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CERNE XVIII

O Centro de Renovação Espiritual (CERNE) foi um momento de
graça e luz. Os expositores apresentaram o conteúdo com muita
propriedade, criatividade e testemunho de vida.
O grupo do CERNE foi formado
por consagrados/as vindos de vários
lugares do Brasil, e também de outros países como: Paraguai, Bolívia,
África (Luanda, Moçambique e
Congo), e da Itália.
O início foi um pouco difícil, uma
vez que quase todos eram desconhecidos. Com muita boa vontade e
organização dos que realizavam várias dinâmicas foi facilitada a convivência e o conhecimento. O grupo
assumiu a caminhada com compro-

misso e com grande vontade de aproveitar de tudo. O grupo se tornou
amigo e muito feliz na vivência Inter
congregacional.
Pontos de destaque na avaliação:
Dimensão da experiência de Deus.
Experiência forte, nova. Reencantamento pela Vida Religiosa e renovação da vida, novo entusiasmo pela
causa do Reino. O testemunho de
vida, da missão e da vivência em vários lugares, onde os participantes se
encontram, foi um grande caminho
de fé e alegria entre os participantes.
Sentiu-se a necessidade de voltar ao
Primeiro Amor, renovação da vida,
novo entusiasmo pelo Reino.
Foram apresentados novos caminhos de revitalização, novos hori-

zontes, novo processo na dinâmica
da vida Religiosa Consagrada. A
experiência construtiva e animadora
da Vida religiosa Consagrada animou a ter uma vivência em Deus.
Concluiu-se que o tempo foi
muito intenso e rico, feito de maneira serena: tendo em vista a
revitalização e provocando compromissos da Vida Religiosa Consagrada e a espiritualidade individual e comunitária. “Este foi um
tempo único, formativo tanto para
a vida de integração pessoal como
comunitária”, ressaltou Ir. Ana
Maria Marinato participante do
XVIII CERNE realizado em São
Leopoldo/RS de 17 de setembro a 25
de outubro.
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Semana do Educador no PCJ

A equipe do Projeto Crescendo
Juntos, PCJ (Belford Roxo,RJ) viveu momentos de muita alegria e
gratidão, em um cenário de muito
Protagonismo de vida e responsabilidade. As crianças e adolescentes
que são acompanhadas pelo Coor-

denador Pedagógico Stevie Santos e
que a cada dia demonstram seu potencial prepararam uma linda semana de homenagens. Do dia 16 ao
dia 19 de outubro os educadores foram homenageados com vídeos,
coreografias, cartazes, jograis, coral

e acima de tudo cada educando teve
a oportunidade de expressar o
quanto cada educador/a do PCJ
contribui para o fortalecimento de
sua caminhada e na luta por uma
Sociedade onde todos sejam tratados igualmente. Um momento forte
foi a presença de Irmã Ana Teresa
Pinto (inspetora). A semana seguiu
com muita homenagem aos educadores Aloá, Carlos Alexandre, Ana
Maria, Lucineth, Vânia, Tamiris e
a voluntária Natalia. A semana terminou com chave de ouro onde os
educadores participaram de um dia
de lazer com piscina e um bonito espaço verde que harmonizava o encontro e a meditação com a natureza. Foi uma semana linda onde o
protagonismo de cada criança e
adolescente esteve presente e a
missão educativa do PCJ foi fortalecida com a troca de carinho entre
educandos e educadores.

O poder do voto no PCJ

Aconteceu no Projeto Crescendo
Juntos, PCJ (Belford Roxo, RJ) de
02 a 05 de outubro uma semana
muito especial, que trouxe
reflexão e muito conteúdo, e que
favoreceu em muito o exercício
da cidadania. Na terça feira a
educanda e monitora Amanda

iniciou a semana com uma
formação falando do poder do
estudo em nossa vida e dando
exemplo de pessoas que lutam para
ter acesso a educação. Na
continuidade da semana a
educadora e voluntária Natali
expressou a importância de

verificar-se em quem votar e
como este voto vai influenciar o
dia a dia. Na quinta a educadora
Ana Maria fez uma linda ponte
entre a Palavra de Deus e poder
que cada cidadão têm em seu
voto, a responsabilidade de
construir igualdade e promover a
diferença em uma realidade de
total descaso onde a violência
cresce a cada dia. Na conclusão
da semana tão rica de
informação o Coordenador
Pedagógico Stevie Santos
enfatizou a esperança que deve
fazer morada em cada um e que
deve ajudar a fazer uma escolha
crítica e que acima de tudo seja
promotora de paz e dignidade.
Na sexta feira os educandos do
PCJ fizeram uma simulação das
eleições e puderam também
assistir vídeos dos candidatos.
Fechando a semana os
educandos “foram às urnas”
registrando o seu voto secreto e
exercitando a democracia.
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Vill’agindo – Ciclo de capacitação

O Ciclo Empreendedorismo teve sua segunda Oficina prática –
Artesanato em feltro, em 04 de
outubro, atendendo um grupo à
tarde e outro à noite. O encontro
ministrado por Dayse, pedagoga da
obra e com formação em Artes,
trouxe para a aula, prendedores de
cortina, utilizando uma linha sim-

ples, prática e acessível para os participantes que sairam satisfeitos com
seu artesanato na mão.
A aula foi introduzida refletindo
sobre o texto “O vestido azul”, de
autor desconhecido, como estímulo
ao desenvolvimento de pequenas
atitudes ou gestos que possam transformar alguém, um grupo ou até

mesmo uma comunidade inteira.
Os objetivos do Ciclo vem sendo
alcançados, o que para a equipe
Técnica é motivo de alegria. Promover o bem estar, estimular as potencialidades, a elevação da auto
estima, são ações comprovadas
durante os comentários, risos e
superação.
Sidinéia, uma das participantes,
com grandes dificuldades para executar o trabalho manual, por pouco
não desistiu da aula. Após o apoio
do grupo, Sidinéia chamou a Oficineira em sua mesa e disse: “ Professora, a vida toda eu só sei cuidar
do meu filho deficiente. Estou aqui
para distrair a cabeça e estou te
dando trabalho. Mas, se a senhora
me ajudar, eu quero terminar minhas galinhas pra mostrar pro meu
marido que eu sou capaz, porque ele
vive me falando que não sirvo pra
nada.”

