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No dia 11 de agosto, no Salão
de eventos da Basílica de São
Sebastião aconteceu o II Encontro
com os gestores das 11 Comuni-
dades que compõem a Inspetoria
Nossa Senhora da Penha. Desta vez
o tema trabalhado foi “Realidade

Encontro Inspetorial de Gestores

Juvenil Brasileira” e a assessoria
ficou por conta do Prof. Dr. Márcio
Amaral. O grupo pôde contar
também com a especial presença de
Ir. Sílvia Boullosa – Conselheira
Visitadora que passa entre nós
muito rapidamente à caminho da

visita canônica que realizará na
Inspetoria Santa Catarina de Sena
(BSP). Ir. Ana Teresa – inspetora -
iniciou o dia acolhendo a todos e
destacando a importância desta
reunião. O assessor, com muita
propriedade, apresentou alguns
conceitos e definições referentes às
Juventudes, algumas dificuldades
que os jovens experimentam no
processo de construção da identi-
dade, apontando para os educa-
dores/gestores a necessidade de
aprofundamento reflexivo cons-
tante no que diz respeito a esta te-
mática, com atenção constante à
sinalização simbólica que trans-
borda do cotidiano, sublinhando
também a necessidade de procurar
oportunizar formas de diferenciação
alternativas/evangélicas para as
juventudes.
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Atendendo à solicitação do
âmbito para a Família Salesiana,
reiterado no encontro de São Paulo,
cujos encaminhamentos remetiam
a assumir passos concretos para
formação e comunhão de vida e
missão da FS em nossa região(RJ e
ES), aconteceu o I Encontro de
alunos Jovens, em Rio das Ostras,
no dia 12 de agosto. O encontro teve
como objetivo principal ser parte de
um percurso para despertar a
consciência que somos Família,

chamada a viver o bem e fazer o
bem. Com a palavra Ir. Sirlene:

I Encontro de Ex Alunos(as) Jovens da INSP
Presença importante foi a de Ir.

Silvia Bullosa, em breve visita a
INSP – BRJ e do Conselho
Inspetorial. Ir. Silvia falou da
importância de estarmos juntos,
recordarmos nossa experiência na
casa salesiana e sermos presença
que acolhe e acompanha onde
estivermos. 

Nosso primeiro encontro re-
velou o quanto temos para par-
tilhar, para viver o bem e fazer o
bem. Deus continua pródigo em
dons para cada um de nós. Como
nosso pai Dom Bosco dizia: “Nós
estamos neste mundo para os
outros”. É esta perspectiva que nos
move a viver os valores que apro-
fundamos na casa salesiana. 

Ficou para tentarmos imple-
mentar os passos que discutimos
nos encaminhamentos do encon-
tro e aumentar nosso empenho de
participação nos grupos da AJS,
das paróquias e de outros dos
quais já participamos. Obrigada
pelo seu empenho em ser Família
Salesiana!”

“No encontro tivemos
momentos de convivência,
partilha da caminhada e
definição de passos, a partir
deste primeiro encontro, no
sentido de nos formarmos
juntos, rezarmos juntos e
trabalharmos juntos.”
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Celebrando a importância da
convivência em família o Instituto
Profissional Laura Vicunha realizou
na manhã do dia 26 de agosto mais
uma Festa da Família, proporcio-
nando momentos de muita alegria,
lazer e integração. O evento, que
contou com a presença de apro-
ximadamente 700 pessoas, iniciou-
se com a palavra da diretora Ir.
Claudia Pianes, com suas calorosas
palavras de boas-vindas, seguida do
momento de bênção das famílias
que este ano contou com a presença
do Pe. Pedro Trindade, SDB. Para
que desfrutassem desta manhã

animada com muita energia,
aquecimento e zumba os profis-
sionais de Educação Física
deixaram todos prontos para o que
estava por vir. Os pais e familiares
dos alunos se divertiram no futsal
para pais, queimada para as mães,
corrida de saco, jogos de mesa, além
de conhecerem diversos recursos
tecnológicos que são utilizados em
aula pelos alunos. Simultaneamente
aconteciam diversas atividades e
todos puderam fazer um “tour” pelo
espaço da escola. Na sala de In-
formática, o aplicativo Kahoot fez
sucesso entre pais e alunos com

Festa da família do Laura Vicunha faz sucesso
pela alegria e atividades diversificadas

perguntas de conhecimentos gerais.
Já no Laboratório de Ciências,
diversos experimentos foram ex-
postos, enquanto em uma das salas
de vídeo a Arte e a Tecnologia se
fundiram e encantaram os presentes
que se viram dentro de fotos. Em
outro espaço, a história do Laura
Vicunha era contada através de
vídeos. Num momento de partilha,
após oração de agradecimento, os
presentes se deliciaram com va-
riados tipos de lanches ofertados,
para assim recobrarem as energias
e continuarem a participar das
atividades. Os pais que se divertiram
nas modalidades esportivas foram
premiados com lindas e saborosas
medalhas. Sim, saborosas, pois as
medalhas eram de chocolate! E
assim mais uma Festa da Família
do Laura Vicunha aconteceu de
forma tranquila, alegre e marcante.
O sorriso no rosto dos alunos por
estarem participando, brincando e
interagindo com seus pais e colegas,
mostraram que o resultado da festa
superou as expectativas. São mo-
mentos como esse que revigora a
chama do espírito salesiano em toda
Comunidade Educativa.
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Uma manhã marcada por uma
esfera fraterna, divertida e dinâ-
mica. Assim foi a Caminhada da
Família Salesiana, realizada no
sábado, dia 19 de agosto, na Orla

III Caminhada Salesiana integra escola e família
na Praia do Pecado em Macaé

da Praia do Pecado – Macaé, RJ.
Com o tema “Somos família! Cada
lar, uma escola de Vida e Amor”, o
Instituto Nossa Senhora da Glória
(INSG/Castelo - Macaé) e a Fa-

culdade Salesiana Maria Auxilia-
dora (FSMA) convidaram pais,
alunos, ex-estudantes e colabora-
dores para participarem de acolhida
e brincadeiras, assistirem apresen-
tações homenageando às famílias,
realizarem a modalidade de ca-
minhada ao ar livre e também que
pudessem se deliciar com um sin-
gelo café da manhã. O intuito do
evento, que chega a sua 3ª edição,
é fortalecer o vínculo escola e
família através da promoção e o
incentivo à atividade física. Os
alunos ganharam como brinde os
frisbees (objeto em forma de disco
feito de plástico, usado em geral em
jogos que consistem no lançamento
do mesmo e pegá-lo ainda no ar),
possibilitando diferentes jogos
coletivos entre os participantes da
caminhada.

