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Católicos refletem sobre os passos de
Jesus durante a Via Sacra no Castelo

"Rezar a Via Sacra significa
colocar os pés onde Jesus colocou os
seus". Com esse pensamento, cerca
de 350 pessoas participaram na noite
desta segunda-feira, 15, da Via Sacra
promovida pelo Instituto Nossa Se-
nhora da Glória – Macaé, pela Fa-
culdade Salesiana Maria Auxiliadora
– FSMA - e pela Paróquia Santo An-
tônio, pelas ruas dos bairros Visconde
de Araújo e Miramar até a Quadra
Dom Bosco, no Colégio Castelo.

Com o tema "Ele carregou os

nossos sofrimentos e as nossas dores"
(Is. 53,4), a multidão percorreu 13
estações que promoveram a experi-
ência de paixão, condenação, cruci-
ficação, morte e prenúncio da res-
surreição do Filho de Deus, sob a te-
mática do perdão dos pecados hu-
manos e o desejo que de toda huma-
nidade experimente a paz de Cristo.

Conforme cada estação se su-
cedia a emoção tomava conta dos
presentes, em uma profunda pro-
fissão de fé, até o momento da ence-

nação da ressurreição daquele que
deu a vida por amor à humanidade.

"Vamos bater palmas ao grande
amor que carregamos e que se faz
presente no meio de nós. Ele está vivo
em todo gesto de fraternidade! Em
todo gesto humano, em todo abraço,
em todo perdão. Ele está vivo aqui e
caminhou conosco. A Ele a gloria, a
Ele a nossa reverência. Isto é res-
surreição: Jesus morreu, mas per-
manece vivo. Que esta semana seja
santa nos nossos gestos mais simples,
fazendo com que Jesus permaneça
vivo em cada um de nós", disse a di-
retora geral do INSG/Castelo e
FSMA, Ir. Carmelita Agrizzi, con-
vidando o Padre Gleison Lima para
dar a benção final.

"Por pelo menos duas vezes du-
rante esta segunda-feira santa,
durante a Via Sacra, o povo de Deus
cantou pedindo perdão e recome-
çando. Não tem sentido se nós re-
zarmos a Semana Santa sem ter
coragem de recomeçar. Não somos
chamados apenas a viver as difi-
culdades da vida, somo chamados a
recomeçar! Somos chamados com a
graça de Deus a transformarmos
estes espinhos em flores! Que a vi-
vência desta semana possa real-
mente mudar a nossa vida. Vivemos
13 estações aqui e as outras duas
vamos, cada um, viver a partir de
agora, refletindo no caminho para
casa e comunicando a alegria do
Cristo Ressuscitado", refletiu Pe.
Gleison ao proferir a benção final.

Visando ajudar nas obras de reforma e ampliação do
setor de oncologia do Hospital São João Batista de
Macaé, a Pastoral Escolar do Instituto Nossa Senhora
da Glória – Macaé – realizou a entrega dos recursos
arrecadados na Campanha Solidária de Páscoa de 2019.
Por meio das coordenações pedagógicas dos segmentos
de ensino, pais, alunos, professores e funcionários
puderam fazer doações de qualquer valor, depositados
em pequenas "urnas" dispostas pela instituição.
De acordo com a equipe de Pastoral, a ideia da
Campanha foi alertar para o importante trabalho
realizado pelo Hospital São João Batista e sensibilizar
as pessoas para a ação filantrópica.

Campanha Solidária é destinada a setor de oncologia
do Hospital São João Batista

INSG/Castelo - Macaé
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No dia 17 de abril aconteceu no
Projeto Crescendo Juntos (Belford
Roxo, RJ) um dia onde as crianças e
adolescentes atendidos pela Obra
Social puderam presenciar momentos
de muita reflexão sobre o verdadeiro
sentido da páscoa. Com o tema: "Nos-
sa experiência com Jesus é a força que
nos conduz" a celebração iniciou com
o Coordenador Pedagógico que fez a
introdução ao tema e passou a pala-

CASA BETÂNIA

Páscoa no PCJ

vra para a diretora da instituição Irmã
Maria Rita Zampiroli que falou em
relação à verdadeira Páscoa abrindo
assim oficialmente a celebração.
Num momento de recolhimento e
encontro com a própria História Irmã
Rita Cristina conduziu todos os
presentes a um momento de perdão
e convidou a um novo caminhar.

Em seguida animados pela edu-
cadora Vânia aconteceu o lava pés.

A entrada da Bíblia foi feita pela
turma de balé que expressou a beleza
do movimento pela vida. A Bíblia foi
entregue à Irmã Mercedes que
animou a partilha do texto Bíblico de
Marcos16,1-11, texto bíblico que foi
dramatizado com muita competência
pela turma de teatro do PCJ.

Enriquecendo a celebração as
oficinas de texto, artesanato e tape-
çaria apresentaram os símbolos da
Páscoa e seus significados para cada
cristão. O momento foi fechado com
o grupo de liderança (monitores) do
Projeto que apresentaram de forma
criativa o sentido da Páscoa para união
entre os povos da terra.

O momento da paz foi animado
pelo coordenador pedagógico Stevie
seguido do Salmo animado pela
educadora Lucineth e um lindo mo-
mento orante com as educadoras
Ana Maria, Nataly e Tamiris.