Vill’agindo na Copa Aquidabã
bola!”. O evento reuniu 8 Escolinhas
do município de Cachoeiro de
Itapemirim/ES.
O jogo da final aconteceu em 01 de
outubro no Ginásio Aquidabã, bem
pertinho de casa. Não deu pra levar
a melhor, mas o título de Vice
campeão trouxe a lição de
“Continuarmos a lutar, pois um dia
perdemos e em outros ganhamos e
vice-versa. O jogo é como a vida.
Nem sempre você vai vencer!” disse
o treinador à sua equipe,
fortalecendo o valor do esforço
empreendido para alcançar o
resultado.
A Escolinha de futsal, sob o
comando do Treinador Perciliano
Andrade, foi novamente para as
finais na categoria Sub-11 e
conquistou o segundo lugar na
Copa Aquidabã.

A Copa, idealizada por Romildo
Silva – treinador de futsal do projeto
social Crianças de Cristo - durou dois
meses aproximadamente, trazendo
muita alegria e entusiasmo para os
participantes “apaixonados por

A final da copa contou com a
presença do cantor Anderson Freire
que fez um pequeno show para o
público presente também com outros
representantes de igrejas locais
ligadas ao evento.
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Vill’agindo na Semana da “Criança Solidária”
esse ato de ajudar ou mesmo de se
colocar no lugar do outro, todos foram convidados a ser uma “Criança solidária” como resposta de gratidão à vida e às bênçãos de Deus.
As crianças foram incentivadas
e envolvidas em dois gestos concretos: a Cantina Solidária com a
venda de guloseimas que funcionou
nos dias de Discoteca e durante o
passeio no Sítio Águas Claras; e a
doação de algum produto para o
Abrigo de Idosos Lar Adelson
Rebello localizado a 2km do
Vill`agindo.

Ninguém precisa lembrar à
criançada que dia 12 de outubro é o
dia delas! E como todos os anos, o
Vill’agindo prepara uma semana
inteira de atividades diferenciadas
pra todo mundo se divertir.

Entre 08 e 11 de outubro, crianças e adolescentes se esbaldaram
na programação da Semana da
Criança. Neste ano, o Vill’agindo
propôs para o mês de outubro o tema
da Solidariedade e, para exercitar

A renda da Cantina Solidária
será revertida para o Fundo do Parceria Cidadã da CIB.
O ato de contribuir como Criança
solidária, tornou a Semana da Criança mais siginificativa. Vale lembrar que gentileza gera gentileza!

ISE por um dia

O ISECENSA realizou na terçafeira, 23 de outubro, a nona edição
do ISE POR UM DIA. Abrindo as
portas para alunos do ensino médio
de escolas públicas e particulares, a

instituição recebeu cerca de 1200
alunos, durante todo o dia. A programação incluiu visita a stands dos
cursos oferecidos pelo ISECENSA,
onde os participantes puderam in-

teragir com professores, coordenadores e acadêmicos da casa, esclarecendo dúvidas sobre as profissões e participando de atividades
práticas. O professor Pompílio Reis
foi o ministrante da palestra "Papo
universitário: o que você precisa saber na escolha profissional", que superlotou o teatro. Os convidados
participaram, ainda, de uma visita
guiada, conhecendo os laboratórios
e espaços específicos de cada área.
Mas o ponto alto e tão aguardado
pelos alunos foi o sorteio de bolsas
de estudo para 2019.1. Oito alunos
foram agraciados com bolsas de
50% e 100% e, segundo Rita
Martins, assistente social do ISECENSA, "foi emocionante ver a alegria dos ganhadores. Mais que proporcionar a formação profissional,
o ISECENSA está transformando
vidas".
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8º Ano na criação de Pulseira Inteligente
Na manhã de 1º de outubro, o 8º
ano do Fundamental do
Auxiliadora recebeu a visita dos
técnicos do CENSANET, provedor
de internet do CENSA, para
discutirem a viabilidade da
terceira etapa do projeto
"EnvelheSER". Essa fase tem
como principal objetivo a
construção de uma pulseira
inteligente, destinada aos idosos.
A ideia é que ela seja integrada a
um aplicativo capaz de realizar
uma série de funções importantes
para a terceira idade: localização
do idoso, aferição da pressão
arterial e monitoria do batimento
cardíaco.

Educação Física em atividade
no Balneário de Atafona

Aulas práticas no curso de
Educação Física do ISECENSA são
uma constante e têm início já nos
primeiros períodos da graduação.
Para isso, participam de eventos
externos, interagindo com escolas e

instituições sociais da cidade e
região. Na terça-feira, 9 de outubro,
os acadêmicos do 1º e 2º períodos
organizaram uma manhã de lazer
e esporte para os alunos do Colégio
Estadual Dr. Newton Alves. A

dinâmica aconteceu no Balneário de
Atafona, em São João da Barra, e
fez parte da disciplina "Planejamento e Organização em Educação
Física", ministrada pelo professor
César Licurgo.
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ISECENSA em Fórum
de Psicologia

Aconteceu no dia 10.10.18, na
UFF o I Fórum Municipal para a
Formalização do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento para a Populacao em
Situação de Rua de Campos. O
Fórum contou com a participação
de representantes do poder público
e Sociedade Civil. A mesa de debate
contou com uma representante da
Secretaria de Desenvolvimento

Social, um integrante do Movimento Estadual de População em Situação de Rua e com a professora do
Curso de Psicologia do Isecensa ,
Patricia Constantino, que proferiu
a palestra - A Voz da Rua referência ao projeto do IsecensaClínica Nômade Voz da Rua. O
evento contou com professores e
alunos dos cursos de Psicologia,
educação física e enfermagem.