A comunidade educativa do
Colégio Castelo – Rio das Ostras, RJ
– celebrou juntos a vida, a convi-
vência e a alegria através da Festa

Colégio Castelo de Rio das Ostras realiza Festa da
Família e Feira Literária

da Família e da Feira Literária que
aconteceu no dia 26 de agosto. O
sábado festivo contou com diversas
atrações: danças, apresentando o

folclore brasileiro; apresentação de
flauta doce; coral; homenagem à
aparição de Nossa Senhora; ex-
posição de trabalhos da Educação
Infantil ao Ensino Médio com temas
variados (família, material rea-
proveitado, xilogravuras, ilumino-
gravuras, folclore brasileiro); chá
literário; oficinas de pintura; vídeos
inspirados em clássicos da literatura
produzidos pelos alunos; debate
entre pais e filhos, motivado por
assuntos de livro paradidático;
apresentações teatrais agraciando
nomes da literatura brasileira e por-
tuguesa. A manhã de confrater-
nização foi bastante agradável, os
alunos entusiasmados mostraram
seus múltiplos talentos e, mais uma
vez, a escola salesiana fortaleceu sua
integração com as famílias.
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Os 145 anos do Instituto das
Filhas de Maria Auxiliadora (FMA),
foram comemorados no último dia
05 de agosto, no INSG/Castelo –

Macaé, RJ – que lançou neste dia
um vídeo em homenagem à Missão
e à Comunidade Educativa. O vídeo,
que narra a trajetória das primeiras

Uma dupla comemoração foi
realizada pela equipe do Projeto
Crescendo Juntos (PCJ) – Belford
Roxo, RJ – no dia 04 de agosto,

Semana de homenagens marca 145 anos da
missão das FMA no INSG/Castelo - Macaé

expedições até a chegada em Ma-
caé, está disponível no canal Sa-
lesiana Macaé (no YouTube) e nas
redes sociais do Colégio e da Facul-
dade Salesiana Maria Auxiliadora –
FSMA. Na ocasião do encontro do
Programa de Formação Continuada
(Profoc), houve a renovação simbó-
lica dos votos perpétuos das irmãs:
Ir. Carmelita Agrizzi (diretora ge-
ral), Ir. Inarlete Fioresi (coorde-
nadora da Pastoral Escolar), Ir.
Aurélia Zandonadi (diretora admi-
nistrativa) e Ir. Maria das Graças
Bazzoni (coordenadora de Projetos
Sociais e Assistência Salesiana). A Ir.
Clarinda Altoé também recebeu as
orações e homenagens por sua mis-
são. No decorrer da semana, docen-
tes, funcionários e alunos promo-
veram homenagens diversas às ir-
mãs, com acolhidas em todos os seg-
mentos de ensino.

PCJ Comemora o Dia do Instituto e 45 Anos de
Profissão Religiosa de Ir. Maria Rita Zampiroli

em virtude do aniversário das
Filhas de Maria Auxiliadora e os
45 anos de profissão religiosa da
diretora Ir. Maria Rita Zampiroli.

Em um ambiente bem animado a
equipe do PCJ recebeu Irmã Maria
Rita com muitos abraços. Cada
membro da equipe fez questão de
expressar a importância das Filhas
de Maria Auxiliadora para Belford
Roxo. Nesta celebração todos
também puderam escutar um lin-
do testemunho de Irmã Maria
Rita que contou um pouco de sua
trajetória e de como venceu várias
barreiras em sua missão e arti-
culação até a chegada em Belford
Roxo, onde os desafios são ainda
maiores. Fechando a homenagem
todos foram para o almoço que
proporcionou uma significativa
integração entre os presentes.
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A Escola Infantil do CENSA –
Campos dos Goytacazes, RJ –
comemorou o 145º aniversário do
Instituto das Filhas de Maria

Escola Infantil do CENSA Comemora Aniversário
do Instituto das FMA

Auxiliadora. Já na manhã de 8 de
agosto, pequenas "freirinhas"
andavam pelos setores da escola
com flores e carinhosos convites

para a festa que aconteceu na tarde
do mesmo dia. Às 15 horas, as
crianças receberam com alegria a
comunidade religiosa do Auxi-
liadora, Ir. Rosa Idália Pesca, Ir.
Suraya Chaloub, Ir. Luzia
Carvalho, Ir. Aparecida Ferreira,
Ir. Giuliana Acerbis e Ir. Emília
Arruda, no teatro do colégio. No
palco, encenaram a história de
Madre Mazzarello, seu encontro
com Dom Bosco e sua entrega à
vocação religiosa. Num momento
ímpar, entoaram o hino das FMA,
"Oh qual sorte", emocionando as
convidadas que não hesitaram em
unir-se às crianças e reforçarem o
coro.

Uma linda surpresa foi
preparada para a Ir. Maria do
Carmo, em motivo de seu ani-
versário, pela equipe do Projeto

Crescendo Juntos (PCJ) – Belford
Roxo, RJ – no dia 06 de agosto. A
equipe do PCJ, voluntários, repre-
sentantes de educandos do PCJ e

Dona Ilza, representando a comu-
nidade bairro, chegaram de surpresa
na casa Betânia, residência das
Filhas de Maria Auxiliadora em
Belford Roxo e fizeram a festa, com
mesa cheia e muito amor no co-
ração para comemorar a essência
missionária da Irmã. Os educandos
do PCJ entraram na Casa Betânia
com um cartaz que serviu de fundo
para a homenagem e em seguida
todos entraram cantando um ale-
gre, “Parabéns pra você”. Foi feita
uma oração pela vida da Irmã
Maria do Carmo e todos partilha-
ram os diversos itens na mesa do
lanche. Uma tarde alegre e muito
descontraída, com a oportunidade
de celebrar e dar ótimas risadas
em um espaço tão querido como é
a residência das irmãs em Belford
Roxo.

Projeto Crescendo Juntos homenageia
Ir. Maria do Carmo pelo seu aniversário
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O dia do Coordenador Peda-
gógico foi comemorado no dia 22
de agosto no Projeto Crescendo
Juntos (PCJ) – Belford Roxo, RJ.
Todos expressaram com grande
alegria a felicidade em ter o Stevie
Santos como coordenador pedagó-
gico do projeto, agradecendo a Deus
pelo dom da sua vida. Na ocasião,

Uma formação muito especial foi
desenvolvida pelo Projeto
Crescendo Juntos (PCJ) – Belford
Roxo, RJ – no dia 30 de agosto.

Dia do Coordenador Pedagógico
é lembrado com Homenagens no PCJ

os educandos do turno da manhã
fizeram uma fala relatando o que
Stevie representa em suas vidas.
Logo após, enchendo a todos de
muita emoção, a adolescente Alexia
cantou e encantou com a música
“Campeão e vencedor” fazendo
ponte com a luta de vida do Coorde-
nador. Na hora do almoço, a equipe

de educadores do PCJ preparou um
delicioso cardápio e apresentou um
slide animado pelos educadores
Carlos e Aloá, que contaram a his-
tória da atuação do Coordenador no
Projeto. Em seguida, Ir. Maria Rita
– diretora do PCJ – refletiu sobre a
caminhada do mesmo e todos re-
zaram agradecendo a Deus o dom
da vida, fechando o almoço com um
delicioso bolo. A criançada do turno
da tarde chegou com alegria e fez
um lindo jogral animados por Ir.
Maria do Carmo – Coordenadora de
Pastoral. O jogral formava frases de
vida e contou de maneira bem
divertida como cada um enxergava
o coordenador e sua atuação. O dia
foi repleto de muita partilha e de
avaliação de uma caminhada em
favor da vida, inspirada em Jesus
Cristo, no Seu amor e na Pedagogia
de Dom Bosco e Madre Mazzarello.
Stevie também recebeu uma camisa
com a assinatura de todos os edu-
candos e educadores do PCJ.