Fechando com chave de ouro as
crianças e adolescentes receberam
das mãos da diretora e representan-
tes da empresa Leroy Merlyn uma
caixa de bombom que foi a alegria
de cada criança e adolescente aten-
dido por Obra Social Salesiana.

Durante a Semana Santa as
crianças e adolescentes do
Villagindo vivenciaram acolhidas
especiais, culminando com a
apresentação de peça teatral
“Jesus, a Páscoa da Esperança”

Vill’agindo em: “Jesus, a Páscoa da Esperança”

aberta ao público no dia 16 de abril,  e
encerrando a semana. As Irmãs Tânia
Maria Cordeiro e Jaqueline Rocha
prepararam junto com os educadores
uma celebração mais íntima
acolhendo crianças e adolescentes

num clima de oração e reflexão para
uma experiência mais profunda com
Deus, passando pelos últimos
acontecimentos cruciais da vida de
Jesus, sua paixão, morte e
Ressurreição.

A peça teatral produzida pela educa-
dora Débora Cornélio contou com a
participação especial das educadoras
Amanda Costa e Daniela Lopes.  Jun-
tas souberam traduzir toda a essência
dessa história através da música, da
dança, do movimento e da interpre-
tação. Os jovens da AJS (Articulação
da Juventude Salesiana) também
estiveram presentes na apresentação
e no comando da Cantina.

Entendendo a história e crendo que
Jesus está vivo no meio de nós, o final
foi reservado para receber os ovos de
chocolate e agradecer a Deus pelo seu
perdão, pela vida plena que Ele nos
oferece e por sua mensagem de amor.

CASA MARIA
IMACULADA
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LAURA VICUNHA Páscoa no Laura Vicunha

No dia 17 de abril, o Colégio
Laura Vicunha celebrou a Páscoa da
Educação Infantil e do Ensino
Fundamental 1.

Foi, sem dúvida, um belíssimo
momento de família pois pela pri-
meira vez apresentou-se em público
o segmento infantil encantando a
todos os presentes! Os alunos do Fun-

damental 1 também arrasaram com
apresentações variadas buscando
esclarecer e confirmar para todos o
real sentido da Páscoa.

Já no dia 24 de abril, foi a vez do
ensino Fundamental II, com uma
linda missa presidida pelo Padre
Murialdo Gasparet. Ir. Cláudia Pianes
– diretora – logo de início saudou a

todos os presentes acolhendo-os com
carinho salesiano! Diante de uma
quadra repleta de familiares e amigos
foi celebrado o motivo maior da fé
cristã: a feliz certeza da Ressurreição
de Cristo! Toda a celebração foi
mesclada por apresentações dos alu-
nos, o que tornou o momento ainda
mais significativo!

CENSA

O 5º período do curso de
Pedagogia do ISECENSA celebrou
a Páscoa com as crianças
assistidas pelo Projeto
Universidade Bairro, na
Comunidade Tamarindo.

A atividade, que aconteceu no dia
29 de abril, teve início com uma
reflexão sobre a data, ressaltando
a importância de vivenciarmos o
amor e a caridade. As acadêmicas
explicaram os símbolos da Páscoa
de forma lúdica, através de
desenhos e pinturas, e finalizaram
com um lanche de
confraternização e distribuição de
chocolates.

Páscoa na comunidade Tamarindo
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Dia da Gratidão no PCJ

No dia 26 de abril o Projeto
Crescendo Juntos, PCJ ( Belford
Roxo, RJ) celebrou com muita
alegria a festa mundial da gratidão.

As crianças e adolescentes refle-
tiram a beleza que é lembrar que
esta festa é uma tradição tipicamen-
te Salesiana, que celebra o amor e a
entrega de cada Irmã que com o
coração cheio de amor fortalece o
melhor de cada jovem ao seu redor.

Com o auxílio dos educadores
Aloá Euzebio e Carlos Alexandre os
educandos foram conhecendo um
pouco da História das imigrações e
foram compreendendo o tema

escolhido para a festa deste ano:
"Deem a mim suas multidões sofri-
das, cansadas , pobres, apertadas
umas às outras, imensamente dese-
josas de respirar livres". (Emma
Lazarus).

Assim foram, aos poucos, ama-
durecendo a sensibilidade do olhar
diante da necessidade do outro e
puderam compartilhar frases de
amor e cuidado com o próximo.

Ao terminar o trabalho de
grupo o coordenador pedagógico
Stevie Santos conversou em relação
ao chamado da missão das Filhas
de Maria Auxiliadora e como elas

encaram com alegria a dinâmica de
acompanhar os jovens e fazer cres-
cer em cada um a cultura do encon-
tro , da relação interpessoal, do aco-
lhimento no respeito aos direitos de
todos e a dignidade humana, derru-
bando muros e construindo pontes.

