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Madre Yvonne Reungoat,
Superiora Geral das Filhas de Maria
Auxiliadora, é a nova Presidente da
União das Superioras Maiores da
Itália (Usmi). A eleição aconteceu
no dia 5 de abril à tarde, durante a

Madre Yvonne Reungoat,  Presidente da USMI

65ª Assembleia Nacional que está
sendo realizada em Roma, de 4 a 6
de abril de 2018, com o tema “A
ARTE da PASSAGEM, da Multi-
culturalidade para a intercultu-
ralidade”.

“Obrigada pelo seu ‘sim’ e
augúrios para um serviço eficaz e
fecundo à vida consagrada”, é o
voto expresso pela USMI.

Ir. Chiara Cazzuola, Vigária
Geral enviou uma mensagem a to-
das as FMA do Mundo para expres-
sar proximidade e muita oração:

«Ainda na luz e na alegria da
Páscoa, venho comunicar-lhes uma
notícia que é verdadeiramente uma
surpresa: a nossa Madre, ontem à
tarde, foi eleita Presidente da União
das Superioras Maiores da Itália
(USMI).

Unamo-nos a Ela na adesão à
vontade de Deus e à escolha das
Superioras Gerais que estimam o
nosso Instituto e a nossa Madre, e
estejamos junto dela com muita
oração para esta nova e empenha-
tiva missão.

Maria Auxiliadora continue a
estar-lhe perto e a acompanhar seu
caminho para o bem do Instituto e
da Igreja.

Saúdo a vocês com carinho, Ir.
Chiara Cazzuola»
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Roma, 30 de abril de 2018
“Retornando do Paraguai, onde

vivi uma experiência inesquecível da
Festa da Gratidão mundial, sinto a
necessidade imperiosa de exprimir um
agradecimento especial pelas
inúmeras mensagens recebidas nesta
ocasião da festa anual.

Eu gostaria de chegar pessoal-
mente a cada Filha de Maria Auxilia-
dora, a cada Comunidade Educativa,
cada Jovem, Leigas e Leigos; cada
membro da Família Salesiana, os
Irmãos Salesianos, todas as pessoas
que de maneiras diversas se fizeram
presentes com sentido de pertença,
afeto e espírito de família.

Agradeço à Inspetora – Ir.
Leandra Romero – as FMA, as
Comunidades educativas, as Jovens
e os Jovens que, com ela, colabora-
ram para o belo êxito da festa. Esta
se manifestou em significativas
expressões ricas de valores humanos,
culturais e espirituais típicos da
maravilhosa terra paraguaia. A
riqueza de oração feita segundo as
minhas intenções entornou-se sobre
todo o Instituto, sobre cada pessoa
encontrada e sobre tantas outras que,
no silêncio e na oferta, não estavam
presentes fisicamente, mas que senti
presentes em meu coração.

A harpa, instrumento musical
característico dessa terra, envolveu

milhares de pessoas em muitas partes
do mundo, e foi um chamado para
“tocar as cordas da vida” com uma
melodia sempre nova. Cada corda
tem seu som inconfundível, que se
torna harmonia e partilha.

Vivemos realmente uma rica
experiência de comunhão como
“família mundial”.

O meu desejo é que esta partici-
pação continue, e faça nascer em
nosso coração uma “música inédita”,
que emana notas de esperança, de
vida, de alegria em todo lugar onde a
missão salesiana for chamada para
anunciar esses valores. Nossa alegria
não pode estar contida num único
dia; deve irradiar-se em toda parte e
chegar a muitas irmãs e irmãos,
especialmente aos jovens.

Quantos jovens encontrei e que
me transmitiram uma onda de bem,
de entusiasmo, de abertura ao dom!

Tenho certeza de que continua-
remos a dizer-nos concretamente
obrigado, empenhando-nos com os
jovens para fazer vibrar as cordas da
vida, testemunhando a alegria de
seguir Jesus. Possam, assim, respirar
“ar” de confiança, de otimismo em
relação ao futuro e descubram no
encontro com Jesus a beleza de por
em jogo a própria vida, pelos altos
ideais, como frequentemente o deseja
Papa Francisco.

Estas poucas palavras, certa-
mente, não exprimem tudo aquilo
que vibra em mim, mas tenho cer-
teza de que são acolhidas em toda a
sua intensidade pelos corações de
vocês, abertos, sensíveis ao bem;
corações que sabem fazer “memória”
do que viveram e capazes de trans-
formá-lo em motivo de esperança
para hoje e para o futuro da nossa
missão na Igreja e na socieadade.

Agradeço, também em nome das
Irmãs do Conselho Geral, todas as
Inspetoras e cada comunidade, pelas
generosas ofertas que nos vieram e
que serão usadas na obra em San
Lorenzo (Paraguai) e para outras
numerosas e urgentes necessidades do
Instituto.

No dia 24 de maio terei a alegria
de estar em Turim e aos pés de Maria
Auxiliadora deixarei o meu
agradecimento, para que seja Ela a
fazê-lo chegar luminoso e cheio de
calor a todas, como foi cada gesto de
gratidão e de solidariedade de vocês.

Neste ano as celebrações serão
especialmente solenes pelos 150 anos
de consagração da Basílica. É uma
hora histórica que vivemos com
grande reconhecimento, pela pre-
sença de Maria em nossa vida, na vida
dos jovens, das famílias e da inteira
Família Salesiana.

Deus abençoe vocês.” Ir. Yvonne
Reungoat - Superiora Geral das FMA.

O obrigada da Madre
pela Festa da Gratidão Mundial
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Aconteceu entre os dias 6 e 8 de
abril o Encontro de Formação de
Liderança e Espiritualidade Sale-
siana, no Instituto Nossa Senhora
Auxiliadora - INSA, Rio de Janeiro.
Participaram jovens de Linhares,
Campos dos Goytacazes, Macaé,

Encontro de Espiritualidade

Rio das Ostras, Rio de Janeiro e
Belford Roxo.

Todos os dias foram voltados
para a formação na espiritualidade
Salesiana, com a presença/partici-
pação dos assessores, do conselho
inspetorial e das irmãs salesianas. Os

jovens que participaram tinham
idades variadas, a partir dos 14 anos.

