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Desperta-te!

O mês de julho começou bem
animado! Sim, no dia 01 o núcleo
da Conferência dos Religiosos do
Brasil (CRB) de Nova Iguaçú e o
Serviço de Animação Vocacional
desta mesma Diocese promoveram
um dia de encontro dos jovens com

a Vida Religiosa: DESPERTA-TE!.
Assim, o Colégio Santo Antônio acolheu representantes de aproximadamente 13 Congregações Religiosas (masculinas e femininas) e 220
jovens dos diversos regionais.
De forma bem entusiasmada e

leve as/os Religiosas/os apresentaram em traços gerais a razão de ser
da vida consagrada com traços específicos que a constituem, destacando a espiritualidade, os votos e o
compromisso de colocar-se a serviço.
Num segundo momento aconteceu a “Ciranda nas Tendas”, ou
seja, o grupo foi dividido em 14
subgrupos que alternaram-se visitando a tenda de cada Congregação
presente. Em 5 minutos a Congregação apresentava o próprio carisma, locais de atuação, distribuía
algum material, respondia alguma
curiosidade e fazia a devida provocação vocacional.
Dando prosseguimento à programação, o grupo participou da
Santa Missa colocando sobre o altar
do Senhor o dom da vocação de
cada um, bem como os carismas de
cada Família Religiosa presente na
Diocese de Nova Iguaçú.
Um saboroso almoço concluiu
as atividades deste dia.

Alongamento especial no PCJ

No dia 30 de julho aconteceu no
Projeto Crescendo Juntos, PCJ
(Belford Roxo/RJ) uma aula dife-

rente entre os alunos da turma Dom
Bosco (Ginástica para adultos). A
turma, que é animada pelo profes-

sor Stevie Santos, desenvolveu um
alongamento cooperativo onde o
encontro com o corpo do outro foi
fundamental para a promoção da
elasticidade e desempenho muscular realizada com maior solidez. A
ideia da atividade proposta pelo
professor é lembrar a educação
Salesiana que tem como base a presença do outro que nos faz prosseguir e fortalecer o encontro com
Deus. Nesse sentido a atividade não
trabalhou somente o lado físico
como também possibilitou uma reflexão dentro do verdadeiro sentido
de enxergar Jesus Cristo na pessoa
do outro. A atividade foi bem sucedida e terminou com um momento de abraço entre todos e uma
vibrante salva de palmas.

3 ...

Nº 171 | Julho de 2018

Domingo de Encontro da AJS no PCJ

No dia 22 de julho o Projeto
Crescendo Juntos, PCJ (Belford
Roxo/RJ) realizou mais um encontro da Articulação da Juventude Salesiana. O grupo jovem que
é animado pelo assessor Stevie

Santos e recebe o nome de "Soldados da paz" se reuniu para uma
manhã de domingo muito especial: os jovens iniciaram o encontro
com um momento de oração e reflexão coordenado pela diretora

Ir.Maria Rita Zampiroli que também expressou sua felicidade ao ver
tantos jovens reunidos. Em seguida
o assessor Stevie iniciou o encontro
focando na visão que temos diante
das diversas notícias e como expressamos a nossa opinião. Essa temática teve o objetivo de orientar
os jovens na maneira como expressam seus pensamentos e como
enxergam a opinião do outro. Foi
formado um debate com três pontos pré estabelecidos: Como eu
vejo?, Como eu assimilo? Como eu
transmito?, Divididos em dois
grupos houve uma plenária em
forma de júri que provocou os jovens a participarem e desenvolver
seu potencial de consciência crítica.
Terminando o encontro todos participaram de um delicioso lanche
que foi servido no refeitório do
Projeto.

PCJ participa de formação
da pastoral do menor
onde atuam dentro da mística da
PAMEN.
A reunião foi coordenada por
Regina Leão e teve representantes
de Caxias, Nova Iguaçu e representando tanto a Diocese de Nova
Iguaçu, quanto o município de
Belford Roxo através da missão do
Projeto Crescendo Juntos (PCJ),
estavam os educadores Salesianos
Vânia e Stevie.
A Pastoral do Menor tem como
missão promover e defender a vida
das crianças e adolescentes
empobrecidos e em situação de
risco, desrespeitados em seus direitos
fundamentais.

No dia 02 de julho aconteceu na
Gloria (Rio de Janeiro) um encontro de agentes da Pastoral do Menor

(PAMEN), com o objetivo de fortalecer a formação de agentes que
acontecerá nas diversas áreas

Fechando a reunião a equipe
partilhou um delicioso lanche e
dividiram um pouco de sua experiência nas realidades onde estão
inseridos.
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Torneio de futsal no PCJ
envolve educandos

No dia 17 de julho aconteceu no
Projeto Crescendo Juntos, PCJ
(Belford Roxo,RJ) a preparação das
equipes que formaram o torneio
"Amigos pela paz". O momento foi
de muita alegria e de assumir a responsabilidade de cumprir cada item
do regulamento, nesse caso o documento foi construído a partir de sugestões das próprias equipes formadas. No momento das formações
diárias com os educandos, o coorde-

nador Pedagógico Stevie Santos
fazia a leitura de cada regra e a mesma só passava se fosse aprovada pela maioria. As crianças e adolescentes tinham total liberdade de alterar
e/ou acrescentar em cada regra se
fosse aprovada pela maioria presente em cada momento. Com essa metodologia de construção os educandos puderam exercitar seu protagonismo e participar com maior entusiasmo.