Assim com o coração cheio de
gratidão, o momento foi encerrado
com um grande grito de amor a
cada Filha de Maria Auxiliadora
que, ao lutar incansavelmente cons-
troem, junto aos leigos que abraçam
a causa, um mundo onde os sonhos
de Dom Bosco e Madre Mazzarello
vão se transformando em realidade.
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Aconteceu no dia 11 de abril o
1º Encontro de 2019 com as Fa-
mílias, reunindo pais e responsáveis
para falar do tema “Mente sã, Corpo
são e Deus no coração”, baseado na

Vill’agindo promove o 1º Encontro com as famílias

reflexão da frase do poeta romano
Juvenal e à luz da Palavra de Deus.

A proposta partiu da observação
do comportamento coletivo e prin-
cipalmente, das falas dos adoles-

centes que apontam para situações
mais graves e de saúde, como por
exemplo, gravidez na adolescência.
A intolerância também pode ser vis-
ta constatada.

Diante dos desafios, pensar pre-
ventivamente como Dom Bosco pro-
põe, requer estratégias e para esse en-
contro, acender a lanterna vermelha
para os pais foi o primeiro passo.

Logo, as palestrantes Dayse
Camilette - pedagoga e Rosilaine
Aquino – psicóloga, apresentaram
aos pais, a relação entre os conteú-
dos acessados pelos filhos na inter-
net, redes sociais, games (geralmen-
te com muita violência), músicas,
a “naturalização dos valores inver-
sos” e as influências no comporta-
mento da criança e/ou adolescente.

O assunto foi acolhido com
muita atenção pelos pais.

Vill’agindo entra em campo!

Essa data não será esquecida: 06
de abril! Jogo de semi-final do
Campeonato Capixaba: Estrela x
Vitória, no estádio do Sumaré -
Cachoeiro de Itapemirim-ES.
Estrela, time Cachoeirense,
proporcionou uma experiência
indescritível para 18 meninos que
participam da Escolinha de Futsal
do Vill’agindo, sob o comando do
educador Perciliano Andrade, o
“Papai”, como é chamado pela
molecada.  Para a maioria, a pri-
meira vez num estádio de futebol!

E pisar no gramado, conhecer os joga-
dores, entrar lado a lado com o time
na abertura do jogo, tornou a expe-
riência ainda mais incrível. A emoção
tomou conta e ficou estampada nos
sorrisos e na alegria de cada um.
Toda essa experiência só foi possível
porque houve a parceria do SICOOB
CREDIROCHAS, amigo e parceiro de
longa data do Vill’agindo, acolhendo
os meninos com muito carinho e
respeito no Campo do Sumaré.
A experiência de conhecer um time
profissional, embora pequeno, e a sua

história, contribui para olhar mais
adiante acreditando que sonhar faz
bem e que com esforço e dedicação
se pode chegar mais longe.

O jogo contagiante, onde o time local
ganhou de virada, quem não o
conhecia, passou a vestir a camisa da
torcida e cantar “Estrelaaa, minha
vida; Estrelaaa minha história;
Estrelaaa meu amooooor...”

Perguntando a garotada qual o
sentimento que fica, todos são
unânimes em dizer “Nossa, foi10!”
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No corre-corre das Oficinas, no
dia 3 de abril Jhellifer  dos Reis Serpa,
9 anos, surpreendeu o grupo de edu-
cadores com uma singela e notória
homenagem.

A pequena e carinhosa menina,
escreveu uma cartinha para toda a
equipe dizendo o quanto o Vill’agindo
é importante para sua vida e a gratidão
que a mesma tem para com todos.

Embora, um tanto acanhada,
Jhellifer reuniu os educadores para ler
sua mensagem. O gesto demonstrou
o quanto vale a pena fazer parte de
um projeto enriquecedor, não somente
para os beneficiários, mas para cada
indivíduo envolvido no “jeitinho” Sa-
lesiano de ser, nessa missão de amor.

Bem dizia Dom Bosco: “Deus nos
colocou no mundo para os outros”.

Em 4 de abril o Vill’agindo e de-
mais OSC’S que participaram da elei-
ção do CONSEMCA do município de
Cachoeiro de Itapemirim-ES, toma-
ram posse de seus assentos como
conselheiros titulares e suplentes.
Representam o Vill’agindo como
Conselheira titular Dayse Camilette
Polonini e Ir. Jaqueline Rocha Correia
como Conselheira suplente.

A posse foi conduzida pela se-

Crianças e adolescentes cada
vez mais cedo vivem um
contexto social rodeado de
violência, desamor, indiferença,
desafetos, falta de limites e
desenvolver ações que resgatem
ou mesmo estimulem valores
importantes para uma sociedade
mais harmônica e saudável é
fundamental.

Diante desse contexto, o
Vill’agindo alinhado aos
pensamentos de com Dom Bosco
e nos parâmetros norteadores
para o trabalho social com
crianças e adolescentes visa
desenvolver e envolver seu
público alvo (6 a 15 anos) em
ações que ajudem na formação
humana.

Entre muitas propostas para se
trabalhar o tema Cidadania, em
2018 , a equipe avaliou a
importância de  integrar na
rotina semanal o Dia do Hino
Nacional como forma de
trabalhar os valores patriotas e
cívicos numa perspectiva de
ajudar crianças e adolescentes a
se interessarem pelo bem
comum e compreenderem os
valores relacionados a Pátria.