Adolescentes do PCJ assumem
um Dia de Formação

Em uma semana de
acompanhamento com o
Coordenador Pedagógico Stevie
Santos, um grupo de seis

educandos se preparou para
desenvolver uma formação com
seus colegas. Cada jovem tratou
de determinado assunto, como
importância de Deus na vida de
todos, de cuidar do espaço em que
estamos inseridos, da postura nos
diversos espaços em que podemos
estar inseridos, entre outros, além
de lindos testemunhos de vida.
Para marcar e valorizar o
protagonismo do grupo, os
educadores Aloá Euzébio e Carlos
Alexandre entregaram uma
medalha de honra ao mérito, que
traduziu o esforço e exemplo que
o grupo transmitiu a seus colegas.
Para Ir. Maria Rita, diretora do
PCJ, a atitude foi maravilhosa e
expressou a essência de um
ambiente Salesiano e a
construção do Projeto de vida,
destacando o protagonismo de
cada adolescente.
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Membros da equipe do Projeto
Crescendo Juntos (PCJ) – Belford
Roxo, RJ – participaram da X
Conferência de Assistência Social,
que aconteceu nos dias 27 e 28 de
julho no Centro Universitário

Com muita alegria, no dia 17 de
agosto, o Projeto Crescendo Juntos
(PCJ) – Belford Roxo, RJ – cele-
brou o aniversário de 202 anos de
Dom Bosco e também seus 16 anos

PCJ celebra seus 16 Anos e 202 de Dom Bosco

de projeto. Em um dia muito signi-
ficativo, todos os educandos foram
envolvidos em uma divertida e
empolgante gincana, que se iniciou
com uma animada abertura, orien-

tada por Ir. Maria do Carmo –
Coordenadora Pastoral. Todos can-
taram vibrantemente a música “E
Dom Bosco começou”. Foi lindo ver
a expressão de alegria que foi
compartilhada por todos. Para
entendimento da dinâmica, o
Coordenador Pedagógico Stevie
Santos explicou cada tarefa que
seria desenvolvida na gincana, que
consistia em desenvolver uma
ilustração com base nos sonhos dos
nove anos de Dom Bosco, fazer uma
apresentação bem animada com
uma música de Dom Bosco e mon-
tar uma paródia ou rima com al-
guns nomes de Irmãs e educadores
que fazem ou fizeram parte da
missão do PCJ. A gincana foi alegre
e conseguiu integrar todos os edu-
candos presentes, resgatando de
maneira bem concreta a História do
PCJ, que potencializa a chama da
herança pedagógica e carismática
de Dom Bosco.

PCJ presente na X Conferência Municipal de
Assistência Social de Belford Roxo

UNIABEU e reuniu várias
autoridades, representantes da
área, profissionais e usuários do
Sistema Único de Assistência Social
(SUAS). O evento da prefeitura foi
organizado pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e
pelo Conselho Municipal de
Assistência Social. Representando
o PCJ estejam os educadores Aloá
Euzébio, Lucineth da Silva, Vânia
Maria, Tamiris da Silva, Carlos
Alexandre e Ana Maria. Também
compareceram a Assistente Social
Goyani Santos, Irmã Maria Rita
Zampiroli diretora do PCJ, que
também é conselheira, e o
Coordenador Pedagógico Stevie
Santos. Com programação
diversificada, o evento teve como
tema central a “Garantia de
Direitos no Fortalecimento do
SUAS”. Durante dois dias, cerca
de 500 participantes discutiram e
elaboraram propostas para a
melhoria do sistema e também no
atendimento da assistência social
no município.
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O Projeto Crescendo Juntos
(PCJ) – Belford Roxo, RJ – realizou
no dia 21 de agosto um amistoso es-
portivo, que teve como objetivo po-
tencializar equilíbrio, concentração,
respeito, disciplina, paciência, coor-
denação motora e pensamento crí-
tico. Integrando o corpo e a mente.
O amistoso também colaborou para
que os educandos entendessem e res-
peitassem a limitação uns dos outros,
enfatizando a importância do respeito

O Projeto Crescendo Juntos
(PCJ) – Belford Roxo, RJ – recebeu
no dia 14 de agosto a visita de Ir. Silvia
Boullosa – Visitadora, Membro do
Conselho Geral – e Ir. Ana Teresa –
Inspetora. A Ir. Silvia visitou o PCJ
com o objetivo de celebrar a reforma
do espaço, que hoje atende com mais
conforto seus educandos. Ela destacou
que o PCJ é grande luz na vida da
comunidade Belford Roxo, município

PCJ realiza Torneio Interno

e da integração entre todos. A diretora
Ir. Maria Rita parabenizou a todos e
expressou sua alegria ao ver um mo-
mento tão lindo de integração e prota-
gonismo juvenil. Em seguida, a dire-
tora, o coordenador pedagógico Stevie
Santos e o educador Carlos Alexandre
fizeram a premiação. O amistoso foi
encerrado com todos os educandos
sendo aplaudidos e cantando de pé o
Hino Nacional Brasileiro e o hino do
Município de Belford Roxo.

PCJ recebe visita de Ir. Silvia
Boullosa e Ir. Ana Teresa

sofrido, porém de pessoas guerreiras
e que fazem a diferença. As Irmãs
Silvia e Ana Teresa fizeram uma
acolhida muito especial com os
educandos e expressaram a alegria em
perceber a importância do PCJ na
vida de cada criança, adolescente e
jovem. Encerrando a visita, as irmãs
distribuíram bombons que fizeram a
alegria de todos os educandos e
educadores.

Mais um encontro local de
voluntários VIDES aconteceu
no Projeto Crescendo Juntos
(PCJ) – Belford Roxo, RJ – no
dia 22 de julho. Desta vez, o
encontro celebrou a
caminhada do primeiro
semestre onde cada pessoa
pode entender seu
voluntariado como
instrumento significativo
para a articulação realizada
pelo PCJ. O encontro de
voluntários também celebrou
a amizade de cada membro
do grupo de voluntários, que
demonstra um carinho tão
especial por cada educando
do projeto. O momento de
reflexão ficou por conta da
diretora Ir. Maria Rita
Zampiroli que refletiu a
importância de cada
voluntário e entregou uma
lembrança em nome das 122
crianças e adolescentes
assistidas. Em seguida, Stevie
Santos – Coordenador
Pedagógico – refletiu sobre a
caminhada do PCJ nos
primeiros meses do ano e
como os educandos enxergam
os voluntários, que com muita
dedicação apoiam o
movimento de vida realizado
pelo projeto.

Encontro local de
voluntários VIDES
acontece no PCJ
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Pensando em resgatar valores
para o fortalecimento das
famílias, um dos compromissos
assumidos junto com a Rede
Salesiana Brasil, o Vill’agindo –

Chegou à sua 4ª edição o
Circuito Dom Bosco, que aconteceu
entre os dias 31 de agosto e 02 de
setembro no Vill’agindo – Cachoeiro
de Itapemirim, ES – trazendo uma
verdadeira vitrine de talentos.

