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Nossa Inspetoria

Nos dias 02 e 03 de abril a Ins-
petoria Nossa Senhora da Penha se 
reuniu para sua Assembleia Forma-
tiva.Um momento privilegiado foi 
dedicado à Lectio Divina do Capítu-
lo 15 do Evangelho segundo Lucas – 
que compreende as 3 parábolas da 
misericórdia, com especial destaque 
à do Filho Pródigo. A assessoria foi 
do biblista leigo Francisco Orofi no 
que, antes de iniciar o processo, de-
dicou-se a recuperar o sentido bíbli-
co da palavra misericórdia, recupe-
rando assim sua força inicial. Com 
muita unção, o assessor conduziu 
o grupo de trinta e nove Irmãs pre-
sentes a um profundo exercício da 
leitura orante da Palavra de Deus.

O segundo momento – já ao fi nal 
da tarde – fi cou por conta da parti-
lha feita pelas animadoras dos âmbi-
tos e/ou das atividades inspetoriais: 
Pastoral Juvenil, Comunicação, VI-
DES, Pastoral Vocacional, Pastoral 
Escolar e Pastoral Social.Por últi-
mo, Ir. Ana Teresa – inspetora – fez 
uma recapitulação referente aos 3 
primeiros meses do ano, e partilhou 
com o grupo as ações propostas e 
agendadas até o mês de junho.

Ah, com grande alegria, a assem-
bléia celebrou também o dom da 
vida de Ir. Clotildes!

O último dia foi dedicado ao 
aprofundamento dos Atos do XXIII 

Assembleia Inspetorial

Capítulo Geral.uma chave de leitura 
foi preparada anteriormente a fi m 
de que cada Comunidade pudesse 
ler e refl etir sobre as duas primeiras 
partes do documento (Como discí-
pulas: a narrativa da experiência; Á 
escuta dos apelos de Deus). Neste 
dia de assembléia, foram refl etidas 
em pequenos grupos e apresenta-
das para todas as partes terceira e 
quarta dos Atos Capitulares ( Dis-
postas a mudanças de mentalidade; 
Tempo de retomar o caminho).

Uma bonita celebração eucarís-
tica presidida por Padre Paschoal 
Andreiuolo – SDB – concluiu os 
trabalhos!
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Capa Nossa Inspetoria

Missão Juvenil Salesiana

A Missão Juvenil Salesiana da 
Inspetoria Nossa Senhora da Penha 
neste ano de 2016 teve como tema 
“Misericordiosos como o Pai” e como 
lema “Com Jesus, percorramos jun-
tos a aventura do Espírito!”, e aconte-
ceu na cidade de Macaé na Paróquia 
Santo Antônio, de 21 a 24 de abril.

O tempo de missão é um tempo 
privilegiado da graça de Deus! Um 
tempo de conhecer pessoas, par-

tilhar a vida e a fé, servir os mais 
necessitados, ouvir, visitar, acolher. 
Foram aproximadamente 170 jo-
vens acompanhados de Irmãs e lei-
gos. Os jovens fi caram hospedados 
nas casas das famílias e, nesse pe-
ríodo, participaram ativamente da 
vida da comunidade paroquial.

Uma fervorosa celebração eu-
carística de envio presidida pelo 
pároco – Pe. Gleison Lima – e con-

celebrada pelo salesiano Pe. José 
Ricardo Mole deu início a estes dias 
de missão.

Durante este tempo muitas ativi-
dades: momentos de oração, pales-
tras, dinâmicas, encontro com crian-
ças, encontro com jovens, visitas nas 
casas das comunidades de Novo Ho-
rizonte, Visconde e Campo D’Oeste.

 Momento forte foi a caminhada 
luminosa, saindo do lote da futura 
Comunidade Santa Teresinha para 
a Paróquia. Durante o trajeto acon-
teceram cinco paradas refl exivas: 
Logo no início o grupo de Macaé 
destacou o tema “Igreja em Saída”; 
na primeira parada os jovens de 
Belford Roxo e Resende encenaram 
o tema da Campanha da Fraterni-
dade (Casa Comum: Nossa Respon-
sabilidade); na segunda parada os 
jovens do Laura Vicunha apresen-
taram o tema “Sede misericordiosos 
como o Pai” destacando a parábola 
do Filho Pródigo, da Moeda Perdida 
e da Mulher Adúltera; na terceira, o 
grupo de Rio das Ostras abordou o 
tema “Com Jesus – Seguimento”; 
na quarta, os jovens de Cachoeiro e 
de Venda Nova do Imigrante apre-
sentaram o tema “Conduzidos pelo 
espírito”; na última parada o grupo 
de Resende e Rio das Ostras des-
tacaram a pessoa de Maria. Tudo 
transcorreu num clima orante de 
muita animação, despertando olha-
res de várias pessoas que chegavam 
às janelas para rezar com o grupo 
missionário que, de velas acesas, 
testemunhavam a certeza de que 
todos são chamados por Deus para 
evangelizar e revigorar a vida na 
pessoa do irmão que sofre.