PCJ celebra a vida de
seu coordenador pedagógico

No dia 12 de julho o Projeto Crescendo Juntos ,PCJ (Belford Roxo/
RJ) celebrou o aniversário do Coordenador Pedagógico Stevie Santos.
Quando iniciava a sua formação com
a turma de educandos o Coordenador
foi surpreendido pela presença do jovem Wendel (Ex aluno e participante
do grupo jovem do PCJ) que disse:"Hoje a formação é por minha
conta"! Assim o jovem e a diretora Ir.

Maria Rita Zampiroli iniciaram uma
linda homenagem. No início foi feito
um acróstico utilizando as letras do
nome do coordenador, em seguida
cada educando pode de maneira livre
dizer o que sentia ao celebrar a vida
do Stevie. O jovem Wendel também
apresentou uma rima que contou a
História de vida e trajetória profissional de Stevie. Fechando as homenagens houve um delicioso almoço e
a partilha de um bolo.

Concurso de
dança no PCJ

No dia 13 de julho aconteceu
um momento muito especial no
Projeto Crescendo Juntos, PCJ
(Belford Roxo, RJ): os
educandos que participaram
do concurso de dança foram
premiados e receberam a faixa
de rei e rainha da dança. Com
muita competência e com um
ótimo aproveitamento de cada
passo o concurso que foi
realizado por doze casais.
Quem venceu pela manhã foi o
casal Juliano e Amanda, já a
tarde quem recebeu a faixa da
vitória foi a dupla composta
por Jhonatan de Alencar e
Andressa. Para o Coordenador
Pedagógico Stevie Santos o
concurso expressou o quanto
cada educando é participativo
e a força do protagonismo de
criança e adolescente atendido
pela Obra Social. Fechando a
premiação a coreografa Aloá
Euzébio colocou a faixa nos
vencedores do concurso.
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Primeira Festa da Família no PCJ

No dia 28 de julho aconteceu no
Projeto Crescendo Juntos PCJ (Belford Roxo/RJ), a primeira Festa da
Família que teve como tema, "Superando a violência e promovendo
a paz". Na ocasião a abertura da
festa foi realizada por Ir. Maria Rita
que é diretora da Obra Social e que
falou em nome das Filhas de Maria
Auxiliadora, expressando o quanto

a missão do PCJ é importante para
todos os membros que compõem a
Inspetoria Nossa Senhora da Penha
-RJ/ES. Em seguida Irmã Mercedes
coordenou o momento de oração e
reflexão. A base da reflexão construída por Ir. Mercedes foi a "Oração
pela família" interpretada pelo Padre
Zezinho. Para integrar e situar cada
familiar o Coordenador Pedagógico

Stevie Santos ressaltou o objetivo da
festa e a importância da participação. Fechando esse momento Padre
Célio (responsável pela Paróquia
São Vicente de Paulo, que pertence
a Diocese de Nova Iguaçu) fez a
benção da família e enviou cada
pessoa presente a realizar a missão
de paz dentro de seus lares. Um dos
momentos emocionantes foi o testemunho das educadoras Lucineth
da Silva e Vânia Maria. A festa
seguiu com as apresentações das
seguintes oficinas: Dança (Educadora Aloá), Artes Cênicas (Educadora e voluntária Natali), Teatro
(Tamiris), Valores para a vida, Interpretação de texto e Coral animados por Ir. Rita Cristina. Esse
momento foi finalizado com um
baile para toda a família. Abrindo o
momento principal de convivência
o Coordenador Pedagógico explicou
as três oficinas que seriam realizadas com os familiares: artesanato, futebol cooperativo e dança.
A festa foi concluída com um delicioso e farto lanche partilhado.

Formação Pedadogica no PCJ

No dia 27 de julho aconteceu no
Projeto Crescendo juntos, PCJ
(Belford Roxo/RJ0) mais uma
formação Pedagógica onde o
tema trabalhado foi: " Fôlego de

vida, acompanhamento e
assistência continuada no
ambiente educativo". A formação
foi assessorada pelo Coordenador
Pedagógico Stevie Santos. Na

abertura aconteceu uma
dinâmica onde a equipe tinha
que partilhar espaço sabendo
integrar o outro mesmo com
todas as dificuldades. Dando
continuidade à formação a
equipe fez uma breve avaliação
do primeiro semestre e em
grupos pode debater o tema da
formação fazendo ponte com o
dia a dia educativo da Obra
Social. Ao final do debate cada
educador teve a oportunidade de
expressar a importância do
acompanhamento, a visão da
assistência dentro de um
ambiente Salesiano e também a
evolução dos educandos que
participaram do PCJ no primeiro
semestre.
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Torneio de futsal agita PCJ