Festival da
Criança do CENSA

A alegria de ser criança merece
mais do que um dia de
comemoração: no CENSA ela
merece uma semana de muita
festa! E foi assim que a Escola
Infantil e o Ensino Fundamental I
(1º ao 5º ano) curtiram o período
de 9 a 11 de outubro, em
homenagem ao Dia das Crianças.
Brincadeiras, brinquedos
infláveis, circuito esportivo,
banho de piscina, gincana de
matemática, cinema, festival do
picolé, da pipoca, show de
talentos, entrega de presentes às
crianças da comunidade
Tamarindo... enfim, uma
infinidade de atividades lúdicas
recheadas de muita amizade e
energia positiva!

4º Ano estuda o Sistema Político Brasileiro

As eleições têm sido tema de
muitas dinâmicas no Auxiliadora.
No dia 3 de outubro, o 4º ano do

Fundamental estudou como funciona o sistema político brasileiro.
No primeiro momento, assistiram

a série "E eu com isso?", no
YouTube, que explica de forma
simples e objetiva as esferas do
poder, apresentando as competências de cada cargo político. A
seguir, realizaram um debate, onde
esclareceram suas dúvidas e
ressaltaram a importância do voto
consciente. Segundo Paula Mothé,
professora de Geografia, "foi um
momento de socialização dos
conhecimentos e conscientização da
responsabilidade de cada cidadão na
história do país".
Num segundo momento foi a vez
de usá-lo nas aulas de Lingua Portuguesa. Através do site "Politize", os
alunos buscaram novidades e ampliaram sua visão sobre as discussões
nacionais e termos políticos.
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Semana Intercultural do CENSA: Educação Maker

A Semana Intercultural do
CENSA movimentou a escola entre
os dias 9 e 11 de outubro. Na sua segunda edição, o evento foi a culminância de vários projetos desenvolvidos pelos alunos da Escola Infantil, Fundamental I, II e Ensino
Médio. Toda a apresentação foi em
torno da Educação Maker e criati-

vidade não faltou. Colocando a mão
na massa, os alunos trabalharam em
subtemas sociais, ecológicos e educacionais, mostrando um grande senso
crítico e cidadania. Projetos como
"Acessibilidade", "Paz no trânsito" e
"Sustentabilidade", entre tantos outros, resultaram em protótipos de
bengala com GPS, aplicativos para

Oficinas Maker com a Família

Pesquisando e aprendendo sobre
os animais, o pré-maternal da Escola
Infantil do CENSA tem se encantado
com as atividades desenvolvidas no
projeto. Jogos, dinâmicas, histórias
e visita de vários bichinhos têm em-

polgado os pequenos. No dia 4 de outubro, foi a vez de envolver a família.
Recebendo os papais e mamães, os
alunos realizaram uma oficina
maker, criando lindas almofadas
com a estampa do animal preferido.

vagas de carro, ecotelhados, mangueira com timer, biodigestor capaz
de transformar o lixo orgânico em gás
de cozinha, carregador de celular à
base de energia eólica, enfim, uma
infinidade de propostas encontradas
após muita pesquisa e estudo, fazendo
valer a ideia principal: inovar, criar,
desenvolver.
A Semana contou, ainda, com o
Show de Talentos de cada segmento,
com os alunos apresentando, com
desenvoltura, seus dons artísticos:
poesia, música, dança e a dramatização "Gritos de Liberdade". O 9º ano
e a 1ª série do Ensino Médio participaram da mesa redonda "Violência
simbólica e suas implicações", debatendo com as professoras Danielle
Manhães e Lidiane Silva as múltiplas
formas de violência (psicológica,
social, espacial e moral) . Já a 2ª série
do Ensino Médio recebeu a escritora
Xila Damian para a roda de conversa
"Pais e filhos adolescentes: uma
relação possível".

Fundamental II do
CENSA alerta sobre
voto consciente

A proximidade das eleições está
empolgando também os alunos.
Cientes da importância do voto
consciente,o Ensino Fundamental
II do CENSA, 6º ao 8º ano,
prepararam a acolhida de 3 de
outubro, abordando esse tema.
Reunidos no teatro da escola, os
alunos apresentaram filmes e
paródias, produzidos pelos
próprios, fazendo uma reflexão
sobre o papel do cidadão nesse
momento tão importante e
decisivo para o país.
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ISECENSA é premiado
no I Congresso Brasileiro de
Humanismo Solidário na Ciência

O ISECENSA participou do I
Congresso Brasileiro de Humanismo
Solidário na Ciência, promovido pela
PUC-Rio, entre os dias 9 e 11 de outubro. O evento teve como objetivo refletir e apresentar propostas sobre a
questão da solidariedade no meio
acadêmico. O ISECENSA, que desenvolve vários projetos dessa natureza,
apresentou três trabalhos: o projeto
de intervenção social “Clínica Nômade Voz da Rua”, desenvolvido pelo

curso de Psicologia, "Construindo a
tolerância religiosa no âmbito universitário", que tem à frente a Pastoral Universitária e, ainda, “As diferentes experiências acadêmicas do
Isecensa diante do contexto comunitário: promovendo autonomia e visibilidade social na Comunidade Tamarindo”, de autoria da vice-diretora da
instituição, Beth Landim. Este último
foi aprovado como melhor trabalho
na categoria das Ciências Sociais.

Criando memes

Criativa, atual e inovadora: assim
pode ser definida a aula de Língua
Portuguesa do 4º ano do
Fundamental do CENSA, na
semana que antecedeu o segundo
turno das eleições. Com o objetivo
de estimular o desenvolvimento
do letramento digital e senso
crítico, os alunos criaram memes
utilizando a política e o voto
consciente como tema. A proposta
era criar mensagens rápidas,
críticas e objetivas, características desse novo gênero textual
tão comum nas redes sociais.
- Foi uma forma de ampliar o
conhecimento sobre o sistema
político utilizando essa forma de
comunicação tão conhecida dos
alunos - disse Anna Luiza
Ferreira, orientadora pedagógica
do CENSA.