No domingo, após a missa de en-
cerramento, o grupo caminhou até 
o Colégio Castelo para avaliação, al-
moço e despedidas.

Cada grupo retornou com a cer-
teza de que a Missão está apenas co-
meçando... pois, o chamado é diário 
para ser missionário de alegria e de 
esperança na realidade de cada um!
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Nossa Inspetoria

Jornada de Comunicação 
Reúne Equipe Inspetorial

Jornada de Gestão Administrativa 
- Segunda Etapa

Dia 30 de abril um grupo de Irmãs 
da Inspetoria Nossa Senhora da Pe-
nha se reuniu para a segunda etapa 
da jornada de gestão administrativa 
com a assessoria de Ana Cristina Ze-
nha Lousada – contadora, educadora 
e vice-diretora da Faculdade Salesia-
na Maria Auxiliadora.  Desta vez a 
assessora desenvolveu princípios da 
gestão fi nanceira, apresentando ini-
cialmente os postulados básicos da 
contabilidade, clareando conceitos 
tais como liquidez, capital de giro, de-
preciação, dentre outros. Ponto forte 
foi a apresentação e análise dos ba-
lanços patrimoniais  (ensinando tam-
bém o grupo a faze-lo) e das demons-
trações do resultado do exercício 
(DRE). Uma terceira e última etapa 
foi agendada para o dia 12 de agos-
to, onde Ana Cristina abordará com 
o grupo a elaboração de orçamentos.

A Inspetoria Nossa Senhora da 
Penha (RJ/ES) promoveu no dia 29 
de abril a primeira Jornada de Comu-
nicação Social para educomunicado-
res de suas escolas e projetos sociais. 
O encontro, realizado em sua Casa 
Inspetorial, contou com a presença 
de representantes de quase todas as 
comunidades e teve como objetivo 
apresentar noções básicas de como 
desenvolver a comunicação, com 
orientações práticas referentes à re-
dação de notícias.

A jornalista Ana Cosenza, editora 
do Boletim Salesiano, conduziu o en-
contro, destacando o signifi cado e a 
importância do trabalho de comuni-
cação na realidade local e inspetorial.

“O encontro contribuiu para apri-
morarmos a redação de notícias em 
nossas comunidades, além de incen-
tivar a produção de texto sem medo 
e o trabalho em rede”, afi rmou Ir. Ju-
lieta Valim do Colégio Castelo de Rio 
das Ostras.
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Ir. Antonia participa do Projeto de 
Espiritualidade Missionária

Mundo Salesiano

De 01 a 24 de abril foi realizado 
o Projeto de Espiritualidade Mis-
sionária (PEM) com o objetivo de 
oferecer às Irmãs participantes a 
possibilidade de aprofundar a es-
piritualidade e a formação a par-
tir do estudo das primeiras expe-
dições missionárias da América. 
Participaram 17 Irmãs, dentre estas 7 

brasileiras. O projeto foi desenvolvi-
do em 3 etapas: 1ª etapa: Em Monte-
vidéu - “Mornese da América”, onde 
se estudou a vida e a luta das primei-
ras Irmãs. Foram visitados também 
os locais onde elas viveram; 2ª etapa: 
Em Buenos Aires - “Nizza da Amé-
rica” - o grupo continuou os estudos 
e visitas às terras argentinas (nesta 

etapa o grupo teve a oportunidade 
de participar do chamado “Circuito 
Papal” com visitas aos locais mais 
marcantes da caminhada do Papa 
Francisco); a 3ª e última etapa foi em 
San Nicolás de los Arroyos, cidade 
sede do primeiro colégio dos Padres 
Salesianos da América e do colégio 
das FMA que está completando 125 
anos. A Palavra de Deus que que foi 
refl etida e aprofundada através de 
vários momentos de leitura orante 
e que acompanhou o grupo durante 
todo o tempo foi João 15. Da nossa 
Inspetoria participou Ir. Antônia. 
Ela nos diz: “Esta experiência é difí-
cil de passar para o papel, pois foi in-
tensamente vivenciada! Tendo opor-
tunidade, participe. Elanos leva às 
origens, questiona, interpela o hoje 
e nos anima e fortalece a esperan-
ça para continuarmos o Projeto de 
Deus do jeito de Dom Bosco e Madre 
Mazzarello: ser missionária de ale-
gria e esperança! Foi bom demais!”