Vill’agindo realiza IV Circuito Dom Bosco

Jurados que participaram pela
primeira vez do evento se surpre-
enderam com a qualidade da orga-
nização e das apresentações de Gi-
nástica Rítmica e Dança no pri-
meiro dia de competições. Bruno,

professor de dança do grupo Cia
Livre de dança - Asteca, um dos ju-
rados, agradavelmente comentou:
“Fiquei bastante surpreso com tudo
o que vi aqui. Não imaginei que se-
ria um evento tão bem elaborado e
que teria tanta gente boa se apre-
sentando! ” Durante os três dias de
evento, que também contou com
competições de Handebol, Futsal e
Capoeira, o público se fez presente
com representatividade expressiva e
entre muitos, contou com a pre-
sença e o prestigio de autoridades
municipais, como também a
AMOVIL (Associação de Moradores
do bairro Village da Luz) que
colaborou na realização do circuito. 

Além de fomentar a importân-
cia da prática esportiva, o circuito
desperta novas perspectivas de vida
em todos os que participam. Cada
primeiro lugar teve sabor de garra,
determinação e de "quero mais!"

Vill’agindo Realiza Homenagem ao
Dia dos Pais com Atrações Culturais

Cachoeiro de Itapemirim, ES –
propôs um encontro para pais e/
ou responsáveis com o tema “O
impacto de um pai na vida do
filho” em 17 de agosto,

intercalado com diversas
apresentações culturais através
da dança, da Ginástica Rítmica,
do teatro e um bate papo
provocando reflexões sobre
novas posturas frente aos
desafios da educação familiar. O
momento foi festivo, pois contou
com presença significativa do
público masculino a quem era
dirigida a homenagem, fruto da
insistência dos filhos que fizeram
questão que os pais estivessem
tanto para receber a homenagem
como para prestigiar as
apresentações.  Um dos
adolescentes envolvidos nas
apresentações disse à educadora
que “valeu a pena minha mãe ter
vindo porque ela me abraçou e
me beijou depois de ter me visto
fazendo o teatro. Ela sentiu
orgulho de mim!”.



... 12 Boletim Informativo INSP

A Articulação da Juventude Sale-
siana (AJS) celebrou seus 20 anos de
vida no Brasil com seu IV Congresso
Nacional. Realizado nos dias 25, 26 e
27 de agosto, no Colégio Dom Bosco
de Brasília, DF, o evento reuniu mais
de 300 jovens provenientes de todas
as regiões do País. O Congresso teve
o tema “Celebrar a caminhada juvenil
salesiana” e o lema “AJS 20 anos:
Jovem evangelizando jovem!”.

Depois de um período de 20 anos,
a AJS se consolida como um movi-
mento juvenil bem estabelecido e com
identidade carismática própria. Di-
ante deste cenário, o Conselho Na-
cional da AJS, assessorado pela
Pastoral Juvenil Salesiana (formada
por padres e irmãs), escolheu por
aproveitar este momento para apro-
fundar sua identidade.

“Foi um momento maravilhoso
e muito emocionante. O Brasil sale-
siano se acolheu, fortalecendo a famí-

AJS celebra 20 anos de caminhada
com IV Congresso Nacional

lia que somos. Jovens, Salesianos e
Salesianas transbordaram alegria e
amor nesta celebração dos 20 anos
da AJS”, avalia Larissa Cristina da
Silva Cunha, coordenadora nacional
da AJS. Segundo ela, “Todos os mo-
mentos foram marcados por nossa
diversidade cultural, por nossa ma-
neira particular de ser juventude
salesiana espalhada pelo Brasil”.

O congresso teve uma programa-
ção recheada de atividades de con-
fraternização e integração entre os jo-
vens. Os momentos de estudo foram
pautados pela nova edição do docu-
mento Princípios Norteadores da AJS.

Além de celebrar 20 anos da AJS,
o encontro realizado este ano é o pri-
meiro Congresso Nacional organi-
zado especificamente pelos jovens e
para os jovens. É um exemplo de pro-
tagonismo juvenil que marca a cami-
nhada da AJS no Brasil.

No sábado, 26 de agosto, durante
o segundo dia do Congresso, os jovens
participantes tiveram a oportunidade
de aprofundar a vivência salesiana e
carismática da AJS. Seguindo a pro-
posta de protagonismo juvenil, foram
realizadas oito oficinas, elaboradas
por representantes das inspetorias
salesianas, que apresentaram os
capítulos dos Princípios Norteadores
da AJS. O documento dá a orien-
tação carismática para todos os
grupos que participam do movimento
no Brasil e apresenta a definição de
AJS e outros temas que envolvem a
vivência pastoral. Os capítulos são
divididos em: a dinâmica do grupo na
vida do jovem, a Espiritualidade Ju-
venil Salesiana, o assessor e o coor-
denador da AJS, e Pastoral Juvenil e
Pastoral Juvenil Salesiana.

À noite, a Santa Missa no Santu-
ário Dom Bosco foi presidida pelo pa-
dre Natale Vitali, conselheiro regional
dos Salesianos para a América Cone
Sul. Durante a missa também foram
realizadas as profissões religiosas
perpétuas dos salesianos Géster de
Souza Cabral e Warley Alves Batista.

Além dos objetivos formativos e
celebrativos, o Congresso Nacional da
AJS também obteve como retorno o
aprofundamento da identidade da
Articulação da Juventude Salesiana
com a interação entre os jovens das
diversas regiões do Brasil, que troca-
ram experiências e partilharam as
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suas culturas e as suas realidades em
busca de fortificar o espírito missio-
nário e seguir os passos de Jesus do
jeito de Dom Bosco.

No domingo, 27 de agosto, para
o encerramento do IV Congresso
Nacional da AJS, jovens da AJS e fiéis
da comunidade participaram da Ca-
minhada Dom Bosco que partiu da
Catedral Metropolitana de Brasília
conduzindo a urna com a relíquia de
Dom Bosco até o Santuário que leva
o seu nome, onde foi realizada a ceri-
mônia eucarística que marcou a
inauguração e benção da cripta, e a
elevação da Paróquia Dom Bosco a
Santuário.

A capital sonhada por Dom
Bosco agora passa, definitivamente,
a ser um destino devocional ao santo
salesiano. O Pai e Mestre da Ju-
ventude, que já era o co-padroeiro de
Brasília ao lado de Nossa Senhora
Aparecida, passa a fortalecer ainda
mais os laços com a cidade a partir
da elevação da Paróquia Dom Bosco
a Santuário. O local ganhou ainda
mais significado com a benção da
cripta, que passa a abrigar a urna
com a relíquia de Dom Bosco.

O dia festivo teve início às 8h30,
com a Caminhada Dom Bosco, da
qual participaram cerca de 600 pes-
soas, entre jovens da Articulação da
Juventude Salesiana (AJS), salesia-
nos e fiéis da comunidade. Com balões
e camisetas comemorativas, o grupo
conduziu a relíquia de Dom Bosco da
Catedral ao Santuário, com muita
animação, cantando o hino do Pai e
Mestre da Juventude.

A missa solene no santuário, com
a presença de salesianos e salesianas,
bispos e autoridades da Igreja, teve
início às 10h30, presidida pelo ar-
cebispo da Arquidiocese de Brasília e
presidente da CNBB, cardeal dom
Sérgio da Rocha.