ISEADM lança campanha contra
assédio moral nas organizações
O curso de Administração do ISECENSA colocou
em circulação a Campanha de Conscientização
Contra o Assédio Moral nas Organizações. Fruto da
integração das disciplinas de Projeto de Pesquisa
Aplicada, Estágio Supervisionado, Filosofia e Ética
e Direito Empresarial, o trabalho teve como
inspiração a Campanha da Fraternidade de 2018 e
contou com as pesquisas realizadas no Trabalho de
Conclusão de Curso dos acadêmicos Allan Jhonys e
Mariana Pessanha, orientados pelas professoras
Laís Pillar e Juliana Landim.
A campanha, que estreou no VI CICC, agora é
veiculada nas redes sociais com o objetivo de
conscientizar as organizações públicas e privadas
sobre esse tipo de violência.
Link do vídeo: https://www.youtube.com/
watch?v=nay34aMT55g&t=25s
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Pedagogia de Dom Bosco

em telas

Tendo o Sistema Educativo de
Dom Bosco como tema, o 4º período
do curso de Pedagogia do ISECENSA
extravasou sua criatividade em telas,
retratando a "Pedagogia da alegria e
da festa". A proposta surgiu na aula
de Prática de Formação, de 30 de
outubro, e as obras expressaram as
estratégias de trabalho utilizadas pelo
grande educador junto aos jovens:
teatro, música, excursões. A dinâmica

foi precedida pela exibição do filme
"Uma vida para os jovens", apresentando a história a de Dom Bosco e sua
relevância no cenário educacional.
- Nossa intenção foi estudar os
princípios e meios utilizados por Dom
Bosco e mostrar como eles podem ser
amplamente utilizados pelas futuras
pedagogas em suas práticas escolares
- disse Angela Berto, professora da
disciplina.

Grupo de
Perseverança

Participando pela primeira vez
do Grupo de Perseverança, os
alunos do 5º ano fundamental do
CENSA que este ano receberam a
Primeira Eucaristia, foram
recepcionados pelos 6º e 7º
anos. O encontro aconteceu na
manhã de sexta-feira, 26 de
outubro, na Sala de Pastoral,
com muitas dinâmicas, reflexões,
orações e brincadeiras.
- O Grupo de Perseverança é
uma oportunidade do grupo dar
continuidade à sua experiência
de fé - disse Simone Aquino
Barbosa de Azevedo.

INSA na Campanha Nacional do Outubro Rosa
com a saúde da mulher”, aconteceu
no dia 25 de outubro, no INSA, uma
palestra com a ginecologista Selma
Horowicz Camarov, mãe do aluno
Andrey do 6º ano.
As alunas tiveram a
oportunidade de tirar suas
dúvidas em relação a seu
corpo e os cuidados que
devem ter para garantir uma
boa saúde e uma melhor
qualidade de vida
Independentemente da idade,
de bebê à idosa, a mulher precisa ter
cuidados essenciais com a saúde.

E, desta forma, garantir também a
qualidade de vida.
Tendo como tema: “O cuidado

O evento foi um sucesso! Todas
gostaram muito e o objetivo para este
primeiro momento, foi alcançado.
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Participação Salesiana no Sínodo
“Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”
Carta dos Padres
Sinodais aos jovens

Ir. Alessandra Smerilli e Ir. Lucy
Nderi, doutoranda, estiveram entre os
participantes, como ouvintes, à XV
Assembleia Geral do Sínodo dos
Bispos com o tema: “ Jovens, fé e discernimento vocacional”.
A assembleia sinodal aconteceu
de 3 a 28 de outubro de 2018. O caminho de preparação foi longo e articulado em algumas etapas, nas quais
ficou visível a presença de alguns
membros do Instituto das Filhas de
Maria Auxiliadora. A Profa. Maria
Teresa Spiga, docente no Auxilium,
participou da Comissão que elaborou
o documento preparatório; Ir. Cristina Vargas, colombiana, como representante das religiosas jovens da
América Latina, Ir. Cynthia Calabig,
filipina e Mestra das Noviças, representante dos formadores/formadoras
da Ásia e Ir. Karla Marlene Figueroa,
de Honduras, docente na Faculdade
de Ciências da Educação “Auxilium”
- Roma, como representante de educadores/educadoras da América Latina, tomaram parte na Reunião présinodal, realizada de 19 a 24 de março
de 2018, com o objetivo de oferecer
aos jovens a possibilidade de apresentar aos Padre Sinodais um documento em que expressam seu ponto
de vista sobre a realidade, suas ideias,
seu sentimento, suas propostas.
O Sínodo foi um marco miliário
para a Família Salesiana, por apontar
para o núcleo central do Carisma salesiano: os jovens. Com toda certeza
ofereceu elementos que ajudarão a

discernir novos métodos e caminhos
para servir aos jovens. Como disse o
Papa, são necessários mais que
nunca, “Ardor e paixão evangélica
que gerem ardor e paixão por Jesus.
Memória que possa despertar e renovar em nós a capacidade de sonhar
e esperar. Porque sabemos que nossos
jovens serão capazes de profecia e de
visão, na medida em que nós, já adultos ou idosos, somos capazes de sonhar e assim contagiar e compartilhar os sonhos e as esperanças que
trazemos no coração”.
Não se pode pensar na Igreja sem
a presença dos jovens. “Precisamos
dos jovens, pedras vivas de uma Igreja
de rosto jovem, mas sem maquiagem,
isto é, não rejuvenescido, mas renovado de dentro”. Na homilia da Missa
celebrada em uma Praça São Pedro
transbordante de jovens e dos Padres
Sinodais, Papa Francisco afirmou:
“Os jovens nos chamam para cuidarmos deles com empenho... Não os deixemos sozinhos”.
Entre os participantes do Sínodo,
o Reitor Mor dos Salesianos, Pe. Ángel
Fernández Artime, e outros SDB eleitos ou de nomeação pontifícia. Uma
tão ampla participação de Salesianos
e FMA no Sínodo sobre os jovens
favorecerá a difusão das boas práticas
salesianas na Igreja e a assimilação
dos temas e das conclusões do Sínodo
para as duas Congregações.
Ao final do Sínodo os Padres Sinodais escreveram aos jovens:

A vocês, jovens do mundo, nós Padres Sinodais nos dirigimos com uma
palavra de esperança, confiança e
consolação. Nestes dias, nos reunimos para escutar a voz de Jesus, “o
Cristo, eternamente jovem”, e reconhecer Nele as vozes dos jovens e seus
gritos de exultação, lamentos e
silêncios.
Sabemos de suas buscas interiores,
das alegrias e das esperanças, das dores e angústias que fazem parte de sua
inquietude. Agora, queremos que vocês escutem uma palavra nossa: desejamos ser colaboradores de sua alegria para que suas expectativas se
transformem em ideais. Temos certeza de que com sua vontade de viver,
vocês estão prontos a se empenhar
para que seus sonhos tomem forma
em sua existência e na história
humana.
Que nossas fraquezas não os desanimem, que as fragilidades e pecados
não sejam um obstáculo à sua confiança. A Igreja é sua mãe, não abandona vocês, está pronta para acompanhá-los em novos caminhos, nas
sendas mais altas onde o vento do Espírito sopra mais forte, varrendo as
névoas da indiferença, da superficialidade, do desânimo.
Quando o mundo, que Deus tanto
amou a ponto de lhe doar seu Filho
Jesus, é subordinado às coisas, ao
sucesso imediato e ao prazer, pisoteando os mais fracos, ajudem-no a se
reerguer e a dirigir seu olhar ao amor,
à beleza, à verdade e à justiça.
Por um mês, nós caminhamos juntos, com alguns de vocês e muitos outros unidos a nós com a oração e o carinho. Desejamos continuar o caminho em todas as partes da terra onde
o Senhor Jesus nos envia como discípulos missionários.
A Igreja e o mundo precisam urgentemente de seu entusiasmo. Sejam companheiros de estrada dos mais frágeis,
dos pobres, dos feridos pela vida.
Vocês são o presente, sejam o futuro
mais luminoso.
28 de outubro de 2018
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Dia de São Francisco de Assis benção dos animais no INSA
Celebrado 04/10, o Dia de
São Francisco de Assis foi
marcado por uma
programação especial: houve
uma linda bênção dos animais
no INSA, onde os alunos
puderam levar seus bichinhos
de estimação para serem
abençoados.

Jovens Cientistas Salesianos apresentam
trabalhos no X Fórum Científico da FSMA

O incentivo à pesquisa científica
por estudantes através do Programa
Jovem Cientista Salesiano do Instituto Nossa Senhora da Glória –
Macaé – já possibilitou a primeira
apresentação de trabalhos por meio
da exposição de pôster e de forma
oral no X Fórum Artístico, Científico
e Cultural da Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora.
O Fórum ocorrido nos dias 23 e
24 de outubro reuniu professores,
profissionais das mais diversas áreas
e universitários, proporcionando aos

jovens cientistas a experiência ímpar
de terem suas pesquisas na área de
Biologia, Física e Química conhecidas.
"Está sendo emocionante participar desse programa. Nosso trabalho está focando nos processos de reabilitação que é basicamente como a
gente pode desenvolver a neuroplasticidade. Esse é um programa que
para quem tem interesse na pesquisa
nos dar a possibilidade de adquirir
mais conhecimento", disse Amanda
Valente, representando o grupo de
pesquisa sobre "A importância da

plasticidade neuronal no processo de
reabilitação".
Vitor Baza e Lívia Chaves, representantes do projeto ""Utilização de
Biomassas para remoção e poluentes
em água", ressaltaram a relevância
da orientação e da disciplina dos professores e dos técnicos do laboratório
como quesito importante na evolução do conhecimento e do trabalho.
"A cada novo estágio do projeto a
gente sente mais ainda a importância de se ter responsabilidade e agradecemos a confiança dos professores
em nós. Nosso objetivo é continuar
buscado alternativas de biomassas
que possa ajudar populações que não
tem acesso a saneamento básico e
levar essa informação para mais pessoas", disseram.
O Programa Jovem Cientista
Salesiano, formado por alunos dos 9º
e 1º anos, é uma parceria entre o
INSG/Castelo e a Faculdade Salesiana onde os alunos são orientados
em projetos de ciência e de pesquisa
com os professores doutores Priscila
Martins, Julio Vasconcellos e Hans
Schmidt.
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Contação de História repleta de valores
é encenada de maneira lúdica
INSG/Castelo e da Prefeitura de
Macaé tendo lançado seu primeiro
livro infantil em 2013 intitulado
"Joanie a Joaninha", e em 2015
houve o lançamento de "As duas
Marias", ambos em parceria com
sua filha Cecília Silva. Sempre convidada para feiras e concursos literários, em 2018 participou ao lado
de Bia Bedran da Feira Literária de
Conceição de Macabu, onde foi homenageada pela contribuição literária na região. Há a previsão de
participação em outras feiras em
Macaé, Rio das Ostras, Madalena e
Ilha de Paquetá.