No dia 21 de julho aconteceu no
Projeto Crescendo Juntos, PCJ
(Belford Roxo/RJ), aconteceu um
torneio de futsal. Neste dia foi só
alegria, um sábado onde o esporte
pela vida foi exaltado e todos pu-

deram colocar em prática o respeito,
habilidade e integração que cotidianamente desenvolvem no PCJ. A
abertura do torneio aconteceu com
a apresentação das equipes e seus
gritos de vida, em seguida todos os

capitães assinaram as regras que já
haviam sido assinadas pelos integrantes das equipes. A equipe inteira
teve a oportunidade de se reunir e
fazer uma releitura das regras que
foram aos poucos sendo construídas
por eles mesmos. Transbordando
protagonismo e muita empolgação
os educandos chegaram às 9h e
seguiram participando dos jogos até
as 18h. Na conclusão do dia a
diretora Ir. Maria Rita Zampiroli
agradeceu a todos os presentes por
seu comportamento e integração
pacífica. O coordenador pedagógico
Stevie Santos apresentou o calendário e a posição de cada equipe na
tabela e também marcou o dia da
cerimônia de premiação. Fechando
o dia com chave de ouro os educadores presentes no torneio: Carlos
Alexandre, Lucineth da Silva, Irmã
Maria Rita e Stevie Santos aplaudiram os educandos que estavam
presentes.

PCJ celebra 28 anos
do Estatuto da Criança e Adolescência

No dia 13 de julho aconteceu no
Projeto Crescendo Juntos (Belford
Roxo, RJ) uma formação muito especial, animado por Ir. Rita Cristina.
Os educandos cantaram e vibraram, celebrando um documento que

representa o grito pela vida e direitos
de crianças e adolescentes. Na ocasião os educandos cantaram a música que expressava o grito pelos
direitos e também puderam contribuir com os deveres gerados por

cada direito. Um dos momentos
centrais da formação foi quando as
Irmãs Rita Cristina e Maria Rita
fizeram uma entrevista com os educandos Juliano, Lavínia, Rudney e
Karolayne que participaram de uma
formação no Conselho de Assistência a Criança e Adolescente de
Belford Roxo (Juliano e Lavínia são
titulares para participar da conferência e Rudney e Emily Pontes
suplentes).
O Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) é o conjunto de
normas do ordenamento jurídico
brasileiro que tem como objetivo a
proteção integral da criança e do
adolescente, aplicando medidas e
expedindo encaminhamentos para
o juiz. É o marco legal e regulatório
dos direitos humanos de crianças e
adolescentes.
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Reunião de educadores
Esta reunião é anual é seu
objetivo é de buscar alinhamento
entre ações da Rede Salesiana do
Brasil de Ação Social (RSB-Social)
que estão sendo implementadas
dentro da atuação de rede.

Em 24 de julho, na cidade de
Linhares-ES, aconteceu no Mazzarello, o encontro de formação anual,

juntamente com os educadores de
Cachoeiro de Itapemirim, do projeto social "Vill'agindo Para Ser Feliz".

Um agradecimento especial a
Goyani Santos, Assistente Social da
Inspetoria, que trabalhou o aprofundamento do Caderno Educativo
Pastoral; à Ir.Rita Cristina de Jesus
Pacheco, psicóloga, que conduziu
uma dinâmica sobre relacionamentos interpessoais, favorecendo a
auto-avaliação; Ir Gerline de Paiva
que fez avaliação dos processos da
RSB-Social, com foco no sistema
SIGAR, dentre outros assuntos; e
aos demais educadores que participaram deste momento com muito
entusiasmo!

Mazzarello no Ação Global

No dia 21 de julho de 2018 o
Centro Juvenil Salesiano Santa
Maria Mazzarello (Linhares-ES),
participou da Ação Global, no
bairro Santa Cruz.

O Mazzarello fez a apresentação
de Ginástica Rítmica sob
orientação do educador
coreógrafo Michel Silvério
Toneto.

Também o Coral Vozes do
Coração" cantou e encantou a
população, com coordenação dos
educadores músicos Anderson
Santana e Roberto Rangel.
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Vill’agindo, um time Campeão!

A Escolinha de Futsal do
Vill’agindo tem sido braços acolhedores de muitos meninos, dentre
eles, alguns afastados da escola, do
sonho de uma vida digna, andando
na contra mão dos bons princípios.
Na procura do sonho de ser um
jogador reconhecido ou mesmo de

se perceber como “capaz de ser”, o
futsal tem sido na vida desses
meninos – crianças, adolescentes e
jovens - aquela corda que vibra no
coração (...) e de alguma forma já
contribui para algumas mudanças
de vida.
As categorias do Sub 9 ao Sub

17 participaram do primeiro campeonato desse ano/2018 concorrendo à Taça Amizade, um dos
campeonatos mais importantes do
município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Foram três meses de
jogos e o Vill’agindo conquistou
com belas jogadas, bom desempenho e muita dedicação a Taça de
Campeão na categoria Sub 9 e duas
Taças de Vice-campeão com as
categorias Sub 13 e Sub 17.
Esse campeonato foi dedicado a
querida Irmã Clotildes Zandonadi
que foi a primeira e maior incentivadora da Escolinha. Os aplausos
também ficam para as equipes e seu
treinador, Perciliano Andrade, que
não mede esforços para ajudar na
construção dos sonhos de todos os
integrantes dos times e não deixa de
exercer seu papel de Educador salesiano na condução do trabalho.
Educar é coisa do coração! E
esse treinador e toda a equipe do
Vill’agindo é só amor. Parabéns
Campeões!