Foram dias ricos, com dife-
rentes temas abordados: os jovens
tiveram acesso a história da AJS no
Brasil e sua origem em Dom Bosco
e em Madre Mazzarello. Puderam
conhecer a origem do universo, um
paradigma entre a ciência e a
religião. Tiveram dinâmicas de
autoconhecimento e reconstrução
pessoal.

Tiveram momentos recreativos
e de convivência com o grupo,
dinâmicas voltadas a assuntos como
a Biblia, quem é Jesus e sobre o
carisma Salesiano conhecendo um
pouco mais de Dom Bosco, Madre
Mazzarello e Nossa Senhora
Auxiliadora.

Viveram momentos lindíssimos
e profundos de oração e adoração
ao Santíssimo Sacramento e
participaram da Santa Missa na
Basílica de Santa Teresinha no
domingo.

Dia 29 de abril Ir. Cláudia, as 4

jovens vocacionadas (Andreina,

Beatriz, Fabiane e Maria

Cristiana) e Ir. Jaqueline

participaram do Encontro

Vocacional Feminino realizado na

Paróquia São Vicente de Paulo

(Rio das Ostras) que reuniu um

grupo de aproximadamente 50

jovens a partir de 14 anos de

idade bem como as Congregações

Religiosas e Novas Comunidades

de todo o Vicariato. Com o tema

“Eis aqui a serva do Senhor”

(Lc1,38) aconteceram palestras,

exposição vocacional, deserto,

adoração... tudo a fim de que a

vontade do Senhor seja conhecida

e assumida na vida destas jovens

que O buscam com ardor.

Encontro Vocacional Feminino
em Rio das Ostras

 Juvenil Salesiana
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Uma animada roda de bate
papo aconteceu no dia 20 de março
no Projeto Crescendo Juntos (PCJ)
– Belford Roxo, RJ – com um
grupo de meninos e meninas. Com
o objetivo de conhecer a realidade e
tirar possíveis dúvidas da fase em
que se encontram, os educandos

Com o objetivo de promover o
protagonismo de vida de
crianças e adolescentes
(Lideranças), aconteceu no
Projeto Crescendo Juntos (PCJ)
– Belford Roxo, RJ – nos dias
26 de março e 9 de abril, uma
formação que fundamentou a
responsabilidade dos Monitores
(nome dado aos líderes do
Projeto). Os jovens iniciaram os
estudos para a construção de
seu Estatuto e exercitaram a
frase tema da Comissão
Representativa de Crianças e
Adolescentes do PCJ (Grupo de
monitores) que é: “Estamos a
serviço do próximo!”. Na
ocasião, o coordenador
Pedagógico Stevie Santos,
refletiu com o grupo a
importância de dar testemunho
e de colaborar de coração e
com gratuidade. Os educandos
participaram de diversos
debates e deram também o
ponta pé inicial para a escolha
do tema gerador de 2018. Para
concluir o encontro, os
educandos se deliciaram com
um lanche preparado com
muito carinho pela voluntária
Dona Joana Queiroga.

participaram de um encontro onde
o tema era Higiene e Vida. Momento
de conversa onde os educandos
puderam ficar a vontade e fazer
perguntas aos educadores que
desenvolveram dinâmicas de
integração e vídeos de introdução ao
encontro.

No dia em que retornou ao
Projeto Crescendo Juntos, PCJ (27/
04/2018) após sua participação no
Projeto Mornese - Língua Portu-
guesa, a Assistente Social Goyani
Santos foi acolhida com uma sur-
presa que celebrou seu retorno e

também seu aniversário. A Assistente
Social partilhou com a equipe da
Obra Social o quanto foi rica a
experiência de estar na fonte do
Carisma Salesiano e poder conhecer
uma terra que inspira e revigora a
alma de um educador salesiano.

Roda de bate papo
no PCJ integra jovens

Acolhida e Celebração
de Vida no PCJ

Formação de
Monitores no PCJ
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Uma terça feira bem diferente
agitou o Projeto Crescendo Juntos,
(PCJ) - Belford Roxo, RJ. Na oca-
sião, aconteceu a abertura da Terça
Cidadã, que tem como objetivo pro-
mover o Protagonismo das lideranças
da Obra Social. Neste dia, os edu-
candos animaram a formação (aco-
lhida realizada a cada turno) e ex-
pressaram o cuidado que todos devem
ter com os diversos espaços que esta-

O Projeto Crescendo Juntos –
Belford Roxo, RJ – sempre atuante e
preocupado com a formação de seus
jovens atendidos, realizou um
encontro formativo em prol do
amadurecimento harmônico da
equipe. Desta vez, a formação foi
assessorada pela Ir. Rita Cristina, que
refletiu sobre as relações e as práticas
intuitivas e envolventes enraizadas na

Encontro no PCJ:
Formação e Assistência

fé e na graça do Espírito Santo, que
buscam ser: racionais, delicadas,
sábias, cheias de bondade generosa e
de bom humor ou alegria, como
prega a Pedagogia Salesiana. Ir. Rita
fez a equipe refletir sobre a
importância de estar e crescer junto
com cada criança, adolescente e
jovem atendido por esta Obra Social
Salesiana.

Estreia da Terça Cidadã  no PCJ

vam inseridos. Foi lindo perceber o
brilho do protagonismo expressado no
olhar de cada adolescente. Encer-
rando o momento reflexivo, os edu-
candos foram para a quadra e escuta-
ram a palavra do Coordenador Pe-
dagógico Stevie Santos, que explicou
a importância da história que está
inserida em cada hino e assim todos
cantaram animadamente os hinos de
Belford Roxo e o Hino Nacional
Brasileiro.