A iniciativa foi bem sucedida e a
primeira experiência com os
grupos aconteceu no dia  03 de
abril. Durante o ato solene foi
abordado sobre o significado
das cores da Bandeira, postura,
hasteamento da bandeira, no
que isso reflete na vida singular/
coletiva dos cidadãos.

Vill’agindo x
CidadaniaVill’agindo toma posse

no Conselho de Direito da Criança
e do Adolescente (CONSEMCA)

cretária de Desenvolvimento Social
(SEMDES), Srª Márcia Bezerra.  Na
ocasião, foram distribuídas as Co-
missões do CONSEMCA e o Vill’agin-
do ficou integrado à Comissão Per-
manente de Inscrição de Entidades,
Normas e Políticas públicas da Crian-
ça e Adolescente, Comissão Perma-
nente Específica de Acompanhamen-
to do Conselho Tutelar e na Comissão
Especial de Eleição do Conselho
Tutelar (CEE).

Criança homenageia
educadores do Vill’agindo
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No dia 24 de abril, 51 crianças
entre 6 e 10 anos, participaram de
uma linda festa de aniversário pa-
trocinada pela ONG ENZO, no es-
paço de festas Mundo Mágico. A festa
além do capricho na decoração, con-
tou com brincadeiras, brinquedos e
um cardápio apetitoso e diferenciado
feito especialmente para as crianças.

O acolhimento foi sensacional!
Todos os membros da ONG recebe-
ram com abraços e sorrisos a cada cri-
ança e todo o serviço da festa foi es-
pecializado com capricho e carinho.
A ONG ENZO é parceira de longa
data e começou em meio a dor da
perda da criança Enzo, 9 anos, vítima
de câncer em 2015.

Assim nasce um projeto de amor
e solidariedade ao próximo! A ONG
Enzo surgiu do sonho desse menino
em ajudar, principalmente, crianças

Vill’agindo e ONG Enzo – parceiras no amor

carentes. Essa vontade sempre existiu
durante seus nove anos de vida, não
apenas quando ele ficou doente. E
durante a luta contra o câncer, essa
vontade virou ação. O pequeno Enzo
começou a pintar quadros com o
intuito de vendê-los e destinar a verba
arrecadada às crianças carentes da
sua cidade, Cachoeiro de Itapemirim.

Com a sua partida, uma atitude
tão bonita não poderia cair no esque-
cimento, então, seus pais, familiares
e amigos, decidiram dar continuidade
a esse projeto, criando o Projeto Enzo
Social, que hoje virou uma Associa-
ção devidamente constituída e muitos
voluntários dispostos a dar seu tempo
e trabalho para ajudar as crianças
carentes do município.

Érica, mãe de Enzo explica que
“dia 29 de abril foi o dia do nasci-
mento de Enzo e, nada melhor para

presenteá-lo, como a realização de
lindas festas em prol da solidariedade!
Todos os anos realizam o tradicional
jantar para arrecadar fundos para as
ações da ONG Enzo Social. Esse ano
a proposta foi apenas agradecer. Por
isso, preparamos uma linda festa para
as crianças do Aprisco Rei Davi (abri-
go municipal de crianças) e do Villa-
gindo, com o objetivo de proporcionar
a essas crianças um momento único
e diferente, tirando-os do seu ambien-
te comum e oportunizando um dia
mágico, onde pudessem se sentir os
verdadeiros “donos da festa", trazendo
mais alegria a vida desses pequenos.

Esses momentos são mágicos pa-
ra as crianças e, principalmente para
os voluntários da ONG pois, temos a
oportunidade de fazer parte deles e
assim, trazer o Enzo um pouquinho
para perto de nós, sabendo que essa
era sua vontade, fazer a diferença
para as crianças de nossa cidade”.

A lição de Enzo é usada como
fonte de inspiração para outras cri-
anças e seu gesto de generosidade faz
parte do espaço do Vill”agindo (que
foi contemplado na primeira ação de
doação da ONG com equipamentos
e uma brinquedoteca). Sempre que
se desenvolve alguma ação solidária
no Vill’agindo, a história de vida desse
menino é lembrada.

#obrigadoenzo!

No dia 04 de abril o Vill’agindo pro-
moveu a primeira ação para tratar
de um tema relevante, extenso e ne-
cessário a ser desenvolvido durante
todo o ano: Higiene, objetivando
estimular hábitos e atitudes saudá-
veis que venham contribuir para a
qualidade de vida dos atendidos,
prevenindo problemas relacionados
à saúde.

Nesse primeiro momento, a palestra
educativa “Higiene corporal e
bucal” atendeu o grupo de adoles-
centes do turno vespertino com uma
abordagem de fácil compreensão. O
Vill’agindo contou com a parceria da
dentista Dra. Juliana Faquetti que
voluntariamente se dispôs a atender
a necessidade da instituição.

Vill’agindo  promove Palestra educativa
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Motivadas pelo convite da nossa
Madre Yvonne lançado a todas as
FMA do Brasil em 2013: começar a
pensar numa nova configuração das
Inspetorias do Brasil em vista da res-
significação do Carisma e da qua-
lidade das nossas presenças e agora
tendo já as definições das futuras Ins-
petorias na sua composição geográ-
fica, foi  oferecido às Diretoras das
Inspetorias (BBH / BCB e BRJ) um
momento de formação permanente.