Vill’agindo homenageia Ir. Clotildes

Foi com um “Até logo!” que
crianças, adolescentes e educadores
se despediram da Irmã Clotildes
Zandonadi, a querida Coló, para os
mais íntimos, no dia 09 de julho.
Embalados pela música “Amigo é
coisa pra se guardar do lado esquer-

do do peito, dentro do coração...” o
Vill’agindo – Cachoeiro de Itapemirim, ES – homenageou a Irmã
que deixa uma bonita imagem de
Saleniasidade.
A Ir. Clotildes permaneceu na
coordenação do Vill’agindo por três

anos, tempo suficiente para sentir
sua essência e perceber nas suas
atitudes, dignidade, humanismo,
amor ao próximo, despertando em
quem conviveu com ela o sentimento de reciprocidade e a imagem de
“mãezona”.
Muitas vitórias são dedicadas a
ela, pois sempre esteve de coração
aberto para apoiar cada educador,
cada proposta, engrandecendo assim, todas as ações do Vill’agindo.
Com uma de suas frases de
Dom Bosco prediletas, sempre citada
nas formações da equipe, “Em todo
jovem mesmo no mais infeliz, há
um ponto acessível ao bem e a primeira obrigação do educador é buscar esse ponto, essa corda sensível
do coração, e tirar bom proveito”, a
Irmã fez vibrar muitas cordas e
hoje, leva consigo, na bagagem,
muitos corações!
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Vill’agindo faz a festa na Colônia de férias!

Férias, festa, alegria, bagunça,
amigos, pular, correr...! Palavras de
ordem na cabecinha da criançada
do Villagindo!
Pensando assim, a equipe pre-

parou a programação das férias
com muito carinho e buscou novidades esse ano. Dia 17, depois de
uma manhã agradável com os
adolescentes no Sítio Sossego, todos

foram convidados a comemorar!
Cerca de 200 crianças/adolescentes compareceram ao Vill’agindo
para celebrar os aniversariantes do
primeiro semestre. Além do bolo, da
diversão e de muita dança, colaboradores ajudaram a realizar a Noite
do Hamburguer, guardada a sete
chaves e revelada só no momento
da festa.
A notícia animou a todos! A festa organizada com esmero, além de
celebrar, trouxe o sentimento de
gratidão a Deus pela vida e pelas
bênçãos alcançadas. A celebração
da Palavra, preparada por Ir. Tânia,
trouxe uma mensagem de incentivo
à vida e à vida em Cristo refletida
no texto de Lc 4, 41.51-52.
Os educadores Gabriel e Débora
cantaram e encantaram com a música “Como é grande o meu amor
por você”, canção de Roberto Carlos.

Vill’agindo no Teatro Municipal Rubem Braga

Aconteceu em 14 de julho a II
Mostra de Artes da ASTECA
(Associação Teatral de
Cachoeiro) no teatro Rubem
Braga.
O evento reuniu os alunos de balé
da professora Isabella Ferreira

Dias e de teatro da Cia Asteca
compondo o espetáculo “Fale,
Cante, Dance – EXPRESSE”.
Estiveram no palco, alunos do
Colégio Jesus Cristo Rei, Asteca e
Vill’agindo oportunizando
integração e trocas de

experiências entre si.
O espetáculo teve início com a
peça “ A última cartada” e na
sequência apresentações de balé
clássico e balé moderno em
interpretações corporais de
arrancar suspiros da plateia!
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Missão Juvenil Salesiana na Inspetoria
Nossa Senhora da Penha

Impulsionados pela Palavra do
Papa Francisco que sejamos uma
Igreja em “saída,” os Jovens da AJS
da Inspetoria N. S. da Penha realizaram a Missão Juvenil no período
de 18 a 22 de julho na Paróquia São
Jorge das Missões de Rio das Ostras,
RJ. Com o coração cheio de entusiasmo e alegria por acreditar no
Deus da vida que “veio para que
todos tenham vida e vida em
abundância” (Jo 10,10), partilharam com os irmãos e irmãs um
pouco do tempo, da vida, da fé, e ao
mesmo tempo aprenderam, receberam a mesma fé, os anseios, para
que assim todos possam crescer na
unidade, na fraternidade e na paz.
O tema da missão este ano foi:
Os Jovens, a Fé e o Discernimento
Vocacional, com o lema: Dá-me
dessa água!” (Jo 4,15) (Estreia
2018)
O tempo de Missão foi um tempo de conhecer pessoas, partilhar a
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passando de rua em rua, de casa em
casa, ouvindo, abençoando e anunciando a Boa Nova.
Do nascer ao por do sol, os dias
de missão foram um hino de louvor
ao Deus da Vida! Iniciava-se o dia
com a oração da manhã, seguida da
formação (que foi o aprofundamento do documento preparatório
do Sínodo). Em seguida, 24 equipes
visitaram as casas tanto de manhã
quanto à tarde. Haviam atividades
para crianças todas as tardes e para
os jovens à noite. Houve também
momentos de oração, confissões,
eucaristias, partilha de vida, adoração, luau com a Comunidade
Templo Santo e caminhada luminosa preparada pelos próprios
jovens.
vida e a fé, servir os mais necessitados, ouvir, visitar, acolher, testemunhar e conviver.
Com uma média de 140 jovens
provenientes dos estados do Rio de
Janeiro e Espírito Santo, e oito
Filhas de Maria Auxiliadora,
coordenados por Ir. Teresinha
Ambrosim, a Missão aconteceu,
especificamente nas comunidades
de N. S. de Fátima, São José, Santa
Rita, São Francisco e São Judas
Tadeu com atividades variadas. Os
jovens puderam ter contato com a
realidade sofrida do povo, nas longas caminhadas, indo desde os
Acampamento dos Sem terra até os
condomínios de luxo na praia,