PCJ: Formação
Pedagógica I e II

Nos dias 6 de 13 de abril,
aconteceu no Projeto Crescendo
Juntos (PCJ) – Belford Roxo, RJ
– uma formação Pedagógica
Continuada onde o Coordenador
Pedagógico Stevie Santos
refletiu com a equipe sobre a
dimensão e responsabilidade da
ação alegre do
acompanhamento e sobre a
assistência dos educandos, que é
inerente na Pedagogia
Salesiana. Em seguida, a equipe
de educadores fez um resumo do
Sistema Preventivo (tarefa
direcionada na formação
Pedagógica da semana passada)
além de expressar a essência do
mesmo e a força do seu tripé ou
seja: razão, religião e
Amorevolezza. Assim,
conseguiram compreender
melhor que esse é um método
educativo que utiliza a força da
presença e acompanhamento
junto aos jovens como meio
eficaz para educar. Cada
membro da equipe partilhou um
pouco da ação do educador nos
dias de hoje a partir da ótica
Pedagógica de Dom Bosco e
Madre Mazzarello. Concluindo a
formação, os educadores
receberam diversos doces
simbolizando a doçura da
missão de educar. Para
encerrar, o coordenador
agradeceu a todos e fez a
entrega do boletim Salesiano
(Março de 2018) que será tarefa
para a próxima formação, com
foco na seguinte matéria:
"Sistema Preventivo e Direitos
Humanos".
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Uma linda homenagem para Ir.
Mercedes, da Obra Social do Projeto
Crescendo Juntos (PCJ) – Belford
Roxo – foi realizada por todos os
membros do PCJ no dia 25 de abril.
Na ocasião, foi lembrado o Dia do
Contabilista e a Ir. Mercedes sentiu a
força da gratidão que existe na
essência da família PCJ. A home-
nagem contou com recepção pelos
educandos Anderson e Sarah
Eduarda, abertura com o coorde-
nador pedagógico Stevie Santos e
oficina de Artes Cênicas animados
pela educadora voluntária Nataly. Na

pelo Dia

sequência, os jovens Lavínia e Juliano,
coordenadores do grupo de liderança
da Obra Social, expressaram a im-
portância da Ir. Mercedes no forta-
lecimento da missão Salesiana em
Belford Roxo. Finalizando as home-
nagens, a diretora do PCJ Ir. Maria
Rita, bem emocionada, agradeceu a
todos pelo carinho ali prestado e
explicou o papel de uma contabilista.
Ir. Mercedes, repleta de alegria,
agradeceu a todos pelo carinho e
sensibilidade direcionados a missão
desenvolvida por ela.

Com muita alegria, o Projeto
Crescendo Juntos – Belford
Roxo, RJ – recebeu Dom
Juarez Delorto Secco. O
objetivo da visita foi de rever
as Irmãs e também de conhecer
um pouco da dura realidade de
crianças e adolescentes
atendidas por esta Obra Social.
Dom Juarez, que é Bispo-
Auxiliar da Arquidiocese Rio de
Janeiro, passou uma manhã e
um início de tarde na
instituição e pode conversar
com um grupo de liderança que
passava por um momento de
formação, tendo a
oportunidade de escutar dos
próprios educandos a
importância que a Obra Social
tem para a promoção do
protagonismo de cada um
deles. Acompanhando Dom
Juarez, estava Pe. Aldo de
Souto Santos, Assistente
Eclesiástico que representa a
Pastoral do Menor do Leste 1.

PCJ recebe visita
de Dom Juarez

Delorto
Ir. Mercedes recebe
homenagem
do Contabilista

No dia 19 de abril aconteceu no Projeto
Crescendo Juntos PCJ (Belford Roxo, RJ)
uma acolhida (Formação) mais que
especial: Irmã Mercedes transmitiu a cada
educando do PCJ a importância de
valorizarmos nossas raízes. Com o foco no
dia do Índio Ir.Mercedes levantou a
bandeira da conscientização a respeito da
História do Brasil e do respeito ao povo
indígena que representa a liberdade e a
cultura de respeito à natureza. Os
educandos puderam tirar dúvidas e
entender um pouco mais com relação à
divisão do país e de suas riquezas naturais.

Acolhida do Dia do Índio no PCJ
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No dia 13 de abril aconteceu no
Projeto Crescendo Juntos ( Belford
Roxo - RJ) um dia em que a luz da

Corrente de solidariedade no PCJ

esperança foi consolidada no
coração de todos. Em meio a uma
crise financeira que atinge a todos e

à realidade de Belford Roxo que é
de uma violência gritante que faz
de todos reféns de um poder
paralelo, enxerga-se a bondade do
ser humano que não se permite
perder a sensibilidade.  O senhor
Fernando (do mercado Nahide),
presenteou as crianças e adoles-
centes da obra Social "Crescendo
Juntos" com uma caixa de bom-
bom que fez a alegria da criançada.
Para a diretora do PCJ Irmã Maria
Rita Zampiroli esse é um sinal
concreto de Deus fortalecendo e
acompanhando a vida do jovem e a
missão das Filhas de Maria
Auxiliadora em Belford Roxo.

Com intensa participação no
Projeto Universidade Bairro, onde
atua desde 2013, o curso de Edu-
cação Física do ISECENSA –
Campos dos Goytacazes, RJ – está
em plena atividade. Sob a coor-
denação do Prof. Nilo Terra, os aca-
dêmicos do 1º ao 6º período pro-
movem regularmente atividades
recreativas a cerca de 20 crianças da
Comunidade Tamarindo. São jogos
de oposição e movimentos básicos

das lutas que, além de incentivarem
a prática esportiva, promovem o
crescimento emocional dos peque-
nos, disciplinando-os e ajudando-os
na resolução de conflitos equili-
bradamente. Segundo o professor
Nilo, "após esses anos de projeto é
perceptível a mudança de compor-
tamento das crianças no que diz res-
peito às relações interpessoais, com
a adoção de hábitos como agradecer,
desculpar-se e ser mais tolerante".

Os alunos do 2º ao 5º ano do
Ensino Fundamental do CENSA
– Campos dos Goytacazes, RJ –
comemoraram o Dia do Livro
durante toda tarde de 18 de
abril. A festa começou no teatro,
com uma divertida contação da
história "Chapeuzinho
Amarelo". Ali também
conheceram um pouco mais
sobre Monteiro Lobato e sua
obra. No intervalo,
participaram do Espaço
Literário, montado no pátio,
onde puderam escolher os livros
preferidos para levar para casa.

Fundamental I do
CENSA Comemora o

Dia do Livro
Educação Física do ISECENSA
na comunidade Tamarindo
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O ISECENSA – Campos dos
Goytacazes, RJ – recebeu, na noite
de 5 de abril, o Presidente da Fun-
dação João Goulart, José Moulin
Netto. O convidado ministrou uma
palestra aos acadêmicos do curso de
Engenharia de Produção e convida-
dos, intitulada "NUDGE:  uma ciência
comportamental aplicada".