Nossa Inspetoria

Reuniões no Centro Inspetorial
O dia 01 de abril – na Casa Ins-

petorial – foi um dia de reuniões: 
inicialmente reunião ampliada de 
diretoras (extensiva a diretoras de es-
colas) onde, depois de um momento 
formativo muito bom orientado por 
Ir. Ana Teresa – inspetora – o grupo 
foi informado sobre a conclusão do 
trabalho da equipe de Gestão Com-
partilhada que apresentou dados re-
ferentes a cada escola. Na parte da 
tarde, o grupo recebeu orientações 
do setor administrativo da Inspetoria 
sobre o eSocial, e em seguida aconte-
ceu a assembléia jurídica, onde Dr. 
Simão Augusto apresentou o balanço 
anual e juntamente com Dr. Pedro 
Rocha e Ir. Ana Maria Paes – ecôno-
ma inspetorial – passaram algumas 
orientações ao grupo quanto à parte 
jurídico-contábil.
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XIV ENARSE reflete sobre Identidade 
e Missão da Escola Católica Salesiana

Brasil Salesiano

De 06 a 08 de abril, em Brasí-
lia/DF, aconteceu o XIV Encontro 
Nacional da Rede Salesiana de Es-
colas (XIV ENARSE). Com o tema 
“Identidade e missão da Escola Ca-
tólica Salesiana: sujeitos, cenários 
contemporâneos e perspectivas fu-
turas”, estiveram reunidos os dire-
tores das mais de 100 unidades da 
Rede em todo o país, a equipe e os 
diretores nacionais da RSE e os ges-
tores e animadores dos seis polos.

Entre os objetivos do evento se 
destacam: alinhar concepções sobre 
a identidade, a missão e a gestão/
animação da escola católica salesia-
na; identifi car os grandes desafi os 
da escola salesiana no cenário con-
temporâneo; refl etir sobre a missão 
do educador salesiano; propor es-
tratégias em rede para o desenvol-
vimento da qualidade das escolas; 
contribuir com a reelaboração do 
documento Projeto Educativo-Pas-
toral Salesiano (PEPS); e conhecer 
os processos de preparação para o 
IV ESA (Encontro da Escola Sale-
siana na América).

O XIV ENARSE se propôs a ser 

um espaço para entrever caminhos 
que orientem para a gestão e a ani-
mação das escolas salesianas. Para 
isso, o encontro foi organizado a par-
tir dos três pilares: identidade e mis-
são da escola católica salesiana, os 
sujeitos da educação e sua formação 
e os desafi os para a consolidação de 
uma escola sustentável e inovadora.

A palestra magna do XIV ENAR-
SE, com o tema “A missão e a for-
mação do(a) diretor(a): elementos 
fundamentais para superação dos 
desafi os contemporâneos da edu-
cação católica”, foi proferida pelo 
renomado pesquisador Gregory B. 
Whitby, diretor da Escola Diocesa-
na de Parramatta/Austrália e presi-
dente da CeNET (Rede de Educação 
Católica Australiana).

Em 2007, Whitby foi eleito o edu-
cador mais inovador e criativo na 
Austrália pela revista Bulletin. Outra 
premiação importante em seu currí-
culo é a Distinguished Educator, da 
empresa Apple, por sua contribuição 
para a implantação de tecnologias de 
aprendizagem na educação. 

A programação do ENARSE con-

templou ainda refl exões em relação 
às diretrizes da Igreja para a edu-
cação. “A missão do(a) educador(a) 
diretor(a) a partir do Documento de 
Aparecida” foi o tema abordado pelo 
padre José Marinoni, diretor-execu-
tivo da Rede Salesiana Brasil (RSB). 
O padre José Adão Rodrigues da Sil-
va e a irmã Adair Sberga, que com-
partilham a Diretoria Executiva da 
Rede Salesiana de Escolas, apresen-
taram as ressonâncias do Congresso 
Mundial de Educação Católica, que 
discutiu sobre “Educar hoje e ama-
nhã: uma paixão que se renova”. Em 
seguida, os alunos de alguns colégios 
apresentaram “As expectativas dos 
jovens para as escolas salesianas”.

Na sequencia foram apresen-
tados “Os desafi os desde o olhar e 
expectativas dos jovens” (Profª Jus-
sara Seidel), “Indicadores de quali-
dade e ENEM” (Prof. João Horta) 
e “Educação Digital e Inovação” 
(Prof. Ricardo Spindola).