A Diretora é vínculo de união
entre as Irmãs e promove a abertura
da comunidade à Inspetoria, ao Ins-
tituto e à Igreja (Const. art. 164). Este
encontro com as Diretoras foi uma
oportunidade de maior conhecimento
umas das outras em vista da Inspe-
toria ampliada que seremos em 2021.

Com a assessoria de Ir. Alaide
Deretti, Conselheira Geral para as

Missões e Conselheira referente para
a CIB, foram refletidos temas tais
como: O “encanto” da VIDA FRA-
TERNA em COMUNIDADE; “En-
curtar e Derrubar Muros” e ainda
uma bela reflexão sobre o texto bíblico
das Bodas de Caná. Temas refletidos
a partir das Palavras do Papa Fran-
cisco e da Madre Yvonne que nos
introduziram no mistério pascal da
paixão, morte e ressurreição de Cristo.

O momento reuniu um grupo de
35 Irmãs das três Inspetorias na
Chapada dos Guimarães – Casa de
Cultura Eusébia Palomino e foi uma
oportunidade de interiorização e de
expressar a fraternidade e o sentido
de pertença e acolhida recíproca.

Neste tempo em preparação
próxima para o XXIVCG que nos
convoca a “Fazer tudo que o Mestre
nos disser” (Jo 2) - Comunidades ge-

radoras de vida no coração da con-
temporaneidade, os temas refletidos
e rezados foram muito oportunos e
provocadores. Ajudou o grupo a uma
tomada de consciência do ser pre-
sença, presença que sinaliza e provoca
conversão a uma vida de maior radi-
calidade e adesão ao projeto de Jesus.

As Irmãs saíram do encontro re-
vigoradas e cheias de ânimo para
levar a outros e outras o que experi-
mentaram, tomadas da certeza de
que a Vida Religiosa Consagrada é um
espaço de realização do Projeto de
Deus para uma vida feliz de doação e
entrega do próprio SER. E ser Sa-
lesiana é ser expressão de Amor às
profundas aspirações dos Jovens.

Finalizando o encontro temos a
certeza que o NOVO já está nascendo
entre nós.

Encontro de Diretoras em Cuiabá/MT
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A Festa da Gratidão é uma tra-
dição do carisma salesiano cele-
brada em todas as casas desde a

O CENSA e o ISECENSA
realizaram a Procissão do
Encontro na terça-feira, 16 de
abril. A noite contou com a
participação da comunidade
educativa da instituição e
também do público em geral,
que fez questão de participar de
celebração que representa o
encontro de Jesus e Maria na
Via Crucis, considerado um dos
momentos mais emocionantes
da Semana Santa.

Procissão do
Encontro

emociona fiéis

Preparando-se para a Festa da
Gratidão, comemorada mundial-
mente pela Comunidade Salesiana
em 26 de abril, a Escola Infantil se
aprofunda no tema, inspiradas na
vida e na obra de Madre Mazzarello.
"A você as confio" é o lema desse ano.
A frase refere-se à missão de Madre
Mazzarello em cuidar das meninas,
a exemplo do que foi feito por Dom
Bosco, com os meninos. Como con-
tinuadoras dessa obra, as Salesianas

Escola Infantil se prepara
para a Festa da Gratidão

comemoram a data, tendo como
representante a Madre Geral das
Filhas de Maria Auxiliadora, Yvonne
Reugnoat.

Na sexta-feira, 5 de abril, a
garotada assistiu a um filme sobre a
vida e missão de Madre Mazzarello,
apresentaram um singelo teatro
contando a história de Main e, ainda,
agradeceram a Madre Yvone e a
todas as Irmãs que dedicaram suas
vidas à formação dos jovens.

Festa da Gratidão no CENSA

fundação dos SDB (Salesianos de
Dom Bosco) e das FMA (Filhas de
Maria Auxiliadora).

No CENSA, os alunos come-
çam os estudos e reflexões já no
início de abril, quando é publicada
a carta oficial com o tema da festa.
Com o slogan "A ti as confio", fazen-
do ressoar a entrega feita a Madre
Mazzarello, os alunos do Auxilia-
dora agradecem à Madre Yvonne
Reugount, inspetora geral das FMA,
e a todas as Irmãs da escola, que
dedicaram suas vidas a dar con-
tinuidade ao trabalho de Dom
Bosco.

A culminância aconteceu no dia
26 de abril, com exposições de
desenhos, apresentação no teatro,
poemas, cartões e as mais diversas
formas de homenagem.
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A noite de quinta-feira, 4 de abril,
marcou a concretização de um pro-
jeto ansiosamente aguardado pelos
alunos e corpo docente do CENSA: o
Makerspace. O espaço foi apresentado
ao primeiro grupo de professores que
se encantou com as inúmeras possi-
bilidades que o local proporcionará
para o uso de metodologias ativas.

