxergar o outro com todas
as suas potencialidades. As Irmãs
da comunidade educativa do
Castelo/Macaé ainda falaram sobre
as mudanças pedagógicas, apresen-
taram o calendário escolar e deseja-
ram a todos um ano letivo próspero
e cheio de conquistas.

Docentes participam do Encontro
de Espiritualidade Salesiana