No período da tarde uma signifi -
cativa mesa redonda teve a media-
ção de irmã Ivone Yared e aprofun-
dou os temas: “A Lei da Inclusão da 
pessoa com defi ciência na escola e 
a Lei do Bullying” (Dr. Emmanuel 
Maurício Teixeira de Queiroz) e “A 
dignidade da pessoa humana e as 
pessoas com defi ciência” (Prof. Luís 
Aberto David Araújo).

Outro passo importante foi a 
apresentação de conceitos, estrutu-
ra e metodologia de construção co-
legiada para a reelaboração do Pro-
jeto Educativo Pastoral Salesiano. 
Foi também apresentada a proposta 
e a refl exão sobre o IV ESA.

O último dia do XIV ENARSE 
concentrou-se no acompanhamen-
to dos projetos que estão em desen-
volvimento ou implantação na Rede 
Salesiana de Escolas. Entre eles, o 
Centro Salesiano de Formação, a 
parceria com a editora Edebê Brasil 
e a Campanha de Matrículas 2017.
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Brasil Salesiano

Formação da RSE em Macaé

Aconteceu no dia 16 de abril, 
no INSG/ Macaé o encontro de 
formação continuada do Polo 
Belo Horizonte que reuniu as 
escolas Laura Vicunha e Dom 
Bosco, de Campos dos Goyta-

cazes, e INSG de Rio das Ostras e 
Macaé. Com objetivo de aprimorar 
o processo de implantação do MDD 
e do Gennera (nova plataforma de 
gestão acadêmica) em utilização nas  
escolas da RSE.

Mediado pela gestora Rita 
Jellinek, o momento de 
partilha contribuiu sig-
nifi cativamente para elu-
cidar dúvidas e fortalecer 
a equipe de TI e TE. A 
presença de Allan Abreu,  
técnico de informática da 
EDEBÊ,  explicou sobre 
os recursos, ferramentas e  
relatórios  do MDD.

A coordenadora Kesia 
Nacif,  de Goiânia, tam-
bém esteve presente no 
encontro e  esclareceu 
sobre os processos ped-
agógicos que envolvem 
hoje as novas competên-
cias didáticas tanto para a 
coordenação, quanto para 
professores.

Ir. Alaíde presente na CIB

Durante os dias 21 a 25 de abril 
um grupo de FMA de todo o Brasil 
esteve reunido refl etindo em sintonia 
com o Instituo que atualmente pede 
um olhar alargado e voltado para a 
realidade. É preciso sair, numa atitu-
de profética, missionária e itinerante.

No dia 21 o GT (Grupo de Tra-
balho) da Nova Confi guração das 

Inspetorias do Brasil, esteve reuni-
do buscando novas estratégias para 
um maior envolvimento de todas as 
FMA do Brasil neste processo. Da 
nossa Inspetoria participaram Ir. 
Tânia e Ir. Regina.

Nos dias 22 e 23 foi o momento 
da Assembleia Ordinária da CIB, 
que começou com a assessoria de 

Ir. Alaíde Deretti desenvolvendo o 
tema: “Alargai o olhar: com os Jo-
vens, missionárias de esperança e 
alegria“ – Uma leitura missionária. 
Na segunda parte, houve a explana-
ção dos vários âmbitos de trabalho.

Ao fi nal da Assembleia da CIB 
os Inspetores e Inspetoras (RSB) se 
debruçaram sobre vários temas re-
ferentes à vida da Rede Salesiana 
Brasil que impulsiona para a missão 
enquanto presença salesiana no país.

Durante todos os trabalhos foi 
de muita importância a presença 
dos referentes: Pe. Natale Vitale e 
Ir. Alaíde Deretti.

“Foram sim, dias intensos de 
trabalho, mas também de muita 
esperança. É uma grande alegria 
constatar e poder tocar com as 
mãos a presença de Deus que nos 
envia continuamente como educa-
doras para os JOVENS”, ressalta 
Ir. Ana Teresa.
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As Filhas de Maria Auxiliadora do mundo 
inteiro realizam no dia 26 de abril, a Festa da 
Gratidão.  O CENSA também disse: obrigado, 
Madre Yvonne, por ser o “fi o da guirlanda” do 
Instituto da Filhas de Maria Auxiliadora! Sua 
presença fi rme e discreta proporciona unida-
de e movimento ao bailado das fl ores da nos-
sa guirlanda. Sim! Somos muitos, de milhares 
lugares e diferentes culturas. Na pluralidade 
de nossos dons, trazemos na alma os mesmos 
princípios e valores cristãos /salesianos.