Os jovens ficaram hospedados
nas casas de famílias que se prepararam para acolher. As famílias
partilharam com eles do lar, da fé,
do testemunho, do alimento e de
muito carinho. A paróquia assumiu
a alimentação dos jovens com muita
generosidade e partilha.
Pe. Rodrigo Rimes, pároco,
agradeceu do início ao fim a Missão
Juvenil, como um presente de Deus
para a sua paróquia e para a vida
das comunidades.
A Inspetoria e os jovens agradecem ao Pe. Rodrigo Rimes, à
Beatriz Miguel e à toda a Paróquia
pela acolhida, pela alegria, pela
receptividade e partilha.
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Avaliação Trienal CIB-CICSAL

De 23 a 27 de julho de 2018 realizou-se em Cachoeira do Campo, na
Inspetoria brasileira Madre Mazzarello (BBH), a Avaliação Trienal das
Conferências Interinspetoriais do
Brasil (CIB) e do Cone Sul da América Latina (CICSAL).
As participantes da Avaliação são
as representantes das Comunidades
das nove Inspetorias do Brasil, das seis
Inspetorias do Cone Sul da América
Latina, a Madre Geral do Instituto
das Filhas de Maria Auxiliadora,
Madre Yvonne Reungoat e cinco
Conselheiras Gerais: Ir. Alaíde Deretti, Ir. Maria Helena Moreira, Ir. Sílvia
Boullosa, Ir. Paola Battagliola e Ir.
Marija Pece. Além de um leigo adulto
e um jovem de cada Inspetoria.
A Avaliação Trienal tem dupla
finalidade: avaliar o caminho póscapitular e oferecer indicações para o
tema do próximo CG XXIV.

O primeiro dia, 23 de julho,
começou com a oração de invocação
ao Espírito Santo, seguida das
palavras de acolhida da Inspetora
local Ir. Maria Américo Rolim, da
presidente da CIB Ir. Ana Teresa
Pinto e da presidente da CICSAL Ir.
Laura Guisado.

Os trabalhos de grupo foram
realizados em nove tendas, cada uma
com um nome evocativo do episódio
bíblico dos Discípulos de Emaús (Lc
24, 15-33): caminho, Palavra,
acolhimento, pão, bênção, partilha,
encontro, escuta e envio.
Na manhã do segundo dia o grupo contou coma presença do biblista
frei Carlos Mesters que aprofundou a
passagem bíblica de Emaús em consonância com o tema do CGXXIII,
concluindo com a lectio divina.
Nos momentos de “Boa Noite”
foram apresentadas a animação
vocacional realizada pelas Inspetorias
do Brasil e também pela CICSAL,
bem como “notícias de família do
Instituto” apresentadas pela Conselheira Ir. Marija Pece.
Dias de intenso trabalho, de aprofundamento e de muita fraternidade!
Cada dia foi marcado também
pelas inspiradoras, provocativas e
revigorantes palavras da Madre.
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Pedagogia produz bonecas terapêuticas

O 7º período do curso de Pedagogia do ISECENSA – Campos
dos Goytacazes, RJ – desenvolveu
uma criativa dinâmica na noite de
2 de julho. Durante a aula de
"Pedagogia Hospitalar", as acadê-

micas confeccionaram bonecas
terapêuticas. Além de bonitas e
coloridas, as bonecas possuem um
interessante diferencial: representam as diversas enfermidades
vivenciadas pelas crianças. Bonecas

em que o cabelo pode ser retirado e
recolocado são para as crianças que
passam pelo processo de quimioterapia; bonecas com coração são
para as que tenham passado por
uma cirurgia e o coração volta a
bater forte e com vigor; bonecas
com cicatrizes são para as que se
recuperam de uma cirurgia. "O
objetivo é que as crianças se identifiquem com o brinquedo e reflitam, de forma positiva, sobre o
momento que estão vivendo",
afirmou a Prof. Karla Osiris,
responsável pela disciplina.
A intenção é que todo o material
produzido seja doado para as crianças em tratamento, nos hospitais
de Campos dos Goytacazes. “O
brinquedo, dentro de um ambiente
hospitalar, é um suporte para o
desenvolvimento da criança em todos os aspectos, inclusive o emocional. O despertar da ludicidade é
um meio de ouvi-la e conhecê-la em
sua dor e também uma forma de
encantá-la, de fazê-la sorrir, buscando na educação uma Pedagogia
transformadora”, disse Karla.