Dentro das comemorações da
Semana da Criança do Instituto
Nossa Senhora da Glória – INSG/
Castelo – os alunos do Ensino Fundamental I participaram de um
momento de contação de história,
no pátio de acolhida, com a professora - escritora e contadora de histórias, Mariúcha Corrêa.
"A gente sempre tenta escolher
histórias que possam fazer nossos

alunos refletirem sobre determinados temas, utilizando de uma linguagem lúdica, através de música,
de fantoches", disse Mariúcha, revelando que as histórias contadas
foram: "O Coelho sem orelhas" (dos
autores Til Schweiger e Klaus
Baumgart), "O menino que foi ao
vento norte" (de Bia Bedran) e "Um
conto chinês" (de Ricardo Darín).
Mariúcha é professora do

Ainda neste ano, a autora teve
dois poemas selecionados para o
Concurso Literário de Poesias Moçambicanas (com lançamento previsto para 2020) e está trabalhando
nos livros "Cabeça de Poeira", "A
menina que conversava com pássaros", ""A pulga olímpica" e "Florescer Mulher", além do lançamento
do projeto da sua própria livraria e
editora ambulante que pode ser conhecido no Instagram
@literatura_sobre_rodas.

Centro de Artes e Esportes realiza 1º
Torneio de Xadrez do INSG/Castelo
Com disputas que exigiram muita
concentração e estratégia dos atletas,
o 1º campeonato Interno de Xadrez do
Instituto Nossa Senhora da Glória –
INSG/Castelo mobilizou alunos do
Integral-Bilíngue e familiares, durante
o dia 09 de outubro.
Os primeiros colocados receberam
medalha e certificado de participação
no Torneio.
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Estudantes do Colégio Castelo
fazem 1ª Eucaristia

O Sacramento da Primeira Comunhão ou Primeira Eucaristia foi
oferecido para 57 alunos do Instituto
Nossa Senhora da Glória – INSG/
Castelo – no dia 06 de outubro, na
Paróquia Santo Antônio, com a presença de familiares, amigos e da
comunidade católica.
As crianças foram preparadas
pela Pastoral da escola, com aulas de
catequese, participação em celebrações, missas, retiro e confissões.

"Foi um momento muito oportuno de família e de resgate da fé no
qual o Padre Gleison nos fez refletir
sobre a importância da família, a necessidade de reavivarmos a prática e
a vivência da fé, assumindo os nossos passos como cristãos. Nós adultos
somos espelhos para as crianças e os
pais são as figuras principais para
manutenção da unidade cristã e de
uma fé viva e verdadeira", disse um
dos participantes da Pastoral Escolar,
Junior Guzzo.

E. Infantil promove
culminâncias

A Educação Infantil do Instituto
Nossa Senhora da Glória – INSG/
Castelo - promoveu mais uma
série de culminâncias que encantaram toda a família, professores
e funcionários com a habilidade e
a simpática dos pequenos
estudantes.
Com temas voltados para a natureza, bichos de estimação,
alimentação saudável, atividade
física e histórias infantis, os
alunos do maternal ao infantil puderam apresentar seus trabalhos.
De acordo com a coordenadora
pedagógica da Educação Infantil
do INSG/Castelo, Sionéia Cancela,
o objetivo das culminâncias é promover, de forma lúdica e com o
protagonismo do aluno, o encerramento dos projetos trabalhados
pelos professores em sala de aula,
bem como aproximar a família do
processo de ensino aprendizado.

Cinema e Baile marcam a Semana da Criança na
educação infantil do INSG/Macaé

Uma semana inteira destinada à
comemoração pelo Dia das Crianças,
celebrado em 12 de outubro, movimentou as turmas da Educação In-

fantil do Instituto Nossa Senhora da
Glória – Macaé.
A programação foi preparada
com o intuito de promover dias reple-

tos de surpresas, brincadeiras, música,
teatro, cinema e muita alegria para a
criançada.
Já na segunda-feira 08, os pequenos participaram de seção de cinema
na Sala de Audiovisual. No dia seguinte, o Auditório Ir. Maria Léa Ramos foi o palco para a apresentação
do teatro "As aventuras do Sítio do Picapau Amarelo", encenada pelos professores, um momento emocionante,
lúdico e divertido para os alunos.
Na quarta-feira 10, os alunos puderam brincar e desenvolver a criatividade em diversas oficinas de artes.
Vestidos de fantasias diversas, os pequenos tiveram um lanche especial e
o tradicional "Grande Baile", dia 11.
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Ginástica Artística do Castelo se apresenta
no aniversário dos "Portadores da Alegria"

Uma noite marcada pela celebração da arte e da dança. Assim foi a
comemoração pelo 19º aniversário
do "Núcleo de Dança Portadores de
Alegria", que contou com a participação especial do Grupo de Ginástica
Artística do Instituto Nossa Senhora

da Glória – INSG/Castelo - no Teatro
Municipal de Macaé, na quarta-feira,
dia 10 de outubro.
Na oportunidade os Portadores
da Alegria lançaram o novo espetáculo "Café-com-leite (quem não é?)",
em uma apresentação que emocio-

nou o público com coreografias de
tirar o fôlego, mostrando que na dança, não há lugar para o preconceito.
"Foi uma experiência maravilhosa, não só para as crianças, mas também para todos nós adultos. Os Portadores da Alegria nos dão uma lição
de vida de superação e de amor pela
dança. Simplesmente fantástico!",
disse a coordenadora do Centro de
Artes e Esportes do INSG/Castelo,
Katiane Lopes, agradecendo e parabenizando o trabalho da professora
da Ginástica Artística do Castelo,
Nathália Brito.
Na ocasião do lançamento do espetáculo, houve a participação
especial do "Coral Talentos do Rei".
O "Núcleo de Dança Portadores
de Alegria" foi fundado pela bailarina
Vania Tolipan com o objetivo de possibilitar que pessoas com deficiência
física ou intelectual conquistassem a
cidadania através da prática da arte e
do esporte.