Dom Sérgio explicou que o Santu-
ário Dom Bosco e a urna com a relí-
quia aumentam as responsabilidades,
mas também aumentam as oportu-
nidades de evangelização. “Com pre-
sença de Dom Bosco, pela sua relíquia,
com certeza cresce não só a devoção
a Dom Bosco entre nós, mas a fé em
Jesus Cristo”. O cardeal também es-
pera ver muitos jovens aprofundando
a vivência do Evangelho ao fazer pe-
regrinações ao santuário.

Para o núncio apostólico, dom
Giovanni D’Aniello, o santuário deve

servir como local motivador da espi-
ritualidade salesiana. “Vamos ter ain-
da mais gente que vai saber que aqui
se pode fazer um caminho, chegar,
receber e depois ir de novo ao en-
contro dos outros para apresentar o
que se pegou aqui com Deus”,
enfatiza.

A cripta com a urna e a relíquia
de Dom Bosco deve ser um novo mo-
tivador de devoção, mas não apenas
isso, como lembra padre Natale Vitali,
conselheiro regional da Congregação
Salesiana para a América Cone Sul e
representante do Reitor-mor, padre
Ángel Fernandez Artime. “O santuá-
rio será o centro da devoção e peregri-
nação de todo o povo do Brasil salesia-
no, não só porque nele está a urna,
mas porque foi o local sonhado por
Dom Bosco”, afirma. Segundo padre
Natale, Brasília é singular na história
de Dom Bosco. “Não temos no mun-
do salesiano um sonho sobre uma ci-
dade como Dom Bosco sonhou sobre
Brasília. Então para nós, salesianos,
Brasília é também o centro do sonho
de Dom Bosco.”

Da Inspetoria Nossa Senhora da
Penha participaram 20 jovens e 3
Irmãs incluindo Ir. Ana Teresa –
inspetora – que participou também
como presidente da CIB.
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Um animado Show de Prêmios
aconteceu no dia 06 de agosto na
quadra esportiva do Centro Comu-
nitário Educativo Esperança do
Futuro (CCEEF) – Resende, RJ –
envolvendo todos da comunidade
educativa, familiar, social e da Pa-
róquia Sagrada Família. O evento,
que teve em média a participação
de 150 pessoas, contou com doze
rodadas de prêmios e uma cantina
que vendeu doces e salgados durante
toda a tarde. A verba arrecadada foi
para a manutenção do CCEEF. Ao
final, a satisfação e a alegria de todos
que participaram foi motivo de afir-
mar que o evento foi um sucesso.

Show de Prêmios no CCEEF

Abrindo a Semana Intercultu-
ral do CENSA a Equipe de Evan-
gelização convidou toda a escola
para uma acolhida. A celebração
aconteceu no dia 28 de agosto e teve

como tema "Cuidar da criação",
uma reflexão do nosso compro-
misso de cuidar da vida. Nossa
Senhora Aparecida, que este ano
completa 300 anos em que foi

Celebração abre a Semana Intercultural
do CENSA

encontrada nas águas do Rio Para-
íba, foi especialmente homena-
geada. Entre muitas orações, um
pedido de perdão: "Perdoa-nos, Mãe
Terra, por todas as vezes que es-
quecemos a grandeza de sua exis-
tência, por todas as vezes que dei-
xamos de protegê-la, negando a tão
sagrada consciência"; um pedido de
ajuda:" Ajudai-nos, Pai Nosso e
Senhor, a ser responsáveis e zelosos
pela Casa Comum. Cresça em nos-
so imenso Brasil, o desejo e o em-
penho de cuidar mais e mais da vi-
da das pessoas e da beleza e rique-
za da criação, alimentando o so-
nho do novo céu e da nova terra
que prometestes. Ensinai-nos a
descobrir o valor de cada coisa, a
contemplar com encanto, a reco-
nhecer que estamos profunda-
mente unidos com todas as cria-
turas. Sustentei-nos, por favor, na
nossa luta pela justiça, o amor e a
paz"; e um agradecimento: "Obri-
gado porque estais conosco todos
os dias."
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A segunda edição da Regata
Verde, promovida pelo ISECENSA
– Campos dos Goytacazes, RJ –
aconteceu no dia 26 de agosto.
Superando as expectativas, o evento
reuniu cerca de 30 embarcações,
entre barcos, caiaques e stand up
paddle, com o objetivo de remover
o lixo do Rio Paraíba. Organizada
pelo curso de Educação Física, mas

contando com a participação de
todas as graduações, a Regata teve
início no Cais da Lapa, às 9 horas,
onde os participantes, após rece-
berem água e frutas, seguiram de
caminhão para o Rancho da Ilha.
De lá, com o apoio do corpo de bom-
beiros e de 2 salva-vidas contratados
pela instituição, os participantes
embarcaram com a missão de reco-

lher o lixo que encontrassem pela
frente. E não foi pouco. “Foram
recolhidos em torno de 40k de lixo
e o que mais impressionou foi a
natureza do que encontramos: car-
caça de televisão, eletrodomésticos,
móveis, enfim, material totalmente
inadequado para o local”, disse
Maurício Calomeni, coordenador do
curso de Educação Física do
ISECENSA.

As embarcações seguiram até o
cais da lapa e lá foram recebidas
com uma homenagem à Nossa Se-
nhora Aparecida, que este ano co-
memora o 300º aniversário em que
foi encontrada nas águas do Rio Pa-
raíba. Tendo à frente Ir. Suraya
Chaloub, diretora geral do ISE-
CENSA, o público, que incluía, ain-
da, alunos, professores e pais do
CENSA, realizou um emocionante
momento de oração e devoção à pa-
droeira do Brasil. “Sem dúvida, foi
uma vivência importante para nos-
sos alunos e um exemplo de cons-
ciência ambiental que todos deve-
mos ter”, disse Calomeni.

ISECENSA promove II Regata Verde

O Educação 360 aconteceu no Rio
de Janeiro, no dia 7 de agosto, sob
a ótica “Novas tecnologias trazem
novas formas de comportamento,
de consumo, de relacionamento e,
claro, novas formas de ensino e
aprendizado”. Representando o
CENSA – Campos dos Goytacazes,
RJ –, Ir. Suraya Chaloub, Ir. Luiza
Carvalho, Talita Ernesto,
Shayane Ferreira e Criscilamara
Pereira participaram do
seminário, usufruindo da extensa
programação, que contou com
mesas de debates com nomes
internacionais e nacionais de
destaque, apresentação de
estudos de casos, oficinas maker e
painel de alunos.