Com vinte anos de experiência
em consultoria estratégica e de gestão
em diversos países, José Moulin criou
empresas de consultoria, montou
equipes e desenvolveu relacionamen-
to com executivos de topo, abrindo
escritórios em São Paulo, Rio de
Janeiro e Buenos Aires. Atualmente,
como Presidente da Fundação João
Goulart, sua missão é desenvolver
líderes e gestores na Prefeitura do Rio

para palestra

ISECENSA recebe presidente da
Fundação João Goulart

de Janeiro. Nos últimos 2 anos vem
estruturando diversos projetos de
Ciência Comportamental Aplicada /
Nudge, para governos estaduais e
municipais no Brasil.

Em sua palestra, o engenheiro
explicou que o "Nudge" consiste em
desenvolver intervenções comporta-
mentais com o objetivo de influenciar
o comportamento das pessoas, com
foco no contexto (em oposição ao fo-
co na cognição), embasamento cien-
tífico (em oposição ao embasamento
no senso comum) e utilizando-se do
pensamento projetual, visando atingir
objetivos específicos pré-determi-
nados. O palestrante relatou, ainda,
sua atuação e os resultados obtidos
na Prefeitura do Rio de Janeiro, em
áreas como arrecadação de IPTU e
outra receitas.

O tema não poderia ser mais
interessante: Dia da Carreira.
Afinal, é importante que os jovens
já fiquem atentos às suas
inclinações, e desde cedo, pensem
em suas futuras profissões. E esse
foi o estudo do 6º ano do Ensino
Fundamental do Auxiliadora, na
manhã de 20 de abril. Mas nas
aulas de Inglês! O "Career Day"
resultou numa eclética
apresentação de profissões,
estudadas e explicadas pelos
alunos, a partir do que
consideram suas vocações.
-Foi uma aula enriquecedoras.
Além de praticarem a oralidade
na língua inglesa, os alunos
mostraram um pouco de si, do
que pretendem para suas vidas
profissionais - disse Ana Paula
Castro, professora responsável
pela disciplina.

Career Day no
CENSA

Na semana em que comemora o livro, de
16 a 18 de abril, a Escola Infantil do CENSA
– Campos dos Goytacazes, RJ – esteve em
festa. Com uma programação especial
para cada dia, as atividades contaram com
contação de histórias, varal de livros,
palitoches, criação de livro gigante,
marcadores de livros, máscaras dos
personagens do Sitio do Picapau Amarelo e
vídeos encantaram os pequenos.

Semana do Livro na Escola Infantil do CENSA
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O ISECENSA – Campos dos
Goytacazes, RJ – recebeu o Presi-
dente do Conselho Federal de Admi-
nistração - CFA, Wagner Siqueira, na
noite de 16 de abril. Falando sobre "Os
desafios do administrador do século
XXI", Wagner abordou as tendências
das organizações contemporâneas e
os grandes desafios a serem enfren-
tados pelos profissionais no futuro.
Dirigindo-se aos acadêmicos do curso
de Administração que o assistiam, o
palestrante ressaltou os pontos exigi-
dos pelas organizações e como o
jovem administrador deve atuar
diante da velocidade dos avanços
tecnológicos.

Num segundo momento da noi-
te, a professora e administradora Laís
Pillar recebeu o Prêmio Docência no
Ensino Superior de Administração.

Entregue pelas mãos dos conselheiros
do CRA-RJ, Wilian Machado e
Francisco de Jesus, e do representante
da Casa do Administrador em
Campos dos Goytacazes, Manoel de
Oliveira, o prêmio significa o reconhe-
cimento aos professores que atendem
a critérios como domínio e atualiza-
ção de conteúdos, excelência no con-
vívio com os alunos e instituição de
ensino, respeito aos princípios éticos
e de responsabilidade social, enga-
jamento com atividades extracurri-
culares, proposição de inovações e
melhorias para o curso e estímulo à
produção científica. “Nosso corpo
docente é um grande diferencial e o
prêmio recebido pela professora Laís
comprova, mais uma vez, a qualidade
de nossos professores”, disse Túlio
Baita, coordenador do curso de Admi-
nistração do ISECENSA.

Um dos mais significativos
projetos sócio acadêmicos
desenvolvidos pelo ISECENSA –
Campos dos Goytacazes, RJ – o
"Leitura no Ponto" mais uma
vez foi colocado em prática pela
instituição. Criado pelo curso de
Pedagogia em 2016, o trabalho
tem como objetivo disseminar a
leitura através da distribuição
gratuita de livros, em pontos de
grande concentração de
pessoas. Esse ano, a dinâmica
aconteceu no dia 14 de abril, no
Terminal Rodoviário da Beira
Rio, em Campos dos
Goytacazes. Foram distribuídos
mais de 350 títulos, dos mais
variados gêneros literários,
doados pelos alunos do CENSA
e ISECENSA. Crianças, adultos
e idosos receberam os livros
com entusiasmo e curiosidade,
mostrando grande aprovação
na iniciativa.

Para Angela Berto, professora
da disciplina Prática de
Formação, "além de
democratizar a leitura, o
projeto aproxima a
universidade da comunidade,
fator fundamental para a
promoção de uma sociedade
que priorize a cultura e a
Educação."

Noite de palestra e prêmio
para o ISEADM

III Leitura no Ponto
do ISECENSA

"Com os jovens, façamos vibrar
as cordas da vida, testemunhando
a alegria de seguir a Cristo."

Unido à Madre Geral e às Filhas
de Maria Auxiliadora de todo o
mundo, o CENSA / Campos dos
Goytacazes disse o seu "obrigado",
no dia 26 de abril, com uma festa
que comemorou a alegria, a
esperança e o trabalho de uma vida
em resposta ao chamamento de
Deus, despertando o seu projeto em
cada jovem.

Festa da Gratidão no CENSA
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Nos dias 29 e 30 de abril
aconteceu a Assembleia Formativa
da Inspetoria Nossa Senhora da
Penha que reuniu , no Centro
Inspetorial, um grupo de aproxi-
madamente quarenta Irmãs. Na
tarde do primeiro dia o grupo se
dedicou a rezar a Palavra de Deus
partindo de uma lectio divina do
texto de Jo4 (Samaritana) – texto
iluminador da assembleia - orien-
tada por Ir. Tânia Maria Cordeiro.