FSMA: Universitários participam de Manhã Solidária

Na contramão do individualismo
e da falta de amor ao próximo,
um grupo de alunos da disciplina
“Planejamento e Produção de
Eventos”, ministrada pela
professora Jaqueline Mateus, da

Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora - FSMA, realizaram um
café da manhã solidário, no dia 11
de outubro.
Motivados pelo sentimento comum
de solidariedade, os alunos

enfrentaram um dia chuvoso e
promoveram um momento de
dignidade às pessoas em situação
de rua, em uma ação que
aconteceu no ponto de ônibus
localizado na Praça Veríssimo de
Melo, no Centro de Macaé.
O grupo participante contribuiu
com o projeto do casal Elis e
Jorge, que que atuam há 2 anos
levando muito mais que um café
da manhã, mas também, carinho,
afeto e palavras de incentivo e
igualdade. O casal não é filiado a
ONG´s ou grupos sociais.
Os alunos da disciplina de
“Planejamento e Produção de
Eventos” foram motivados por
temáticas que estão sendo
trabalhadas para o X Fórum
Artístico, Científico e Cultural,
que ocorreu nos dias 23 e 24 de
outubro, nas instalações da
FSMA.

... 16

Boletim Informativo INSP

Expo Educar 2018: Castelo usa a tecnologia
robótica para interagir com visitantes da feira

O INSG/Castelo – traz para a
Expo Educar 2018 a Robô Castelar,
uma espécie de robô interativo na qual
o visitante pode brincar em um Quiz,
tirar uma foto e retirar o cupom para
participar do sorteio de um prêmio. A
feira que reúne escolas e creches de
Macaé acontece no Shopping Plaza.

No dia 05 de outubro, segundo
dia da Expo, o público já foi recebido
pela Robô Castelar que atraiu a
atenção de adultos e crianças. A Robô
se movimenta de maneira dinâmica,
conversa com o visitante, convida
para um jogo de perguntas e
respostas e no final tira uma foto que

é enviada para o e-mail cadastrado.
Ainda na abertura na quinta-feira
(04) a Capitã Castelar foi a atração
esperada pelas crianças que queriam
conhecê-la e ver a Apresentação do
Tour Virtual 360º do Colégio e que
pode ser acessado pelo endereço
www.insgmacae.com.br/360.
A Expo Educar 2018 seguirá até
o dia 14 de outubro com diversas
atrações das 15h às 21h. No stand do
INSG/Castelo é possível encontrar
uma equipe técnica pedagógica
pronta para realizar o atendimento
com informações sobre todos os
segmentos de ensino e matrículas.
A Robô marcou presença na
sexta-feira (12) e no sábado (13) e a
Capitã esteve presente novamente
nos domingos (dias 07 e 14). Além
disso, no Dia das Crianças houve
apresentações da Ginástica Artística
(às 15h30) e de Música (às 18h30).
No dia seguinte, o Coral Clave de Sol
encantou mais uma vez o público do
Shopping.

Reflexões sobre consumo consciente
com estudantes do Castelo/Macaé
Glória - Macaé - puderam realizar
uma importante pesquisa sobre sustentabilidade com a orientação da
professora de ciências Indhira
Mendonça.
No dia 22 de outubro a professora
propôs uma aula ao ar livre para
relacionar as pesquisas em um debate
sobre os temas estudados.

O conceito de sustentabilidade é
formado por um conjunto de estratégias ecologicamente corretas, de
ideias e atitudes diversas em cultura,
socialmente justas e viáveis economi-

camente com o intuito de garantir a
permanência dos recursos naturais do
planeta.
Pensando nisso, os alunos dos 6º
anos do Instituto Nossa Senhora da

"Nosso objetivo foi aproveitar os
espaços físicos da escola e mostrar de
forma sustentável uma aula. Pois fora da sala estamos em contato com a
natureza e consequentemente economizando energia. Além disso, eles
adoram aulas ao ar livre. Percebo que
o rendimento é melhor e a participação também", finalizou a professora.
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X Fórum Científico da FSMA
reúne conhecimento e cultura

Com uma programação dinâmica, o X Fórum Artístico, Científico
e Cultural da Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora - FSMA - encerrou
deixando um legado efervescente de
troca de conhecimento, diversas manifestações culturais e espírito de
fraternidade.
Ao todo foram mais de 50 atividades entre oficinas diversas, rodas de
conversa, exposições de fotografia,
entrega de prêmios, Feira do Micro-

empreendedor, stands de serviços,
apresentações de dança com os
grupos de Jazz Kid Dance e Ginástica
Artística do INSG/Castelo, além da
apresentação do Coral da Cidade
Universitária de Macaé e dos cantores
Douglas e Elias Ribeiro.
A professora Jaqueline Moura,
que atuou na organização do evento,
revelou que houveram mais de 400
participações em oficinas.

Semana Literária tem
“Conversa com o Escritor”

O protagonismo dos universitários na organização, planejamento e
execução do Fórum também foi
destaque. “É muito bom participar da
realização de um evento como este,
esperamos que nas próximas edições
os alunos se engajem ainda mais”,
disse o estudante de Administração,
Lucas Souza.
A última noite do Fórum ainda
foi marcada pela final do Campeonato de “League of Legends”.
A Semana Literária do Ensino
Fundamental I do Castelo/Macaé
foi repleta de atividades culturais
com foco no exercício da leitura, da
criatividade, da música e do
contato com a produção literária.
As atividades aconteceram no pátio
de acolhida com apresentações
musicais, exposição de trabalhos de
literatura, exposição de livros para
aquisição através da Livraria
Papelarissa e a visita da escritora
Sônia Travassos, no dia 26 de
outubro.
A contação de história com a
escritora transformou-se em um
momento lúdico que encantou os
alunos.
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Ensino Fundamental I: Jogos e lanche coletivo
marcam a semana da criança

Uma programação especial em
comemoração ao Dia das Crianças
marcou a semana nos alunos do
Ensino Fundamental I do Instituto
Nossa Senhora da Glória – Macaé.