CENSA no Educação 360
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O CENSA e a APPCENSA (As-
sociação de Pais e Professores do
CENSA) - Campos dos Goytacazes,
RJ - promoveram mais um Domin-
go em Família, no dia 27 de agosto.
O evento começou com um passeio
ciclístico, às 10h, com bicicletas
enfeitadas e a adesão de skates, pa-
tinetes e muita gente caminhando.
Afinal, o importante era participar
dessa festa que reuniu pais e alunos
para um dia de lazer e integração.
Num segundo momento, a progra-
mação aconteceu no parque espor-
tivo da escola. Cerca de 300 pessoas
encheram as quadras e o pátio do
Auxiliadora. A animação era total:
zumba, com os professores de dança
Mateus e Tati, e gincana com brin-
cadeiras do ovo na colher, cabo de
guerra, corrida do saco e batalha de
bolas. Enquanto os pais disputavam
as provas, a criançada torcia pela
vitória e pelos brindes e medalhas

destinados aos vencedores. Banho
de piscina, partidas de futsal e vôlei
completaram a programação. Fo-
ram sorteadas duas bicicletas (uma
infantil e outra adulta) e premiados
o ciclista mais novo, a bicicleta mais
ornamentada e a família mais nu-
merosa. Finalizando o dia, um gos-
toso churrasco e muitas histórias
para contar. “A cada ano vemos
crescer o público do Domingo em
Família. Ele já faz parte do calen-
dário festivo de nossos alunos que
aproveitam para curtir o espaço es-
colar com seus pais, irmãos e ami-
gos”, disse Rodrigo Rios, coordena-
dor de esportes do CENSA. O evento
contou com a participação do
ISECENSA, através dos cursos de
Enfermagem, Educação Física e Fi-
sioterapia, que atuaram na orga-
nização e suporte das atividades
esportivas.

Os professores do curso de

Psicologia do ISECENSA –

Campos dos Goytacazes, RJ –

Edson e Érica Andrade,

participaram do III Congresso

Internacional de Ciências da

Religião. O evento,

considerado um dos maiores da

área, aconteceu entre os dias

22 e 25 de agosto, na

Faculdade Unida, em Vitória,

ES. Na programação, diversos

debates sobre o conhecimento e

sua interface com a religião,

palestras e lançamento de

livros. Os professores

participaram, ainda, dos

grupos temático sobre

Fenomenologia e

Espiritualidade e

Espiritualidade e questões de

gênero. “Buscamos o que há de

melhor em termos de

informação e conhecimentos

para compartilhar com nossos

alunos”, disse Prof. Edson.

Domingo em Família promove
um dia de integração e lazer
no CENSA

Psicologia do
ISECENSA no III

Congresso
Internacional de

Ciências da Religião
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O curso de Pedagogia do ISE-
CENSA – Campos dos Goytacazes,
RJ – visitou a Semana Intercultu-
ral, promovida pelo CENSA entre os
dias 28 de agosto e 1º de setembro.

Depois de um processo de
gestação de um ano, nasceu o
grupo Jovem da AJS do INSA.

No dia 04 de agosto as
lideranças se reuniram para dar
início oficialmente ao grupo, que
é formado pelo coordenador Jean
Pedro, o secretário Luiz Felipe e o
tesoureiro Matheus Levi, que par-
ticiparão do Congresso Nacional
da AJS. Quase todos os membros
participaram da Formação de
Espiritualidade. O grupo tem pla-
nos e sonhos muito interessantes
e importantes, sempre tendo como
referência os pensamentos de Dom
Bosco, que os fortalecerá na fé e
na esperança.

Pedagogia na Mostra Intercultural do CENSA

Sob o tema "Cuidar da criação: entre
o desafio e a missão", o evento
propôs despertar o olhar para a
Pedagogia do Cuidado, abrangendo
a ecologia da natureza humana e

social. Muito interessadas, as aca-
dêmicas enriqueceram suas expe-
riências em práticas pedagógicas
conhecendo os 4 eixos que com-
puseram a mostra: "Tenda Cultu-
ral", "Espaço Sensorial", "Retratos
em Discussão" e " Compartilhando
e curtindo ideias". A diversidade de
expressões artístico-culturais apre-
sentadas pelos alunos do Auxilia-
dora encantaram as futuras profis-
sionais, que ressaltaram a cria-
tividade dos jogos e desafios pro-
postos na Gincana de Matemática
e a profundidade do estudo sobre
Campos dos Goytacazes, mostrado
em fotos artísticas e textos bem
construídos. “Nossas alunas saíram
convencidas de que motivados os
alunos produzem o que lhes é
proposto e que o seu protagonismo
deve ser trabalhado sempre”, disse
Ir. Luzia Carvalho, coordenadora
do curso de Pedagogia do
ISECENSA.

Nasce mais um Grupo da AJS no INSA
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Os estudantes do 9º ano do Ensino
Fundamental II do INSG/Castelo –
Macaé, RJ – promoveram uma série
de apresentações em inglês sobre a

Os alunos do Ensino Fundamen-
tal II do INSG/Castelo – Macaé, RJ
– promoveram na manhã do dia 17
de agosto, a culminância do trabalho
Biomas do Brasil. A Feira foi realizada
de maneira interdisciplinar onde as
disciplinas de Geografia, Ensino Re-
ligioso e Matemática puderam pro-
mover uma troca de conhecimento

Feira Biomas do Brasil é tema de trabalho
interdisciplinar no INSG/Castelo - Macaé

através de um único tema, que tam-
bém é o tema da Campanha da
Fraternidade 2017. “O desafio foi
pensar uma atividade em conjunto,
pois o tema Bioma é facilmente
trabalhado em todas as disciplinas,
desde questões relacionadas a ativi-
dade econômica que transformam os
biomas brasileiros, até a mudança do

território e dos elementos”, explicou
a professora Cristiane Dames (geo-
grafia). Uma das atividades foi a “sala
interativa” que teve como objetivo uti-
lizar a matemática juntamente com
os cinco sentidos. “Os visitantes
observaram paladar, visão, audição,
olfato e tato. Percebemos que o tato é
o sentido mais aguçado, pois todo
mundo quer saber o que tem es-
condido, colocar a mão. Então neste
espaço trouxemos várias áreas da
matemática, como poliedros e sime-
tria”, salientou a professora Edilamar
Amaral. “Ligado ao tema “biomas em
defesa da vida” trouxemos para o en-
sino religioso as várias culturas e suas
religiões, especialmente o elemento
água, tão importante nos biomas.
Desse modo, cada grupo se empe-
nhou, para tratar de uma religião di-
ferente”, disse Joice Lemos, professora
de Ensino Religioso. As alunas Maria
Paula Velasco, Carolina Barcellos,
Luiza Satler e Laís Maia do 7º ano B,
avaliaram como uma atividade muito
interessante, onde todos puderam
pesquisar e arrumar os espaços sobre
os trabalhos que iriam apresentar.