Enfermagem em ação coletiva no
Educandário São José Operário
Os acadêmicos do curso de
Enfermagem do ISECENSA
promoveram uma atividade
educativa no Educandário São
José Operário, em Campos dos
Goytacazes, no dia 10 de julho.
Através de dinâmicas lúdicas, o
grupo interagiu com os
deficientes visuais assistidos pela
instituição, abordando temas
relacionados à higiene oral e
qualidade de vida. As atividades
ocorrem semestralmente e,
segundo a professora Aline
Siqueira, "apresenta excelentes
resultados para os alunos e para
os deficientes."
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Intercâmbio
Finalizando o intercâmbio Censa/Ardingly College,
os 27 alunos participantes
retornaram à cidade no dia 2
de agosto.
Foram 15 dias na Europa,
entre Londres e Paris, vivenciando uma experiência
única. Além de toda parte
acadêmica, com a intensificação linguística, o grupo
conheceu o "Velho Mundo"
em passeios culturais e de
lazer.

Arraiá da Tamarindo
Com muita alegria, o curso de
Pedagogia do ISECENSA – Campos
dos Goytacazes, RJ – encerrou suas
atividades do primeiro semestre
com a tradicional Festa Junina da
Tamarindo. Crianças e adolescentes
assistidos pelo projeto desenvolvido
pela instituição na Comunidade
estiveram presentes na manhã de
07 de julho para um animado
arraiá cheio de alegria, jogos e
gostosuras!

Escola Infantil pede
pela paz
Encerrando o primeiro semestre letivo,
o 2º período da Escola Infantil do
CENSA realizou uma Passeata pela Paz,
no dia 13 de julho.
Com músicas e faixas, os pequenos
percorreram a escola transmitindo seu
desejo de que a paz aconteça na vida
das pessoas. O movimento finalizou com
um louvor, na área da Escola Infantil,
num profundo momento de oração.
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FMIJ Prossegue com capacitação
das Equipes Técnicas

Dando continuidade ao Ciclo de
Capacitação promovido pela Fundação Municipal da Infância e da
Juventude (FMIJ), profissionais de
diversas áreas, atuantes na Proteção
Social Básica e na Proteção Social
Especial, participaram no dia 5 de
julho, de um amplo debate sobre

“violência e violação de direitos: sua
representatividade e desafios no
cotidiano profissional”. O encontro
aconteceu na CEMA, Clínica de
Fisioterapia do ISECENSA –
Campos dos Goytacazes, RJ – e
teve à frente a doutora em Saúde
Pública Patrícia Constantino. A

especialista abordou profundamente os prós e contras do envolvimento pessoal no posicionamento
profissional, deixando clara a
impossibilidade de não trazer
aspectos, por exemplo, morais, à
análise individual de qualquer caso.
Patrícia defendeu a necessidade de
bom senso e ressaltou a posição da
criança/adolescente num grupo
vulnerável e prioritário das políticas
públicas.
Suellen André de Souza,
presidente da FMIJ, também se
posicionou e destacou a importância
da constante busca por aprendizado. “Toda troca e construção de
conhecimento são muito importantes. Sair da zona de conforto e
pensar o fazer profissional são
fundamentais para o aprimoramento do trabalho como um todo.
Que esse encontro leve à reflexa
profunda dos assuntos discutidos e
traga à tona outros pontos a serem
debatidos em novas oportunidades”,
disse Suellen.

Tea Party
Julho é o mês em que é
comemorado uma data muito
especial: o Dia dos Avós. E, este
ano, a Escola Infantil do CENSA
preparou uma festa diferente
para receber os queridos vovôs
e vovós. Através do Programa
Bilíngue, no qual o 3º período e
o 1º ano do Fundamental
participam, foi organizada a
Tea Party. Mostrando toda a
evolução na língua inglesa, a
criançada cantou e apresentou
as gostosuras preparadas com
tanto carinho para os
convidados.
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Culminância do Projeto Todos Contra o Bullying
pela biblioteca infantil, os alunos organizaram uma criativa apresentação com dança, teatro e paródias
com a finalidade de elucidar o tema e
transmitir a mensagem "o bullying
tem que parar!", para a plateia
composta de colegas do 2º e 4º anos.

O 5º ano do Ensino Fundamental
do CENSA realizou a culminância do
projeto "Todos contra o bullying", na

manhã de 12 de julho. Com a preciosa
ajuda do professor de música, Fabiano
Rodrigues, e de Ketellyn, responsável

- Esse projeto foi trabalhado
durante todo o primeiro semestre e
gerou muita reflexão. Utilizamos
filmes, livros e, também, histórias da
vida real para promover uma discussão imprescindível sobre esse tema tão
importante - disse Criscilamara
Neves, supervisora pedagógica do 2º
ao 5º ano do Auxiliadora.