Finalizando o dia, frei Arley
(OFMCappuchinho) presidiu uma
fervorosa celebração eucarística que
foi concluída com a bênção de todos
os ambientes após um longo pe-
ríodo de reforma e ampliação das
instalações da casa.

Na manhã do último dia,
Doutora Patrícia Ferreira da Costa
desenvolveu o tema “Acompanha-
mento e as relações humanas”
enfatizando a importância do

Assembleia Formativa Inspetorial

cuidado com a vida a partir da
escuta, da presença restauradora...
e provocando a que não se perca de
vista a essência de todo ser humano
e que se acredite nela sempre. À
tarde, aconteceu a assembleia
jurídica, onde o dr. Simão Augusto
(contador) apresentou o balanço de
2017. Já rumando para a conclusão,
as animadoras dos serviços ins-
petoriais conversaram com a As-
sembleia, bem como as Irmãs Rita
Cristina e Gerline que partilharam
entusiasticamente a experiência
vivida no Projeto de Espiritualidade
Missionária e no Projeto Mornese,
respectivamente. Ao final, Ir. Ana
Teresa Pinto – inspetora – concluiu
a assembleia – após os informes que
sempre se fazem necessários –
agradecendo a cada uma pelo em-
penho, pela presença, e desejando a
todas um retorno abençoado às suas
comunidades.

A Assembleia teve a alegria de
contar também com a presença das
quatro jovens vocacionadas que
moram na Comunidade do Laura
Vicunha (Andreina, Beatriz,
Fabiane e Maria Cristiana).
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O ISECENSA – Campos dos
Goytacazes, RJ – promoveu mais
uma visita técnica ao Porto do Açu,
no dia 20 de abril. Direcionada aos
cursos de Administração e Enge-
nharias, o grupo contou com 30
acadêmicos e 5 professores que,
além de conhecerem as instalações
portuárias e as diversas empresas
alojadas na área, sanaram curio-
sidades sobre empregabilidade, uma
vez que o empreendimento absorve

O Projeto Clínica Nômade Voz da
Rua, criado e desenvolvido pelo curso
de Psicologia do ISECENSA –
Campos dos Goytacazes, RJ – pro-
moveu um debate com os acadêmicos

grande número de engenheiros e
administradores.

Com operações iniciadas em
2014, o Porto do Açu já movimenta
cargas como granéis sólidos e
líquidos, carga geral, minério de
ferro e petróleo. Em 2017, recebeu
cerca de 1.600 embarcações e tem
projeções ainda maiores para os
próximos anos. Destaque no cenário
nacional, possui características que
o distingue dos demais portos e que,

juntas, foram um aglomerado
importante para economia da
região. Dentre as principais estão
apresentar a maior base de apoio
offshore do mundo no porto mais
perto da Bacia de Campos, 6 berços
contratados pela Petrobras, 1 pela
Chevron e 8 em negociação com
petrolíferas internacionais, único
porto com profundidade mínima de
10m para receber indústrias na
Região Sudeste, estaleiro de reparos
pode oferecer serviços de conteúdo
local, heliporto no porto mais pró-
ximo à Bacia de Campos, capaci-
dade para receber as maiores
embarcações de contêineres do
mundo, desenvolvimento de acesso
terrestre de última geração, geração
termelétrica de 6,4 GW (com
licença) por meio de três plantas a
gás no curto prazo, custos menores
de energia por meio do consumo de
15 milhões m³/dia de gás associado
da Bacia de Campos, conceito chinês
de integração para aumentar a pro-
dutividade e 90 km² de retroárea.

Administração e Engenharias
em visita técnica ao Porto do Açu

Voz de Rua do ISECENSA promove debate

do 7º período da graduação. O en-
contro aconteceu no dia 12 de abril e
fez parte da disciplina "Estágio Básico
em Psicologia Social-comunitária".
Tendo à frente o psicólogo Eduardo

Amaral, egresso do curso, integrante
do Projeto e mestre pela Fiocruz, onde
defendeu a dissertação "O Desprezo
no Olhar": Vivências de Violências da
População em Situação de Rua de
Campos dos Goytacazes", a roda de
conversa gerou uma discussão qua-
lificado sobre exclusão social, o com-
promisso social e a ampliação da
prática da Psicologia para os contex-
tos vulnerabilizados. “Vocalizar esse
grupo silenciado socialmente é o
objetivo principal do projeto e garantir
os direitos dessa população, o eixo
norteador da proposta. O curso de
Psicologia do ISECENSA trabalha
efetivamente na formação de recur-
sos humanos sensíveis às causas so-
ciais”, afirmou Prof. Paulo Arthur
Buchvitz, coordenador do curso.
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O curso de Pedagogia do
ISECENSA realizou a cerimônia da
Investidura dos Jalecos para os
calouros de 2018.1, na noite de 5 de
abril.

O evento aconteceu no
Auditório João Paulo II, com a
presença de professores, colegas de
curso e familiares. Os novos
acadêmicos receberam seus jalecos
como símbolo do início de sua
trajetória acadêmica e escolha
profissional.

Investidura do Jaleco do Curso de Pedagogia

Alunos do 8º ano A e B do
Ensino Fundamental II do Instituto
Nossa Senhora da Glória (INSG/
Castelo) - Macaé, RJ - participaram
de uma aula interdisciplinar pro-
movida pelas professoras de geo-
grafia, Cristiane Dames  e de mate-
mática, Fátima Lemos, no dia 06 de
abril, na Sala Madre Colombo.

O aulão surgiu a partir da
Campanha da Fraternidade 2018,
cujo tema é “Fraternidade e Supe-

“Aulão” interdisciplinar no Castelo
promove aprendizado dinâmico

ração da Violência”.  As docentes
abordaram questões como xeno-
fobia, conceito e mapa da violência,
globalização (pela disciplina de
geografia) e construção, leitura e
interpretação de gráficos e cálculo
de porcentagens (na disciplina de
Matemática), dentre outros con-
teúdos.