Tema da Campanha da Fraternidade é Trabalhado
em Língua Inglesa no Castelo/Macaé

Campanha da Fraternidade 2017,
cujo tema é “Fraternidade:
biomas brasileiros e defesa da
vida” e o lema “Cultivar e guardar

a criação” (Gn 2.15). Orientados
pelos professores de Língua Inglesa
Andreia Bulhões Pedra e Vinicius
Mariano de Oliveira, os alunos
encenaram uma peça, além de
apresentar a dramatização da
canção “We are the world” de
Michael Jackson. Também
apresentaram as características dos
biomas brasileiros (por meio de
slides) e, por fim, promoveram uma
apresentação de dança. Os
professores explicaram que todos os
grupos trabalharam a questão da
conscientização sobre a preservação
do meio ambiente como forma de
manutenção da qualidade de vida
desta e das próximas gerações.
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Com o intuito de promover
uma atividade dinâmica de conhe-
cimento sobre o bioma Mata Atlân-

Estudantes do curso técnico de
Química do Instituto Nossa Se-
nhora da Glória– Macaé, RJ –

Educação Técnica do INSG/Castelo - Macaé
visita a BRK Ambiental

estiveram presentes no dia 18 de
agosto em uma visita guiada pelas
dependências da Estação de

Tratamento de Esgoto da empresa
BRK Ambiental, da mesma cidade.
A BRK Ambiental é considerada a
maior empresa privada de sanea-
mento do país e é parte da empresa
canadense Brookfield, que atua no
Brasil desde 1899. A BRK de-
senvolve soluções para preservar os
recursos naturais e melhorar a
qualidade de vida das populações,
além de operar plantas de tra-
tamento de resíduos e água para
operações industriais. De acordo
com a coordenadora pedagógica da
ETEC do INSG/Castelo- Macaé,
Fátima Neves, o objetivo da visita
dos alunos da Educação Técnica foi
promover uma atividade prática,
onde os mesmos puderam entender
e conhecer melhor a rotina dos
processos de tratamento de resíduos.

Ensino Médio do INSG/Castelo - Macaé
realiza piquenique no Parque Atalaia

tica, os estudantes do 9º ano do
Ensino Fundamental II e do 1º ano
do Ensino Médio do INSG/Castelo

– Macaé, RJ – participaram, no dia
12 de agosto, de um piquenique no
Parque Atalaia, na Estrada Macaé
Glicério, com a participação dos
pais, garantindo uma manhã de
confraternização entre alunos, pais
e escola. A ideia foi promover uma
abordagem dos conteúdos rela-
cionados ao tema da Campanha da
Fraternidade 2017 “Biomas brasi-
leiros e defesa da vida” fora do
ambiente da escola. A atividade foi
desenvolvida de forma interdis-
ciplinar, pelas disciplinas de
Biologia, Língua Portuguesa, Geo-
grafia, Filosofia, Sociologia e En-
sino Religioso. De acordo com os
coordenadores e orientadores pe-
dagógicos foi um dia de muito
aprendizado e envolvimento com o
conteúdo.
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Na noite do dia 14 de agosto, a
direção da Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora (FSMA) –
Macaé, RJ – e a coordenação do

Centro de Comunicação da Faculdade
Salesiana de Macaé
com mostras culturais

 é reinaugurado

Curso de Comunicação Social
promoveram a reabertura oficial do
Centro de Produções e Estudos
Midiáticos (CEPEM). O CEPEM é

um dos maiores e mais equipados
centros de estudos de comunicação
da região dos lagos. Estiveram pre-
sentes na reinauguração a diretora
geral da FSMA, Ir. Carmelita
Agrizzi, a vice-diretora, Ana Cristina
Lousada, o coordenador do Curso de
Comunicação, Cassiano Simões, a
secretária adjunta de Comunicação/
Casa Civil de Macaé, Luciene
Rangel, entre outros jornalistas e
publicitários de Macaé e região,
colaboradores, coordenadores e
professores da FSMA e alunos.

O espaço, localizado no Bloco F,
passou por obras de reestruturação,
principalmente no que tange
estrutura de acessibilidade. A noite
contou com atividades culturais e
visita guiada pelas dependências e
apresentações musicais.

A Pastoral Escolar do Instituto
Nossa Senhora da Glória– Macaé,
RJ – e a Pastoral Universitária da
Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA) promoveram
diversas atividades durante o dia
16 de agosto, envolvendo alunos,
professores e funcionários, em
comemoração aos 202 anos de
Dom Bosco, aclamado por São
João Paulo II como o "Pai e Mestre
da Juventude”. Acolhidas em todos
os segmentos de ensino, lanche
oferecido pela Cantina Dom Bosco
às crianças, recreações integrando
professores e alunos, exibição do
vídeo “Dom Bosco” e diversas
homenagens foram realizadas na
Instituição.

Comemoração dos 202 anos
de Dom Bosco em Macaé
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No dia 12 de agosto, todos os
professores e coordenadores da
Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA) – Macaé, RJ
– participaram de um encontro de

Para homenagear os pais de
alunos do Instituto Nossa Senhora
da Glória (INSG/Castelo) – Macaé,
RJ – pelo seu dia, a coordenação de
Esportes Extracurriculares promo-
veu nos dias 09 e 10 de agosto uma

Docentes da FSMA participam de Encontro de
Formação  com Tema Depressão e Suicídio

formação continuada para os
mesmos. Os docentes receberam as
boas-vindas da diretora geral, Ir.
Carmelita Agrizzi, que falou sobre
a importância da realização de

encontros como estes que promo-
vem reflexões e a integração entre
os professores de diferentes cursos.
Neste encontro, a palestra principal
permeou pelo tema “Depressão e
Suicídio”, com foco em grupos de
estudantes, ministrada pela psi-
canalista e doutora em Memória
Social, Nilda Sirelli. O objetivo da
palestra foi alertar sobre os prin-
cipais sinais de depressão que os
jovens podem manifestar e pro-
mover um nivelamento sobre o
suporte que a Instituição pode dar
aos estudantes. A vice-diretora da
FSMA, Ana Cristina Lousada, expli-
cou que é um tema pouco comum
de ser abordado em formações com
professores, porém a depressão é
uma doença que precisa de um
olhar atento, pois são os professores
que mais estão próximos desta
juventude.  

Jogos Interativos no INSG/Castelo - Macaé
comemoram o Dia dos Pais

tarde de Jogos Interativos. “O
objetivo foi possibilitar uma tarde de
esportes onde os pais pudessem
interagir com seus filhos e outros
pais, enquanto praticavam ativida-
des físicas juntos, reforçando a im-

portância da parceria escola e
família”, explicou a coordenadora de
Esportes Extracurriculares, Katiane
Lopes. Os pais formaram equipes de
futsal, jogando entre si e depois
contra as equipes dos próprios filhos,
em jogos que, no final, todo mundo
saia vencedor: pais, filhos e escola.
Para Vitor Dalmas Passos, pai do
estudante Davi Siqueira Passos (4º
ano E), foi uma oportunidade ímpar
de jogar com os filhos. “A ideia é
bem original e foi bem legal, porque
além de assistir, jogamos também”,
disse, parabenizando a equipe do
Extracurricular, por meio do
professor Victor Rocha. “Foi muito
legal ver meu pai jogando e acho
que ele joga muito”, avaliou o
pequeno Davi, antes de entrar em
quadra para jogar contra o pai.
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Na manhã do dia 08 de agosto,
estudantes de escolas municipais
estiveram no Instituto Nossa
Senhora da Glória (INSG/Castelo)
– Macaé, RJ – e foram recebidos
pela diretora, Ir. Carmelita Agrizzi,
pela gestora pedagógica, Cintia

Os alunos do 9º ano do Ensino
Fundamenta II do Instituto Nossa
Senhora da Glória (INSG/
Castelo) – Macaé, RJ – estiveram
em visita técnica ao Parque

INSG/Castelo-Macaé
municipais para projeto sobre Macaé

 recebe escolas

Manhães e pelo coordenador do
Ensino Médio e professor de Ciência
Política e Sociologia, Julio Boldrini.
Com objetivo de conhecer pontos
turísticos, históricos e monumentos
de Macaé, estudantes das escolas
municipais estão visitando diversos

locais da cidade. Segundo a diretora
adjunta da E. M. Sônia Regina de
Souza Lapa, Tainá de Matos, as
turmas da escola estão visitando
espaços como o Solar dos Mellos,
farol e o próprio Colégio Castelo. “A
partir das informações que os
alunos colheram aqui faremos uma
produção artística, recriando o
Colégio Castelo e seu entorno, para
apresentar para toda escola, na
culminância que acontecerá no
próximo dia 18”, explicou a
professora do 3º ano do Ensino
Fundamental, Regina Mª. A. da
Silva. Na oportunidade, as turmas
conheceram o prédio antigo (Bloco
A), que um dia fez parte da
residência do Visconde de Araújo,
proprietário do solar onde funciona
o Colégio desde julho de 1963. Além
disso, professores e estudantes
fizeram uma visita guiada pelos
demais blocos e instalações da
Instituição.