Unimos nossas vozes às de todos os alu-
nos, professores e irmãs do mundo inteiro, 
para também dizermos obrigado. Receba as 
nossas fl ores, em forma de oração, para que, 
também elas, se entrelacem numa harmonio-
sa guirlanda de gratidão.

Em união com a Festa da Madre Ge-
ral  e com todo o Instituto das FMA, 
a comunidade religiosa de Rio das 
Ostras, juntamente com os coordena-
dores de todos os segmentos da esco-
la, em um clima celebrativo de muita 
alegria, celebrou a data enfatizando os 
dois símbolos propostos para tal cele-
bração: a guirlanda e o pão partilhado. 
Foi feito um breve histórico do sentido 
dessa festa na família salesiana con-
cluindo com uma oração de agradeci-
mento a Deus pelo dom de cada uma 
das FMA e de todos os que comparti-
lham esse mesmo carisma vivenciado 
em meio a juventude.

Para a Comunidade educativa do 
Laura Vicunha o dia 26 foi mesmo 
um dia muito especial! Em união 
com todo o mundo salesiano o “Lau-
ra” viveu o “Dia da Gratidão”.

Já na acolhida dos turnos foram 
feitas as acolhidas por Ir. Cláudia e 
Ir. Jaqueline onde foram destacados 
o sentido e a importância de educar 

Festa da Gratidão

CENSA

Laura Vicunha

o coração à gratidão. Foi também 
lembrado o sentido salesiano deste 
dia, bem como o local, a cultura e os 
símbolos da festa deste ano.  Num se-
gundo momento reuniu-se: grupo jo-
vem dos ex-alunos, representação do 
grupo jovem de alunos, Irmãs, bem 
como representações de todos os seg-
mentos da escola para juntos fazerem 
um pão. Sim, com enorme entusias-

mo, foi colocada a mão na massa... e 
passo a passo foi feito um lindo pão 
em formato de guirlanda. Ao fi nal da 
tarde, representações de toda a Co-
munidade Educativa se reuniram no-
vamente, desta vez para partilhar do 
pão. Após este signifi cativo momento 
de partilha, foi colocado tudo no altar 
do Senhor e celebrada a Eucaristia.

Rio das Ostras
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CENSA

Em mais uma ação coletiva, 
o curso de Pedagogia do Ise-
censa foi às ruas na manhã 
de 16 de abril, colocando em 
prática o Projeto  “Leitura no 
Ponto”. Com o objetivo de in-
centivar a leitura e democra-
tizar o acesso da população 
ao conhecimento, as acadê-
micas distribuiram gratui-
tamente livros nos pontos de 
ônibus da cidade e na Praça 
São Salvador. Inicialmente 
surpresa com a doação, a 
população aprovou e elogiou 
a iniciativa das estudantes. 

- Adorei receber os livros! Na 
era da informática, as pes-
soas lêem pouco e isso é um 
incentivo. Parabéns pelo tra-

balho de vocês! - falou Márcia 
Miranda, uma das pessoas 
que receberam o livro e ainda 
levou outro para o fi lho. 

Muito empenhadas no sucesso 
do Projeto, as próprias aca-
dêmicas foram responsáveis 
pela captação dos livros. No 
período de 30 dias foram 
arrecadados mais de 60 livros 
entre os professores e colegas 
do Isecensa. 

- O Projeto surgiu como uma 
comemoração ao Dia do Livro 
mas a receptividade foi tama-
nha que pretendemos dar con-
tinuidade durante todo o ano 
- dia Juliana Falcão, assisten-
te de coordenação do curso de 
Pedagogia do Isecensa.

Livros Trans: Exposição de Arte no CENSA
Em homenagem ao Dia do Livro, 

o Censa organizou um exposição de 
arte alusiva ao tema. “Livros Trans: de 
transcender, transformar, ir além...” 
expôs a obra de Ronaldo Araújo, ar-
tista plástico, arquiteto e professor do 
curso de Arquitetura e Urbanismo do 
Isecensa. O evento aconteceu no Café 
Literário, entre os dias 15 e 20 de abril. 
Além da visita de todos os segmentos 
do Auxiliadora, desde a Escola Infantil 
até o 3º ano do Ensino Médio, a expo-
sição também foi prestigiada pelos pais 
dos alunos que se encantaram com as 
telas de Ronaldo.

- Usar a pintura para abordar a im-
portância do livro foi uma maneira 
original de despertar nossos alunos 
para o tema. A pintura e a literatura, 
apesar de diferentes formas de expres-
são, interagem de forma signifi cativa e 
resultam em uma aprendizagem rica e 
profunda - diz Juliana Falcão, auxiliar 
de coordenação do curso de Pedagogia 
do Isecensa e mãe de aluna.