“Juntas planejamos algo que
pudesse alcançar o público jovem,
pensando nas palavras de Dom

Bosco, que sempre lutou de forma
positiva extraindo o melhor da
juventude. Os conteúdos da grade
curricular foram trabalhados nas
disciplinas nas aulas convencionais
e depois adaptamos para compor o
aulão”, explicou a professora
Fátima Lemos, completando que a
ideia principal é formar cidadãos
conscientes, protagonistas de suas
ações, com competências e ha-
bilidades para os exames que virão
pela vida acadêmica num futuro
próximo.

A aula teve como dinâmica a
apresentação de vídeos, a leitura de
reportagens do Jornal “EL País”,
bate-papo sobre os tipos de vio-
lência, lista de exercícios composta
por questões extraídas de provas do
ENEM.

Também foi apresentado um
Kahoot (plataforma de criação de
questionário, pesquisa e quizz) con-
tendo seis questões de matemática
e geografia e outro Kahoot criado
pelo aluno Matheus Schettini
Corrêa, 8°ano A que fez a diversão
da aula.
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Curso de Psicologia
jovens do Nova Vida

 realiza bate-papo com

Na manhã de 17 de abril, alunos
do 1º ano A do Ensino Médio do
Instituto Nossa Senhora da Glória
(INSG/Castelo) –  Macaé, RJ –
assistiram à palestra do professor
doutor, psicólogo e coordenador do
Curso de Psicologia da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora
(FSMA) Marcello Santos, que falou
sobre o tema “Violência Cotidiana”.

O coordenador do Curso de
Psicologia da Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora - FSMA, Marcello
Santos, e três estudantes e estagiárias
iniciaram no dia 02 de abril, o Projeto
Papo Reto com jovens do Projeto
Nova Vida, com o intuito de promo-

ver debates sobre temas importantes
no âmbito da juventude, na perspec-
tiva de Psicologia Comunitária.

A ideia é dar um suporte
emocional aos adolescentes. “O
projeto surgiu da experiência do
Instituto Promundo que trabalha

com questões sobre a igualdade de
gênero e a prevenção da violência.
Esse Projeto já foi desenvolvido em
2012 na Faculdade Salesiana e
agora foi reeditado para aplicação
com meninos na faixa etária de 14
e 18 anos do Nova Vida. Eles são os
protagonistas, na medida em que
buscamos dar voz aos adolescentes.
Como possuem perspectivas dife-
rentes sobre a vida, sobre trabalho
e sobre a existência, pretendemos
depois transformar esse projeto em
uma pesquisa”, explicou Marcello.

Ao todo ocorrerão 18 oficinas
onde serão discutidos assuntos
como drogas, sexualidade, DST/
Aids, autoestima e suicídio, con-
duzidas pelas alunas do 9º período
do curso de Psicologia.

Para o palestrante, o bate-papo
teve como objetivo sensibilizar
meninos e meninas sobre a cons-
trução de papéis sociais, fazendo-os
repensar situações perpetuadas ao
longo do tempo. “A partir desse
primeiro contato, acho que conse-
guimos fazer a juventude refletir
sobre as questões de gênero, a
assimetria entre homens e mulheres

quando o tema é emprego, direitos
civis e dessa forma pensar alter-
nativas para a boa convivência”,
disse Marcello.

Avaliando a palestra, a aluna Liz
do Amaral disse que este é um as-
sunto que deve ser mais comentado
nas escolas. Já a estudante Luana de
Almeida ressaltou que o tema foi
abordado com muita leveza. Seguida
da jovem Ana Clara, que avaliou o
tema como “muito bem apresentado
pelo psicólogo”.

A atividade que iniciou com uma
visita na Clínica Escola de Psicologia
Santa Teresa da FSMA, é fruto da
ampliação das discussões de conteú-
dos das disciplinas de Português/
Literatura, Sociologia/Filosofia,
ministradas pelos professores Maria
Aparecida de Araujo e Moacyr
Macedo, com o 1° ano do Ensino
Médio e tem como elemento mo-
tivador o livro “Outros jeitos de usar
a boca” da autora Rupi Kaur.

Ensino Médio do Castelo
sobre “Violência Cotidiana”

 participa de palestra
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Com foco no aprendizado
completo e interdisciplinar,
estudantes do 8º ano A e B do
Ensino Fundamental II do
Instituto Nossa Senhora da
Glória (INSG/Castelo) – Macaé,
RJ – participaram de uma
atividade prática envolvendo
competências e habilidades das
disciplinas de ciências e artes.
A atividade foi realizada no dia
19 de abril, sob a orientação do
professor de Ciências Maycon
Granados. Os alunos produziram
pinturas em tela, inspiradas em
imagens microscópicas do tecido
do corpo humano.
Durante a aula, a liberdade de
criação artística foi incentivada
pelo professor, que previamente
orientou sobre o conteúdo
estudado.

Aula interdisciplinar
promove o

aprendizado integral

O Dia do Índio foi comemorado
no dia 19 de abril pelos estudantes do
4º ano A do Ensino Fundamental I
do Instituto Nossa Senhora da Glória
(INSG/Castelo) – Macaé, RJ – de
forma lúdica e encantadora. Os alu-
nos encenaram uma peça de teatro
no momento da acolhida das turmas.

Além das turmas do 2º ao 5º ano
do Ensino Fundamental I, também
assistiram à apresentação de teatro as
turminhas da Educação Infantil.

Teatro faz homenagem
ao Dia do Índio

Todo o trabalho de encenação foi
orientado pela professora Simone
Agostinho. “Dentro das disciplinas de
História e Geografia trabalhei o con-
teúdo sobre o “Descobrimento do
Brasil”, com ênfase na conquista das
terras brasileiras pelos portugueses e
a forma como os índios tiveram sua
cultura modificada pelos coloniza-
dores. A ideia foi valorizar a cultura
indígena e sua relevância para a so-
ciedade”, frisou Simone.

“Fases da Vida”  é tema de palestra para estudantes
Com uma linguagem lúdica, a ginecologista e
obstetra Alessandra Lofiego, palestrou para os
estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental I do
Instituto Nossa Senhora da Glória (INSG/Castelo)
– Macaé, RJ – no dia 16/04.

A partir do tema “Fases da Vida”, a médica falou
um pouco sobre a origem da vida e as diferenças no
desenvolvimento de meninos e meninas, e
respondeu posteriormente às perguntas dos alunos.