Apresentando o Makerspace

O ISECENSA sediou a 3ª edi-
ção da Taça Vôlei Record TV, entre
os dias 25 e 27 de abril. Entre as
equipes participantes, a universida-
de campista foi a única instituição
de ensino a marcar presença entre
as profissionais Botafogo, Flamengo
e Açores. Mostrando garra nas dis-
putas, venceu o Flamengo por 2x1,
conquistando o 3º lugar.

do CENSA

- Nossos professores estão empe-
nhados na proposta de um ensino
contextualizado, cooperativo, crítico,
dinâmico e inovador, capaz de formar
alunos proativos e empreendedores.
O espaço veio para contribuir e in-
centivar esse compromisso - afirmou
Ir. Luzia Carvalho, diretora acadê-
mica do Auxiliadora.

Isecensa na Taça Vôlei Record TV

- Nos orgulhamos de ter uma
equipe universitária jogando uma
competição de altíssimo nível, enca-
rando renomados clubes do voleibol
carioca.

Buscamos sempre novos e gran-
des desafios, que motivem nossos
alunos/atletas disse Rodrigo Riios,
coordenador de esportes do Isecensa.

Na manhã do dia 13 de abril, o
Curso de Pedagogia do
ISECENSA realizou a 4ª edição
do Projeto "Leitura no Ponto".
Como parte da dinâmica, as
alunas se dividiram entre as ruas
do centro da cidade, praça do
SS. Salvador e terminal
rodoviário oferecendo livros aos
transeuntes. Crianças, adultos e
idosos receberam de bom grado
os mais variados títulos,
empolgados com o convite a
uma leitura prazerosa.

"A leitura faz a gente viajar para
muitos lugares onde não
podemos estar.", disse D. Maria
do Rosário, de 64 anos. "A
leitura é uma forma de deixar
minha filha com um vocabulário
diferenciado", afirmou
Rosângela Faria, mãe da
adolescente que recebeu
alegremente um livro.

Foram distribuídas cerca de 350
obras, de vários gêneros (gibis,
literatura, receitas, infanto
juvenis etc) arrecadadas pelos
próprios alunos.

 - Esse projeto é tão bem aceito
que passou a fazer parte do
nosso calendário de ações
coletivas - explicou Juliana
Falcão, coordenadora adjunta
da graduação - Ele acontece
anualmente, em abril, como
comemoração ao Dia Nacional
do Livro.

Pedagogia na 4ª
edição de Leitura

no Ponto



... 12 Boletim Informativo INSP

A utilização segura e controlada
da internet e das redes sociais foi o
tema da palestra ministrada pelo pro-
fessor mestre e doutorando em Edu-
cação, Ivan Cunha, para os pais e
responsáveis no dia 17 de abril na sala
Madre Colombo, no Instituto Nossa
Senhora da Glória – INSG/Castelo.

Diante de uma plateia lotada, o
professor falou sobre a "Como lidar
com a internet e redes sociais: con-
flitos e controvérsias" promovendo
uma reflexão sobre formas de orientar

brar e até onde podemos permitir.
Porém, é melhor errar tentando acer-
tar do que errar por omissão", disse
Ivan, completando que os adultos
também precisam ter cuidado com o
que publicam nas redes sociais e ad-
quirir alguns hábitos de segurança,
pois a internet atua com o conceito
de republicação de conteúdo (fazendo
cópias) e memória de publicação (que
demorar até 20 anos para ser apagada
da rede).

Na ocasião, o professor Ivan ain-
da realizou um bate-papo motiva-
cional com os alunos do 2º ano do
Ensino Médio sobre "A busca pela
carreira", com foco na escolha pela
profissão e no desenvolvimento
profissional.

Segundo a gestora pedagógica do
INSG/Castelo, Cintia Manhães, o
objetivo as reuniões do Projeto Pais
Atentos é justamente proporcionar
aos pais e responsáveis o acesso a
conteúdos norteadores, por meio de
especialistas, para ajudar na reflexão
de temas importantes para a educa-
ção de crianças e jovens.

Pais Atentos participam de palestras sobre
conflitos nas redes sociais no Castelo/Macaé

crianças e adolescentes quanto ao uso
responsável e ético das tecnologias da
informação.

"A tecnologia é muito rápida e
enquanto nós estamos nas cadeiras
das universidades estudando sobre
suas últimas mudanças, ela já evo-
luiu. Diante disso, nós pais precisamos
ter duas certezas. A primeira é que é
educar e orientar em casa, por mais
que tenhamos receios. E a segunda
certeza é que nós vamos errar, ten-
tando acertar até onde devemos co-

"Citologia In Concert" foi o
nome dado ao musical protagoni-
zado pelos estudantes do 9º ano A e

B do Ensino Fundamental II do
Instituto Nossa Senhora da Glória
– INSG/Castelo.

A ideia partiu do professor de
Biologia, Maycon Granado.

A proposta foi que dentro do
conteúdo de Citologia, os alunos
compusessem paródias e vídeos
clipes usando conceitos como células
eucariontes e procariontes, mem-
brana plasmática e etc.

"Eles ficaram livres para esco-
lherem as músicas, criarem as letras
e a partir de então formularem as
paródias e vídeos clipes, apresen-
tando para os colegas de classe no
palco do auditório. E foi uma ex-
periência muito rica e divertida",
disse o professor.