Restinga de Jurubatiba é foco de estudo
para alunos do 9º ano do Castelo- Macaé

Nacional da Restinga de
Jurubatiba (Parna Jurubatiba) na
manhã de 29 de agosto. “A partir
de proposta feita pela professora
Flávia Mendes, motivamos os

alunos para uma aula de campo
do Projeto Biomas, onde
puderam conhecer in loco o
Parna Jurubatiba, fazer o
registro fotográfico,
identificando as espécies da
fauna e flora”, explicou o
coordenador pedagógico, Júlio
Boldrini. Após a trilha pela
restinga, os estudantes
participaram de uma palestra
com o subchefe do Parque e
analista ambiental, Marcos
César dos Santos. Com as
informações coletadas, os
alunos farão uma exposição
sobre o tema na escola. 
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O retorno às aulas, marcando
o início do 2º semestre no Instituto
Nossa Senhora da Glória (Castelo
IV) – Rio das Ostras, RJ –
aconteceu dia 1º de agosto e foi
marcado por momentos de
alegria, acolhimento e oração.

Iniciando o segundo semestre no
Colégio Castelo IV - Rio das Ostras,
RJ - aconteceu no dia 31 de julho
uma reunião pedagógica, onde a psi-
copedagoga e professora Joyce Elaine
Machado dos Santos ministrou uma
palestra sobre inclusão, em que os
educadores puderam refletir sobre as
individualidades dos educandos. Já a
professora Cíntia Moreira de Castro
apresentou o Projeto Crescer em Re-
de, motivando o uso das tecnologias
que fazem parte da rotina dos nossos
jovens. “Vivemos um momento mar-
cado pela invenção de uma tecnologia
que vem revolucionando a forma
como acessamos a informação”, res-
saltou a professora.

Alunos e professores reuniram-se
na entrada, na quadra da escola,
e juntos confraternizaram-se,
cantando a música “Vem amigo”,
ao som de violão. Logo após, a Ir.
Neuza acolheu a todos com as
boas-vindas, fazendo uma breve

reflexão sobre a importância da
união e do convívio diário no
ambiente escolar. Finalizando,
todos se uniram em oração por um
semestre de paz, tranquilidade,
harmonia e aprendizado.

 iniciaColégio Castelo de Rio das Ostras
o segundo semestre com entusiasmo e animação

Reunião Pedagógica

 iniciaColégio Castelo de Rio das Ostras
o segundo semestre com entusiasmada
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Baseados no tema do trimestre
“O corpo na Arte”, os alunos do 9º
ano mediados pela professora
Michelle Moraes do Instituto Pro-
fissional Laura Vicunha – Campos
dos Goytacazes, RJ – fizeram nos
dias 02 e 04 de agosto, uma ativi-
dade diferenciada, utilizando o
Datashow e projetando uma ima-
gem escolhida por eles no próprio
corpo e uma técnica bem utilizada

O Corpo na Arte:  alunos do Laura Vicunha
utilizam técnica pictórica

Don Angel A. Fernàndez
na Estréia 2017, explora a
grande missão da família
como uma escola de vida
e de amor, e indica  a  sobri-
edade  e  moderação  entre
alguns  dos  valores  mais
preciosos  e  essenciais  que
se  enraízam  na  vida  fa-
miliar e tornar-se decisi-
vos e fundamentais para os filhos.

A sobriedade e a moderação nos co-
locam no caminho para aprender a
usar as coisas para aquilo que elas
servem e na medida em que elas
servem. Qualquer excesso, no final,
torna as pessoas infelizes.

Muitas vezes, quando os pais se
opõem às escolhas, os filhos ex-
pressam aborrecimento e pergun-
tam por que eles não podem seguir
a moda ou não pode passar horas a
navegar na Internet ou jogar no
computador. É importante trans-
mitir-lhes o princípio de que, quando
eles  dizem sim a tudo que eles  que-
rem ou é que lhes é proposto, em
conformidade com o que os outros
estão fazendo, eles caem no anoni-
mato, de alguma forma desperso-

nalizando-se. Aqueles que dizem sim a
tudo, basicamente, mostra que, para
além  de si mesmo, eles  pouco se im-
portam  com o resto. Dizer não a algu-
mas coisas é a maneira de se empenhar
para fazer outras coisas, para encontrar
o seu próprio lugar  no  mundo,  a  sua
maneira  de  ser  e  de  agir.  Se  como  ca-
sais  tem    um  compromisso  de  serem
sóbrios  e moderados, e acima de tudo
que  transmitem    a alegria e a paz da
alma, os filhos  terão um incentivo para
assumir o mesmo estilo de vida.

Na verdade, a maneira mais fácil e
natural para transmitir a virtude da
simplicidade e da moderação é o exem-
plo do ambiente  familiar.  Se  os  filhos
observam  que  os  pais  renunciam
aquilo  que  eles  consideram  um  capri-
cho  ou sacrificam  o seu sono para cui-

dar da família, assimilarão
o significado dessas ações.
É verdade que quando os
pais vivem sobriamente, se-
rá mais fácil para transmitir
valores através de compor-
tamentos concretos. Na
verdade, viver e transmitir
a sobriedade e moderação,
não significa carregar os

filhos de um fardo  insuportável,
mas prepara-los para a vida.

Quando  uma  família  assume  a  so-
briedade  e  moderação,  como  um
modo  de  vida,  resulta  mais  fácil
dedicar-se  a muitas obras de ser-
viço social, em benefício dos pobres
.São João Paulo  II,  no documento
Familiaris Consortio pôr em  relevo
a  importância  que  nesta  nossa  so-
ciedade  assume  a  hospitalidade,
em  todas  as  suas  formas,  desde  a
abertura das portas de suas casas e
seus corações para os pedidos dos
irmãos, o compromisso concreto de
assegurar que cada família tenha a
sua casa, como o ambiente natural
que preserva e faz crescer.

no nosso cotidiano, a fotografia.
Inspirado na artista peruana Cecilia
Paredes, que desaparece em suas
próprias obras com uma mistura de
fotografia, pintura e performance,
também conhecida como pictórica,
ela encontra uma forma de in-
tegrar-se fisicamente às suas pro-
duções. Os alunos se surpreen-
deram com as possibilidades da téc-
nica e aprovaram a aula dinâmica.