A atividade faz parte de um ciclo de palestras para
os alunos do Ensino Fundamental I, com temas que
já fazem parte do conteúdo estudado na disciplina
de Ciências Humanas e da Natureza.
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Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II do
Instituto Nossa Senhora da Glória (INSG/Castelo) –
Macaé, RJ – sob a orientação da professora de
Matemática Edilamar Amaral, finalizaram o “Projeto
Linha da Vida", na manhã do dia 11 de abril, durante
o período de aula.
Segundo explicou a professora, os alunos foram
estimulados a confeccionar um livreto individual
contando fatos que ocorreram nos seus 12 anos de
vida, como uma atividade mais prática, sensível e
próximo da realidade do estudante.
“O trabalho foi iniciado quando começamos a falar
sobre os números inteiros relativos. Em grupo, eles
criaram a linha do tempo de fatos “Antes de Cristo” e
“Depois de Cristo” e confeccionaram um livro
sanfona. Depois, os alunos construíram suas próprias
linhas da vida, contando suas histórias”, salientou
Edilamar, explicando que cada capa foi ilustrada
com o Brasão da Família dos alunos, fruto de um
trabalho desenvolvido anteriormente.

Na noite do dia 13 de abril, dezes-
seis alunos com idades entre 7 e 12
anos do Instituto Nossa Senhora da
Glória (INSG/Castelo) – Macaé, RJ
– receberam o Certificado Cambridge

English referente aos exames reali-
zados em novembro do ano passado.
A cerimônia de entrega dos certifi-
cados foi realizada em inglês com
tradução simultânea para os pre-

Estudantes  do INSG/Castelo
recebem certificado de Cambridge

sentes, sob a coordenação do trabalho
da International School. O certificado
atesta os conhecimentos de Língua
Inglesa dos alunos, em três diferentes
níveis (Starters, Movers e Flyers) de
acordo com a faixa etária.

Durante o evento foi exibido um
vídeo legendado com depoimentos
em inglês dos alunos, também foi
entregue à direção geral a certificação
oficial da Universidade de Cambridge
de reconhecimento do INSG/Castelo
como Exam Preparation Centre
(Centro Preparatório de Exames). E
ao final, os pais participaram, espe-
cialmente, da montagem do “Mural
de Honra de Cambridge” com as fotos
dos seus filhos.

FSMA: Mercado de Trabalho é
Debatido no Nova Vida

Dando continuidade às rodadas de capacitação do
Projeto Nova Vida, promovidas pela Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora (FSMA) – Macaé, RJ – e
pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos
Humanos e Acessibilidade de Macaé, dezenas de
jovens participaram no dia 24 de abril, de mais uma
palestra com o tema “Mercado de Trabalho em
Macaé - Realidade e Potencialidades”.

Ministrada pelo professor mestre em Ciência Política
da FSMA, Julio Cesar Boldrini, a palestra percorreu
assuntos como a atual situação econômica, possíveis
formas de superar a crise e, quais tipos de profissio-
nais serão demandados nos próximos 10 anos, abran-
gendo a cadeia do petróleo, do turismo e da pesca.

“Ao final discutimos junto com os adolescentes a
importância da apropriação da tecnologia na
construção de um profissional capacitado para os
desafios do futuro no mercado local”, explicou Júlio.

No Castelo a matemática na
cronologia da vida
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A noite do dia 18 de abril, foi
marcada pela III Jornada das
Engenharias, na Faculdade Sale-
siana Maria Auxiliadora – FSMA. O
evento com foco na integração dos

FSMA: III Jornada das Engenharias

cursos de engenharia, promoveu
debates sobre opções de mestrado na
região, bate-papo com novos alunos,
palestras diversas e apresentações de
projetos de iniciação científica.

Na ocasião, estudantes e profis-
sionais puderam trocar experiên-
cias. “Esta foi uma noite única, um
momento de acolher e abraçar
oportunidades. Tenho certeza que
saímos melhores pela partilha da
experiência e com mais vontade de
crescer e sermos melhores do que
já somos. Sempre há oportunidade
e espaço para melhorarmos um
pouco mais”, disse a diretora geral
da FSMA, Ir. Carmelita Agrizzi.

Para o coordenador de Pesquisa
e Extensão, Hans Schmidt, media-
dor da mesa redonda de abertura, a
Jornada das Engenharias é um
importante evento, pois pode definir
o futuro profissional dos graduan-
dos. “Tivemos a presença de quatro
doutoras e pesquisadoras de alto
nível, de universidades de renome
no evento de abertura, o que muito
nos orgulha na medida que con-
tribuíram com a troca de expe-
riências sobre os processos de for-
mação”, finalizou.

No dia 04 de abril, a coordenação
de Pesquisa e Extensão da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora – FSMA
– realizou a entrega de certificados da
primeira turma do Curso de Extensão

Curso de Extensão na FSMA encerra
com entrega de certificados

“Português e Matemática para
Concursos”.

Como curso rápido, o objetivo foi
atualizar e preparar os alunos com
conteúdo que ajudará na realização

de concursos públicos e/ou partici-
pação em seleções de emprego.

Segundo o coordenador de
Pesquisa e Extensão da FSMA, Hans
Schmidt, o curso foi pensado para
auxiliar jovens e adultos que estão
buscando colocação no mercado de
trabalho e estabilidade profissional por
meio de concursos.

A professora mestre, organi-
zadora do “Curso Português e Mate-
mática para Concursos”, Jaqueline
Mateus de Moura, destacou que no
momento da realização de um
processo seletivo além do conteúdo
estudado, que é de extrema impor-
tância, também é preciso que o
candidato tenha concentração e
calma, que o próprio processo de
rotina de estudo proporciona.
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No dia 17 de abril, aconteceu a
primeira reunião de 2018 do
projeto Escola de Pais, para as
séries de Educação Infantil e parte
do Fundamental I do Colégio
Castelo Rio das Ostras, RJ.

A iniciativa teve início no ano
passado e tem o objetivo de
integrar ainda mais a escola com
a família dos alunos, promovendo
um melhor desenvolvimento da
aprendizagem. As reuniões
buscam transmitir aos pais,
conhecimentos capazes de
estimular sua participação nas
atividades em casa, bem como no
acompanhamento escolar como
um todo. “A ideia é de que escola e
família estejam em sinergia,
alinhadas para oferecer o melhor
em termos de educação”, explicou
Maria de Fátima Barbosa
psicóloga responsável no Castelo.