Sexto Ano do Censa constrói uma ETA
Concretizando o conteúdo teórico estudado, o 6º ano do Fundamental do CENSA – Campos dos
Goytacazes, RJ – montou uma
Estação de Tratamento de Água, na
aula de Ciências, do dia 06 de julho.
“Além de ilustrar o tema e reforçar o aprendizado, a construção
da maquete foi uma dinâmica importante de trabalho em conjunto,
onde o "aprender a ouvir" o colega
foi fundamental para o bom resultado apresentado”, disse Shayane
Ferreira, coordenadora do Fundamental II do Auxiliadora.

Jovens do CENSA em
encontro de convivência
A Equipe de Evangelização do
CENSA - Campos dos Goytacazes,
RJ - promoveu um Encontro de
Convivência para os alunos do 1º e
2º anos do Ensino Médio, em 11 de
julho. Reunidos na Sala de Pastoral
da escola, os jovens estudaram e
refletiram o tema "A Samaritana Tenho sede de água viva".
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Curso de Psicologia da FSMA
realiza Projeto com Pais do Nova Vida

Estagiários de Psicologia
Comunitária da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora
(FSMA) - Macaé, RJ - estão

participando do “Projeto Encontro
de Pais” com os pais ou responsáveis dos jovens do Projeto
Nova Vida, da prefeitura.

A ação faz parte do estágio em
psicologia comunitária e visa ser um
espaço de suporte emocional, psicológico e pedagógico às famílias do
Nova Vida, com a promoção de
reflexões sobre temas importantes
do universo dos jovens e dos pais.
O coordenador do Curso de Psicologia, Marcello Santos, explica
que esse projeto piloto acontece às
quartas-feiras e que os estagiários
atuam na facilitação dos grupos, sob
sua supervisão.
Os estudantes de Psicologia da
FSMA já estão atuando no Projeto
Papo Reto desde abril deste ano
(com 20 jovens do Nova Vida, promovendo debates sobre tema relevantes para a juventude) e ainda
há a previsão de iniciar um trabalho
voltado para gestantes.

Entrega de Certificado do Curso “Universidade
da Maturidade” é marcada pela alegria
Na ocasião, também houve a
apresentação do coral da turma,
com a participação da professora
Laura Tinoco e do coordenador do
Curso de Psicologia, Marcelo Santos.
O coordenador de Pesquisa e
Extensão, Hans Schmidt, a vicediretora acadêmica, Ana Cristina
Lousada, e a diretora geral Ir.
Carmelita Agrizzi, ressaltaram a
felicidade na formação de mais uma
turma, onde o que prevalece é a
superação e a vontade de se manter
em constante aprendizado.

A Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA) – Macaé, RJ
– realizou a cerimônia de entrega
de certificados para mais uma

turma do Curso de Extensão
“Universidade da Maturidade”, no
dia 06 de julho, no auditório Ir.
Maria Léa Ramos.

Do decorrer do curso, os alunos
tiveram a oportunidade de participar de aulas e oficinas como:
teatro, musicoterapia, memória,
economia doméstica, artesanato,
entre outros.
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União marca a abertura
dos Jogos Internos do Castelo
A abertura contou com a história sobre a vida de Dom Bosco,
entrada das delegações, apresentações de ballet, jazz e ginástica artística do Centro de Artes e Esportes
do INSG/Castelo, execução do Hino
Nacional e como ponto alto, o
acendimento da “Pira Olímpica”.
Em discurso empolgante, a
diretora geral do INSG/Castelo, Ir.
Carmelita Agrizzi, fez o pronunciamento de abertura. “Este é um
momento de festa, de alegria, de
partilha. Aproveitem esse lindo
evento!", disse.
Os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio do Instituto
Nossa Senhora da Glória (INSG/
Castelo) – Macaé, RJ – participaram, no dia 06 de julho, da abertura

oficial dos Jogos Internos do
Castelo 2018 (JIC 2018), na
Quadra Esportiva Dom Bosco,
numa grande atmosfera de união e
amizade.

Ainda na mesma manhã, aconteceram os primeiros jogos com as
turmas do 9º ano do Ensino Fundamental. Os jogos se estenderam
até o dia 13 de julho.

JIC 2018 encerra com mensagem
de “Amor ao Próximo”
Artes e Esportes, Katiane Lopes,
agradecendo a participação de todos
e o empenho dos professores, da
equipe de arbitragem convidada e do
apoiador da competição, Soluções
Administradora de condomínios.

Após centenas de jogos disputados
em seis dias de competição, com a
participação de alunos do Ensino
Fundamental II e Ensino Médio, os
Jogos Internos do Castelo 2018 (JIC)
foram encerrados.
“Este ano o tema do JIC foi “Ame
o Próximo” e os alunos mostraram

dentro e fora de quadra a enorme capacidade e virtude de respeito, de
amizade, de superação, de cooperação
e principalmente de amor. O tempo
todo o espírito esportivo esteve presente e a emoção dos alunos, ao final
das competições foi contagiante”,
avaliou a coordenadora do Centro de