Pedagogia do ISECENSA Democratiza 
o Livro com o Projeto Leitura no Ponto
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CENSA

Escola Infantil do CENSA: Sem Chance pra Dengue

Os pequenos do Auxiliadora 
também entraram na luta contra 
o Aedes aegypti! E para isso con-
taram com a valiosa ajuda do cur-

so de Pedagogia do Isecensa. As 
acadêmicas, que desenvolvem o Pro-
jeto Zero Aedes, estiveram na Escola 
Infantil no dia 14 de abril para um 

encontro com a criançada. O objetivo 
era conscientizar sobre a importân-
cia do combate ao mosquito, fi scali-
zando, eliminando e prevenindo fo-
cos do vetor. Usando uma linguagem 
lúdica, as futuras pedagogas recorre-
ram a fi lmes, teatro, música e, ainda, 
a construção do mosquito com mate-
riais reciclados como forma de des-
pertar o interesse dos alunos.

- A iniciativa foi um sucesso. 
Nossas crianças ouviram atentas 
às orientações, aprenderam so-
bre o mosquito, as doenças que ele 
transmite e as formas de prevenção. 
Com certeza, se tornaram agentes 
multiplicadores no combate ao Ae-
des. Acreditamos na importância 
de oferecer à criança a oportunida-
de de participar, de forma ativa, de 
tudo que a cerca, principalmente o 
ambiente onde vive - afi rma Liliana 
Nogueira, coordenadora da Escola 
Infantil.

INSG/Castelo - Macaé

A Faculdade Salesiana Maria Au-
xiliadora (FSMA) realizou no dia 19 de 
março, sábado, a cerimônia de colação 
de grau de novos profi ssionais dos cur-
sos de Administração, Comunicação 
Social (Publicidade), Psicologia, Enge-
nharia de Computação, Engenharia de 
Produção e Engenharia Química.

A cerimônia foi realizada na qua-
dra poliesportiva da instituição, com 

a presença de professores, diretores, 
coordenadores, familiares e amigos 
dos formandos.

- Estes alunos estão de parabéns. 
Desejamos a eles felicidades e muita 
sabedoria no caminho e no empenho 
de cuidar da vida. Desejamos que 
com a bagagem aqui adquirida, as ex-
periências vividas, cada um possa es-
tar mais confi ante e assim continue a 

construção de sua pessoa que realiza-
da e feliz faz a diferença em nossa so-
ciedade. Que cada um faça de sua vida 
uma obra de arte – afi rmou a Direto-
ra-Geral da FSMA, Ir. Rosa Idália.

Participaram da cerimônia: a Di-
retora Geral, Ir. Rosa Idália; a Vice-
-Diretora Acadêmica, Ana Cristina 
Lousada; a Coordenadora da Pastoral 
Universitária, Ir. Carmelita Agrizzi; a 
Secretária Geral, Maria Inês Ramos 
Abílio; o Coordenador de Extensão 
e Pesquisa, Prof. Dr. Hans Schmidt; 
a Coordenadora do Curso de Admi-
nistração, Prof. MSc. Sílvia Cecília 
Lourenço; a Coordenadora do Curso 
de Comunicação Social, Prof. MSc. 
Andréia Gorito; o Coordenador do 
Curso de Psicologia, Prof. Dr. Marcel-
lo Santos; o Coordenador do Curso de 
Engenharia de Produção, Prof. MSc. 
André Aleixo Manzela; o Coordena-
dor do Curso de Engenharia Quími-
ca, MSc. Warlley Antunes; e o Coor-
denador do Curso de Engenharia de 
Computação, Prof. MSc. Anderson 
Poltronieri.

Faculdade Salesiana forma novos profissionais
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Durante a manhã deste 
último sábado, dia 16/04, a 
Professora Cíntia Manhães, 
do Castelo de Rio das Ostras, 
a convite da nossa diretora, 
Irmã Teresinha, esteve no 
INSA compartilhando ex-
periências sobre a proposta 
pedagógica do MDD. Sua 
presença proporcionou aos 
presentes uma rica troca 
de saberes compartilhados 
dentro do mais puro espírito 
salesiano.

INSA

INSA em formaçãoINSA em formação

Aniversário do INSA
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Alunos do Laura Vicunha 
se mobilizam no combate ao Aedes Aegypti

Laura Vicunha

No dia 12/04 os alunos do Ensi-
no Fundamental 1 do Instituto Pro-
fi ssional Laura Vicunha realizaram 
com seus professores, uma pesquisa 
sobre o tão temido mosquito Aedes 
Aegypti, com o objetivo de conhecer 
e  prevenir contra as doenças por ele 
causadas. Os alunos coletaram ima-
gens variadas para a confecção de 
cartazes que foram elaborados em 
sala com a orientação da professora.