Jogos internos, entrega de medalhas, lanche no pátio e entrega de
sacolinhas surpresa envolveram os
alunos durante toda a semana.
Ainda na segunda-feira 08,

FLICC 2018: respeito, tolerância e
amor no combate à violência

aconteceu a abertura dos jogos
internos do Ensino Fundamental I,
que possibilitou aos alunos um
momento de muita interação, estimulando através da prática esportiva, os valores do respeito, educação, limites e regras, com a promoção de um clima de amizade e de
espírito competitivo.
"Nós acreditamos que a educação não se faz somente em sala
de aula e sabemos da importância
da criança vivenciar múltiplas atividades para sua formação integral.
Este ano os times foram formados
por alunos da mesma turma e os
jogos aconteceram nos horários das
respectivas aulas de Educação Física", disse a professora de Educação
Física, Joselma Sousa.

violência sob diversas formas: no
trabalho infantil, no trabalho
escravo, em forma de discriminação
e racismo, segregação, na
intolerância religiosa, no trânsito, no
campo, institucional, doméstica,
urbana, no esporte, contra a mulher,
contra animais, étnica, sexual, nos
conflitos pela água e nas redes
sociais.
Os grupos desenvolveram diversas
pesquisas e construíram formas
dinâmicas de expor os resultados de
modo que promovessem nos
visitantes do Fórum e demais alunos
a reflexão sobre respeito, tolerância,
responsabilidade social e cidadã e a
importância do amor ao próximo
como formas de combater e superar a
violência.

O universo da pesquisa e das artes
fizeram parte dos trabalhos
expostos no Fórum Literário e
Científico do Castelo 2018 (FLICC)
na sexta-feira, 26 de outubro. A
feira ocupou toda a Quadra Miguel
Magone, o Auditório Ir. Maria Léa
Ramos, a Sala Madre Colombo e os

corredores do Instituto Nossa
Senhora da Glória – Macaé.
Com o tema "Cuidar da vida para
superar a violência" os alunos do 9º
ano do Ensino Fundamental II ao 3º
ano do Ensino Médio prepararam
trabalhos científicos abordando a

A programação ainda contou com
apresentações musicais e de dança
(com participação especial dos
"Professores Que Tocam"), debates,
encenação de teatro, stand da
Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora – FSMA, Central de
Informações e food truck de açaí.
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XIX Jogos Internos do Laura Vicunha

Todos os anos, quando chegam
os jogos internos, a agitação aumenta
entre os alunos do Colégio Laura
Vicunha. Este é um evento sem dúvida nenhuma muito esperado por
eles. E esse ano não foi diferente no

XIX Jogos Internos. A abertura foi
uma grande festa onde o som das
músicas se misturaram com a torcida
dos alunos das equipes vermelha e
azul, junto da animação dos seus
mascotes e professores líderes... e não

Visita vocacional à comunidade
São José Operário

parou por ai não, para abrilhantar a
abertura teve a presença dos convidados pelos professores de educação
física Eder Maciel e Iraê Jones: a
Equipe de Taekwondo Souza Coutinho, os atletas César Martins de
Oliveira , Wallef Mendes de Oliveira,
aos ex alunos atletas José Marcos e
Yuri Chagas e a professora de Balé
Liliana de Aquino Crespo Nunes. O
período de diversão foi garantido
nesses três dias (22,23 e 24 de
Outubro): competições do F1 e F2
com jogos de Futsal, queimada,
Handebol, Cabo de guerra, Totó, vôlei
com bolão, xadrez e etc. Os alunos
curtiram, fizeram amizades, e vivenciaram esse grande momento esportivo no Laura. Encerrando mais um
ano com uma belíssima premiação,
sabendo que é nesse instante que o
aprendizado se torna ainda mais rico,
uma vez que, disputas são feitas de
momentos positivos e negativos e é
por meio de ambos que os alunos
aprendem a lidar tanto com as vitórias como com as derrotas, não só nas
quadras, mas também na vida.
No dia 21 de outubro, Ir. Cláudia
e as três jovens vocacionadas
foram à Resende/RJ onde – após
visita à família da jovem Beatriz
– participaram da celebração
eucarística na Comunidade São
José Operário. O objetivo da
visita foi fazer um retorno à
Comunidade que enviou Beatriz
para o ano de discernimento
vocacional, dizendo-lhe dos
passos dados e da intenção de
prosseguir na caminhada. Foi um
momento vocacional muito
bonito! As Irmãs da Comunidade
de Resende, Padre Paulo Sérgio
Almeida (pároco), família da
Beatriz e o povo em geral foram
de uma acolhida extraordinária!
Aproveitando a ocasião
privilegiada foi feita também
uma significativa provocação
vocacional à toda Comunidade.
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Semana das crianças no Laura Vicunha
Uma semana com atividades
animadas, em comemoração ao
Dia da Criança, marcou o Colégio
Laura Vicunha dos dias 08 a 11 de
outubro. Os alunos do Fundamental I ganharam recreios diferenciados, passeio de trenzinho, uma
tarde no parque e uma empolgante
ida ao cinema onde assistiram o
filme: Os Incríveis 2. Foi uma
semana especial e muito divertida!
Além da alegria, os recreios contaram com atividades esportivas,
pinturinha de rosto e muitas gostosuras como picolés para refrescar a
tarde, pipocas e cachorro quente.
Uma merecida semana de descontração, repleta de alegria e sorrisos.

9º ano do Laura Visita
o Cemitério do Cajú

Baseado nas aulas de Arte
Urbana o 9° ano do Colégio Laura
Vicunha, no dia 30 de outubro
mediado pela professora de artes
Michele Moraes, fizeram uma
visita conduzida pela guia Sylvia
Paes ao Cemitério do Caju,
considerado o maior cemitério do
Estado do Rio de Janeiro, com
441 mil m², e um dos maiores do
Brasil, onde se encontra uma rica
parte histórica e a artística. Foi
uma tarde de muita
aprendizagem e conhecimentos
para os alunos, surpreendendo-os
com tanta riqueza dentro de um
lugar tão inusitado.