A diretora geral do INSG/Castelo,
Ir. Carmelita Agrizzi ressaltou que
todos mereceram a medalha de ouro.
“Parabéns a todos os alunos, que não
desistiram da luta. Aqui não tem
perdedores. Só é ganhador, quem sabe
ganhar, mas também quem sabe
perder. As conquistas não ocorrem só
em sala de aula. O JIC também é
aula. Saber administrar as perdas e
as conquistas também é digno de
medalha. Por isso todos merecem
medalha de ouro de ofir. ”, pontuou
Ir. Carmelita, parabenizando a
capacidade de escuta dos alunos após
dias intensos de competição.
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Aluno do Colégio Castelo apresenta
Projeto de Óculos Sonar para cegos

Um óculos com sensor ultrassônico capaz de detectar obstáculos à
frente do indivíduos com deficiência
visual, emitindo sinal para um vibracall e um buzzer (apito) fixado na armação do óculos, indicando a existência e a direção do obstáculo destinado às pessoas com deficiência visual. Assim funciona o Projeto
“Óculos sonar: tecnologia destinada
à deficientes visuais”, do estudante do
Curso de Mecatrônica da Educação
Técnica do Instituto Nossa Senhora

da Glória – INSG/Castelo, Flávio
Pires Viana.
“O óculos foi desenvolvido como
trabalho de conclusão de curso quando houve a possibilidade de unir duas
área que gosto muito: a biologia e a
mecatrônica. A partir daí, pensei em
fazer um protótipo destinados aos deficientes visuais e então veio a necessidade de pesquisar quais eram as
necessidades dessas pessoas. Foi
quando descobri que um dos maiores
problemas era andar com autonomia

Projeto Jogos e Brincadeiras
desenvolve competências dos alunos

com algo além da guia”, explica Flávio
Viana.
Na última semana, o estudante
fez uma visita na Associação Macaense de Cegos (AMAC) com o objetivo
de testar o projeto e verificar na prática sua funcionalidade. “Foi muito
bom esse contato com os deficientes
visuais da AMAC, e um deles chegou
até a dizer que se sentiu mais independente usando o protótipo”, disse,
informando ainda que apesar de não
ter sido detectado nenhum tipo e ajuste necessário, para o futuro pretende
melhorar os óculos de modo que fique
mais confortável para os usuários.
Para a coordenadora pedagógica
da Educação Técnica do INSG/
Castelo, Fátima Neves, o desenvolvimento de projetos de pesquisa de
sucesso com foco no bem-estar comum e em soluções sustentáveis, tendo o jovem salesiano como protagonista, é uma enorme felicidade para
o Colégio e para os professores e
pessoal do laboratório que muito se
empenha, apoiando a execução das
ideias desses meninos e meninas.
Durante os dias 11 e 13 de julho, a
coordenação da Educação Infantil
do Instituto Nossa Senhora da
Glória – INSG/Castelo –
promoveu a culminância do
segmento com o objetivo de
mostrar para os pais o uso de
jogos e de brincadeiras com foco
no desenvolvimento de
competências e habilidades nos
pequenos estudantes.
Brinquedos e brincadeiras como
amarelinha, desenhos em grupo,
cabo de guerra, batatinha quente,
quebra-cabeça, dominó gigante,
labirinto, trilha das formas,
sudoku, peteca e cama de gato,
fizeram parte da metodologia
utilizada pelas professoras. Já as
turmas do Maternal realizaram
apresentações com os temas
“Circo” e “Aprendendo brincando
com cantigas e parlendas”.
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Biblioteca Infantil "Cecília Meireles"
é inaugurada no INSG/Castelo
Os alunos da Educação Infantil
e Ensino Fundamental I do Instituto
Nossa Senhora Auxiliadora (INSG/
Castelo) - Macaé - ganharam, no dia
05 de julho, um novo espaço de leitura e atividades pedagógicas: a
Biblioteca Infantil Cecília Meireles.
As cerimônias de inauguração
ocorreram na ocasião das acolhidas
dos estudantes (às 7h30 e às 13h15),
com as boas-vindas da direção e coordenação pedagógica, contação de história, apresentação de teatro pelos
alunos do Ensino Médio, feira de
livros, oficina de história cantada e
visitação.
A Biblioteca Cecília Meireles conta com parede e piso sensorial, pequeno palco para apresentações, mobiliário e decoração para o público infantil, brinquedos e jogos pedagógicos,
além do acervo de livros infantil.

Arraiá do Laura Vicunha colore e anima escola

Bandeirinhas coloridas, chapéus
de palha, laços de fita nos cabelos e
muita gente animada contribuíram
para animar o Arraiá do Laura

Vicunha, que aconteceu dia 14 de
julho no grande espaço da escola, em
Campos dos Goytacazes, RJ. Sob o
tema "No nosso Arraiá violência não

há", crianças e jovens cheios de energia se revezavam nas lindas apresentações na quadra Dom Bosco, enquanto pais e demais familiares apreciavam a festa, que contou com muita
comida típica de qualidade, brincadeiras e música ao vivo. Dentre as
barracas mais animadas destacou-se
a do Bingo, que premiou os participantes com deliciosas tortas, bolos
confeitados e diversos brindes. As
brincadeiras típicas da pescaria, argola, pula pula e poço de São Patrício
também fizeram sucesso. A festa
animada também foi momento de
anunciar diversas novidades que o
Laura prepara para o próximo ano,
prometendo cada vez mais qualidade
de ensino para seus alunos!