O termino da atividade aconte-
ceu no pátio da escola, onde todas 
as turmas em uma tarde muito ani-
mada e de conscientização se mo-
bilizaram com seus cartazes para 
mostrar que elas também estão de 
olho no Aedes Aegypti e que estão 
prontas para combater o mosquito.

Modalidades Olímpicas diferenciadas 
no Laura Vicunha

Estamos em tempo de Olimpía-
das e esse ano será o Brasil que se-
diará esse evento no período de 5 
a 21 de agosto na cidade do Rio de 
Janeiro. Em virtude disso,a profes-
sora de Educação Física do Institu-
to Profi ssional Laura Vicunha,Iraê 
Jones,trabalhou ao longo do trimes-
tre com os alunos dos 7º e 9º anos  
as modalidades Olímpicas que serão 
desenvolvidas durantes as olimpía-
das 2016, dando uma ênfase maior a 
realização de algumas provas do atle-
tismo como corridas,saltos,arremes
sos,lançamentos,revezamento,marc
ha atlética,heptatlo e decatlo,através 
de pesquisas e apresentações práticas 
feita pelos os alunos. 

“Perceber o encantamento dos 
alunos quando eles vivenciam ativi-
dades diferenciadas, saindo da rotina 
de que eles estão acostumados, pro-
move uma  aprendizagem  mais pra-
zerosa e efi caz. - relata a professora.



...13Nº 145  |  Abril de 2016

Formação à Salesianos Cooperadores 
em Rio das Ostras

INSG/Castelo - R. O.

A Salesiana Cooperadora 
Edilma Souza da Silva se 
reuniu no dia 16/04/2016 
no Colégio Castelo em Rio 
das Ostras com grupo 
(Clovis, Angelina, Impe-
ratriz, Suely e Fatima) à 
Aspirantes a Salesianos 
Cooperadores. 

Ir. Ana Maria Marinato 
acompanha o grupo em 
formação.

Laura Vicunha

Projeto Escola para Pais no Laura

É com muita alegria que no mês 
de Abril de 2016 foi dado inicio ao 
terceiro ano do Projeto “Escola para 
Pais”, este que é desenvolvido pelo 

Serviço Social do Instituto Profi s-
sional Laura Vicunha e é causa de 
muita alegria, pois tem gerado ao 
longo deste tempo resultados bas-

tante importantes para as famílias e 
a Instituição. Portanto, nos dias 12 
e 13 de Abril aconteceu no Institu-
to Profi ssional Laura Vicunha estes 
encontros com os responsáveis pe-
los alunos do Ensino Fundamental 
I e II, respectivamente. Na ocasião 
o tema abordado foi: “Família e 
Salesianidade”, onde tratou-se da 
importância da família para os alu-
nos assim como da salesianidade 
como forma de educar, seguindo o 
legado deixado por Dom Bosco. Os 
encontros foram iniciados com as 
palavras sempre acolhedoras da Ir. 
Cláudia Maria Pianes Campos e fo-
ram ministrados pela Assistente So-
cial Fernanda Messias Degli Esposti  
e pela professora de ensino religioso 
e assessora de pastoral da institui-
ção Mayra Netto e contaram com a 
valiosa participação da Ir. Jaqueli-
ne Rocha Correia. O Instituto Pro-
fi ssional Laura Vicunha agradece a 
participação de todos e já convida a 
todos para o próximo encontro que 
acontecerá no mês de Junho e trata-
rá do tema “Ansiedade”.
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Comunidade de 
Cachoeiro do Itapemirim

Semana da Cidadania em Cachoeiro

De 18 a 20 de abril, O 
“Vill’agindo para ser feliz” pre-
parou atividades especiais para a 
Semana da Cidadania fazendo um 

link com o tema da Campanha da 
Fraternidade visando a constru-
ção de “bons cristãos e honestos 
cidadãos”, como dizia Dom Bosco.

Palestra Sobre Sexualidade no Villagindo

O Vill’agindo atento as necessidades da 
garotada que participa cotidianamen-
te das atividades, percebeu a impor-
tância de abordar e orientar os adoles-
centes quanto ao tema “Sexualidade”.

Sabemos que na adolescência a se-
xualidade vai se tornando cada vez 
mais objeto de curiosidades entre 
meninos e meninas. Por isso, convi-
damos um profi ssional da saúde (Ro-
drigo) para tratar o assunto e tirar 
as dúvidas existente sem dois encon-
tros que aconteceram nos dias 13 e 14 
de abril, com a Palestra “Sexualidade 
e Doenças Sexualmente transmissí-
veis”. A participação e o feedback en-
tre a garotada e o palestrante trará 
resultados positivos e preventivos na 
vida dos adolescentes.