Conteúdo de Biologia vira tema
de concerto musical no Castelo/Macaé
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Estudantes do 3º ano do Ensino
Fundamental I, do Instituto Nossa
Senhora da Glória - Macaé,
participaram de uma aula curiosa

No mês em que se comemorou
o Dia do Índio (19 de abril), os es-
tudantes do Instituto Nossa Senho-
ra da Glória – Macaé – receberam,
mais uma vez, a visita da Tribo
Fulni-ô, realizando um trabalho de
divulgação e conscientização sobre
a cultura indígena.

Cultura indígena é apresentada para alunos
do Colégio Castelo/Macaé

Apresentando rituais de canto e
dança, os índios expuseram e vende-
ram artesanatos e utensílios pro-
duzidos pela tribo pernambucana,
aproximando assim os alunos da
Educação Infantil e do Ensino
Fundamental I e II dos costumes
dos povos indígenas do Brasil.

Na ocasião, os índios ainda
falaram sobre a importância do res-
peito aos seus costumes e territórios
com o objetivo de preservar sua cul-
tura e existência, bem como sobre
a integração com os povos "bran-
cos" e "negros", visando a coope-
ração e convivência.

Lendas de Macaé: alunos redescobrem
histórico do Solar Monte Elísio

e divertida sobre o município de
Macaé. Na ocasião, a turma foi
incentivada pela professora,
escritora e contadora de histórias,

Mariúcha Corrêa, a pesquisar
lendas e outras informações da
cidade.

Assim, após um dos alunos
mencionar a lenda da existência de
um túnel que liga o Colégio Castelo
ao Forte Marechal Hermes, a
turma realizou uma exploração
pelo prédio histórico da escola
(Bloco A).

Na ocasião, a diretora geral do
INSG/Castelo, Ir. Carmelita
Agrizzi, também contribuiu com
diversas informações históricas,
guiando os estudantes para
conhecerem um pouco mais do
prédio principal do Colégio.
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Nos dias 08 e 11 de abril a Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), campus Macaé, sediou dois
importantes encontros na área de
saúde como foco na troca de in-
formações entre profissionais e
estudantes.

O “I Seminário de Luta Contra
o Câncer – estratégias de conscien-
tização, prevenção e tratamento

Seminários sobre “Pesquisa em Saúde” e
“Câncer” mobilizam estudantes e profissionais

humanizado”, organizado pela As-
sociação de Luta Contra o Câncer
(LUCCA) e o GEPEOn (Grupo de
Extensão Pesquisa em Oncologia da
UFRJ), aconteceu no Dia Mundial
de Combate ao Câncer (8 de abril)
e contou a participação do professor
mestre do Curso de Psicologia da
Faculdade Salesiana Maria Auxilia-
dora – FSMA, Rildo Loureiro, na

mesa de palestras. O objetivo do
encontro foi refletir sobre os cuida-
dos de prevenção da segunda doen-
ça que mais mata pessoas em todo
o mundo.

Já o “Seminário de Produção
Científica em Pesquisa em Saúde
Humana do Laboratório de Pes-
quisa Integrada em Saúde”, ocor-
rido, por sua vez, no dia 11, foi mar-
cado pela exposição dialogada de
grupos de pesquisas científicas em
desenvolvimento, na qual o profes-
sor Rildo apresentou os avanços do
Grupo de Pesquisa em Psicologia,
Saúde e Interfaces da FSMA (deno-
minado também como “Tecendo
Ideias”).

“Os seminários são sempre uma
importante oportunidade de discutir
avanços na área de pesquisa que
auxiliam diversos profissionais no
cuidado e tratamento de pacientes,
especialmente, os pacientes de cân-
cer”, avalia o professor.

A Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora – FSMA – e a Paróquia
São Paulo Apóstolo de Macaé
firmaram uma parceria para a
promoção do programa “Matu-

Salesiana e Paróquia São Paulo Apóstolo
realizam programa para a maturidade

ridade – Nosso Tempo é Agora” que
visa oportunizar às pessoas acima de
50 anos um espaço de convivência
social voltado à melhoria da quali-
dade de vida da pessoa adulta.

O programa consiste em encontros
mensais com o Padre João e equipe
da Faculdade Salesiana, com
duração de uma hora, onde serão
debatidos temas que possam
auxiliar o público-alvo a envelhecer
de forma sadia e digna,
proporcionando ainda, a tomada de
consciência sobre a importância da
participação efetiva do aposentado
e do idoso na sociedade.

O tema do encontro de abertura,
ocorrido nesta quarta-feira, 24, foi
“Vivências” com o professor doutor
e coordenador do Curso de
Psicologia, Marcello Santos,
buscando tratar questões relativos
à saúde mental, às questões
cotidianas e à valorização da vida.

Os próximos encontros terão como
tema “Economia Doméstica”, e “O
nosso tempo é agora”.
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Na noite da última terça-feira, 10,
a Faculdade Salesiana Maria Auxi-
liadora – FSMA - realizou a ceri-
mônia de benção das novas insta-
lações do Centro de Produções e Estu-
dos Midiáticos (CEPEM), com a pre-
sença do corpo diretivo e pedagógico,
alunos, profissionais de comunicação
de Macaé e representantes da socie-
dade civil organizada.