A semana foi diferenciada e 
bastante movimentada tratando 
de temas relevantes ao cotidiano 
das crianças e adolescentes visan-
do despertar a consciência crítica 
sobre assuntos relacionados a 
vida social, ao país e ao mundo, 
buscando também o resgate de 
valores sociais, morais e éticos 
tão importantes para a vida do in-
divíduo.

Caminhada e conscientização 
da comunidade quanto ao Comba-
te ao mosquito da Dengue foi a ati-
vidade do nosso segundo dia de-
pois de uma aula sobre o assunto. 
E por fim, como culminância, en-
cerramos a semana com uma gin-
cana de brincadeiras, perguntas e 
respostas sobre tudo que aprende-
mos nos dias anteriores. Afiadíssi-
mos, crianças e adolescentes par-
ticiparam de todas as atividades 
propostas e se divertiram a valer!
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Projeto Educativo de Resende 
recebe Homenagem na ALERJ

Comunidade de Resende 

No dia 31 de março, na Assem-
bleia Legislativa do Rio de Janeiro – 
ALERJ – o Centro Comunitário Edu-
cativo Esperança do Futuro/Resende 
foi homenageado com a Medalha Ti-
radentes e o respectivo diploma.

Nesta ocasião foi apresentado o 
histórico das atividades desenvol-
vidas no Projeto a fi m de que todos 
pudessem conhecer o motivo pelo 
qual o mesmo foi escolhido para re-
ceber tal condecoração.

A deputada estadual Ana Paula 
Rechuan sublinhou que tal home-
nagem quer ser um reconhecimento 
pelo incansável trabalho ali realiza-
do em favor dos menos favorecidos.

A coordenadora – Ir. Maria Calli-
man – representou o Projeto, e com 
palavras inspiradas agradeceu e de-
dicou o prêmio a todos que, de algu-
ma forma, se dedicaram ou ainda se 
dedicam para que o mesmo continue 
a ter signifi catividade na vida das 
crianças e adolescentes daquela Co-
munidade. Ir. Maria lembrou ainda, 
que a raiz de tudo isto está em Dom 
Bosco e Madre Mazzarello e na força 
do carisma salesiano assumido e en-
carnado naquela realidade.

Um grupo de treze pessoas com-
posto por Irmãs, voluntárias/os, pes-
soas da paróquia e educadores em ge-
ral participaram deste momento.

CCEEF participa de Torneio Interestadual 
da Liga de Judô

O dia 10 de Abril foi um domin-
go maravilhoso, cheio de emoções, 
alegrias e superações para o Centro 
Comunitário Educativo Esperança 
do Futuro – Resende/RJ.

Aconteceu na quadra da Escola 
M. Abraão o Torneio Interestadual 
da Liga de Judô, e as crianças e 
adolescentes do Projeto participa-
ram e tiveram um ótimo desempe-

nho, emocionando a todos.

Fizeram parte do torneio oito 
academias das cidades de Resende, 
Cruzeiro e Campos do Jordão, com 
atletas de varias faixas. O CCEEF 
tinha participantes de faixa branca 
e faixa cinza. Mesmo os iniciantes 
superaram nos resultados. Catorze 
crianças e adolescentes competi-
ram nas categorias de chupetinha 
até juvenil masculino 15/16 anos. O 
resultado: 13 medalhas! Sendo 8 de 
ouro, 3 de prata e 2 de bronze, tota-
lizando 48 pontos e fi cando em 5° 
lugar entre as academias!

A presença dos pais  e o incentivo 
do professor Benedito – Bené - con-
tribuíram para este resultado. 

A felicidade das crianças alegrou 
o projeto com gosto de vitória!
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Formação de Educadores 
no Projeto Crescendo Juntos

No dia 08 de abril a equipe de 
educadores do PCJ participou 
de uma formação animada pelo 
Coordenador Pedagógico – Stevie 
Santos,  com o tema: O olhar do 
educador, baseado em escritos do 
grande educador Paulo Freire. A 
formação teve como objetivo am-
pliar o olhar diagnóstico de cada 
membro da equipe, esclarecer a 
importância de se avaliar o histó-
rico de cada educando.

Foi feita também uma leitura 
do Caderno de Identidade Orga-
nizacional – RSB Ação Social, pre-
parando para o questionário que 
será respondido na próxima for-
mação pedagógica.

Comunidade de Belford Roxo