“Estamos aqui para celebrar a
possibilidade que a palavra nos dar:
comunicar! Nenhuma outra espécie
recebeu o dom de comunicar, de fa-
lar. Essa foi a maior manifestação de
Deus para a humanidade. O verbo se

Abertura das novas instalações do CEPEM
acontece na Salesiana Macaé

fez carne: Jesus! Jesus foi o maior
meio de comunicação entre Deus e a
humidade. Jesus é a mensagem com-
pleta de amor, se fez carne, assumiu
a forma humana e veio habitar entre
nós. É preciso hoje pensar no nosso
trabalho como verbo. Saber que temos
a possibilidade de transformar vidas.
Comunicar a verdade.  Sejamos essa
condição de auxílio para tantos e
tantos jovens, como foi o próprio
Deus, imprimindo esforços para
alcançar o bem”, disse a diretora geral
da FSMA, Irmã Carmelita Agrizzi.

A vice-diretora acadêmica da
FSMA, Ana Cristina Lousada, usou a

palavra para agradecer todos os en-
volvidos no trabalho de reorganização
das novas estruturas do CEPEM, ren-
dendo uma singela homenagem à
fundadora da Faculdade Salesiana
Macaé, Ir. Maria Léa Ramos, e ao ex-
diretor Prof. José Augusto Abreu
Aguiar (in memorian).

Já o coordenador do Curso de Co-
municação Social da FSMA, Cassiano
Simões, explicou que o CEPEM con-
siste em um conjunto de laboratórios
que visam ser espaços de desenvol-
vimento de atividades acadêmicas e
também para produção social, auxili-
ando a comunidade do entorno com
instrumentos de comunicação, como
é o caso do convênio firmado com o
Colégio Municipal Ancyra Pimentel,
para promoção de Curso de Produção
de Rádio para os estudantes.

“Como comunicadora e aluna da
Faculdade Salesiana entendo este es-
paço como um importante instru-
mento de formação de futuros comu-
nicadores. Sou muito grata por ter a-
cesso a esses estúdios que certamente
levarão ao mercado de trabalho exce-
lentes profissionais de comunicação”,
disse a fotógrafa e estudante de Publi-
cidade e Propaganda, Paolla Itagiba.

O Grupo Jovem “Unidos Pelo
Ideal” da Pastoral Escolar do
Instituto Nossa Senhora da Glória
– INSG/Castelo – está realizando

Pastoral Escolar: Grupo Jovem reúne
juventude no INSG/Castelo

reuniões semanais, todas as
segundas-feiras, das 17h30 às
18h30. O objetivo é refletir sobre o
ideal salesiano, bem como, pensar

em ações que integrem os
estudantes e promovam a
experiência de juventude salesiana.

"Nosso objetivo é levar a todos os
jovens que pudermos a força do
carisma salesiano e amor pelo
próximo, através de ações que
possam integrar e possibilitar a
vivência cristã com alegria, como
Dom Bosco e Madre Mazzarello
pregavam", disse um dos
coordenadores do Grupo Jovem,
Daniel Pessanha, aluno do 1º ano A
do Ensino Médio.

A coordenação do Grupo Jovem
UPI conta com a aluna Maria
Isabel Silveira de Araujo (9º ano) e
Maxmiller da Silva Barbosa Lemos
(2º ano A).
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Alunos do Castelo IV criam campanha interna
abordando o consumo consciente de água

No mês de março comemorou-
se o Dia Mundial da Água (22/03).
A data foi criada pela Organização
das Nações Unidas (ONU) com o
objetivo de alertar à população sobre
a importância do consumo cons-
ciente. Neste contexto, o livro de Ci-
ências Humanas e da Natureza do
3º ano (Fundamental), ressaltou a
necessidade de criar equipamentos
e incentivar atitudes que possam
ajudar ao meio ambiente. A partir
daí, iniciou-se um debate em sala.
A turma assistiu a alguns vídeos so-
bre o tema, e após assimilarem todo
o conteúdo, os próprios alunos tive-
ram a iniciativa de criar uma cam-
panha contra o desperdício de água.

Segundo a professora Janaína

Rosa, a ideia partiu de três meninas
e expandiu para o restante da tur-
ma. “Eles produziram os cartazes e
panfletos em casa, mas iam trocan-
do ideias em sala de aula. Acom-
panhei essa movimentação da
turma, que esteve bem engajada,
combinando o que cada um faria”,
disse ela.

A campanha interna aconteceu
no horário do recreio, em que os
alunos distribuíram o material pro-
duzido para outras turmas e tam-
bém para os funcionários do Co-
légio. Junto à professora, eles fala-
ram sobre a importância de utilizar
a água com responsabilidade.

A temática tratada é um assunto
sério e abrange muito mais do que

os recursos hídricos, propriamente
ditos. O consumo responsável exige
a adoção de um comportamento
consciente perante a sociedade para
a preservação ambiental. “Forma-
mos cidadãos que poderão mudar o
futuro para melhor, por isso, procu-
ramos incentivar nas aulas uma
reflexão sobre a geração que estão
vivendo, para que saibam que são os
detentores do poder de trans-
formação nos próximos anos. Eles
ocuparão os empregos do futuro e o
nos resta questionar: o que criarão
para que o planeta seja sustentá-
vel?”, finalizou a professora Janaína.

E você tem feito sua parte? Para
gerar uma grande mudança pode-
mos começar por nós mesmos.