Para estimular a troca de
experiências, em cada encontro
um tema será proposto para
debate. Nesta ocasião, os pais
discutiram sobre o texto “Filhos
não vêm com manual de
instrução”, uma reflexão sobre as
diferentes fases da infância à
adolescência, e como lidar com
elas.

Ensino Médio Castelo/ Rio
das Ostras
projeto “Júri Simulado”

 participa do

Castelo de Rio das
Ostras promove

encontro do projeto
Escola de Pais

No dia 20 de abril, a quadra do
Castelo foi palco do projeto “Júri
Simulado”. A atividade, que já
acontece há alguns anos, é proposta
pelas disciplinas de História,
Geografia e Sociologia, com o
objetivo de estimular o poder de
argumentação e debate dos alunos.
Tradicionalmente, as turmas do
segundo e terceiro anos do Ensino
Médio são as protagonistas, simu-
lando um Tribunal do Júri. O tema
da vez foi o projeto de lei que revoga
o Estatuto do Desarmamento.

A definição de quem integra
Defensoria ou Promotoria fica sendo
surpresa, e só é divulgada uma
semana antes do evento. “Esta é
uma forma de fazer com que os
alunos estudem os dois lados da
moeda”, explicou o professor de
Geografia, Sérgio Oliveira. Ainda
segundo ele, a divisão das turmas
acontece de forma pré-determina-
da. “O segundo ano realiza o debate
e o terceiro, que já assumiu esse
papel no ano anterior, integra o júri.
Neste ano, também tivemos a

participação especial do professor
Wilton Machado (Filosofia) como
um dos jurados”, completou.

Ao final da simulação, a equipe
com base argumentativa mais
resistente sai como vencedora. Para
o professor de História e Sociologia
Luiz Casemiro, unir as turmas
acaba engajando o Ensino Médio
como um todo. “Os alunos do pri-
meiro ano assistem e já ficam ani-
mados para o ano seguinte, quando
poderão participar”, contou ele. O
evento também foi aberto para
ambientação dos alunos do 9º ano
que atuaram como expectadores.

A coordenadora do Ensino
Médio Lúbia Cavalcanti fez as
considerações finais reforçando a
importância do projeto. “Desejamos
formar cidadãos que saibam argu-
mentar com embasamentos consis-
tentes, sem especulações, de forma
coerente e respeitosa”, finalizou.

Para o próximo ano, as disci-
plinas de Filosofia e Redação tam-
bém farão parte da organização do
evento.



...19Nº 168  |  Abril de 2018

As acolhidas do dia 26 de abril
para o Fundamental I e II do
Instituto Profissional Laura
Vicunha – Campos dos Goytacazes,
RJ – foram repletas de carinho e
gratidão. O motivo: a Festa da
Gratidão, que é comemorada pelas
Inspetorias do mundo inteiro.

Acolhida especial no Laura Vicunha
pela Festa da Gratidão

Durante manhã e tarde, os alunos
prestaram homenagens às Irmãs do
Laura, representando as Irmãs de
todo o mundo, que muito emo-
cionadas, agradeceram a todos pelas
lindas manifestações de respeito e
afeto. A data é importante para o
Instituto das FMA, pois é o momen-

to em que todas as Filhas de Maria
Auxiliadora (FMA) expressam sua
gratidão à madre Yvonne Reungoat,
pelo o que ela é e representa: a uni-
dade entre elas no mundo inteiro.
Neste dia, louvam e agradecem
pelas mãos de Maria, os benefícios
recebidos do Senhor. Um vídeo com
uma fala da Madre Yvone foi
retransmitido a todos, com palavras
de carinho, agradecimento e re-
forçando a fé e esperança no mundo.
Encerrando o momento, os alunos
entregaram a Ir. Claudia Pianes –
diretora da instituição – repre-
sentando todas as Irmãs do Laura,
uma linda cesta repleta de variados
produtos muito saborosos. A comu-
nidade Laura Vicunha, em nome de
seus alunos, demonstra sua eterna
gratidão a toda a comunidade reli-
giosa pelo seu sim e amor fraternal,
assim como gratidão a tudo o que
os rodeia.

A tarde do dia 19/04 para os
alunos do Fundamental I do
Instituto Profissional Laura
Vicunha – Campos dos Goytacazes,
RJ – foi bem animada. Na ocasião,
eles tiveram a oportunidade de

“Grito pela paz”  anima tarde no Laura Vicunha

receber a visita de Fernando
Carrara, autor de diversos livros,
inclusive referente à Campanha da
Fraternidade. O escritor tirou boas
gargalhadas e suspiros dos pequenos
ao contar pequenos trechos de seus

livros, mas também os fez refletir
sobre a violência. O mesmo
salientou que, para ele, a pior
violência é a morte de crianças,
citando a guerra na Síria, que
vitimiza milhares de pessoas há sete
anos. Com isso, Carrara desafiou os
alunos a participarem de um “Grito
pela paz”. Claro que eles entraram
no clima e, muito animados, deram
voltas na quadra Dom Bosco
segurando faixas sobre a paz e
clamando: “Abaixo a violência, o
mundo pede paz!”, “Ódio e
preconceito, só gera violência!” A
visita foi curta, porém muito
especial para os alunos, que
puderam refletir um pouco mais
sobre a paz que tanto desejamos e a
enorme contribuição pessoal que
está ao alcance de cada um.
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Em comemoração ao Dia Nacio-
nal do Livro Infantil e Monteiro
Lobato, os alunos do Fundamental I
do Instituto Profissional Laura

Vicunha – Campos dos Goytacazes,
RJ – realizaram uma encantadora
apresentação na tarde do dia 18/04.
A homenagem a esse dia tão especial

contou com teatro da história “A
menina que odiava livros”, apresen-
tado pela turma 401, cantiga “A linda
rosa juvenil”, pelo 2º ano, jogral sobre
os vários tipos de livros, com os alunos
do 5º ano, além do repente “Monteiro
Lobato”, música “O pano encantado”,
pela turma 402, musical “A casa”
com o 3º ano e música “Sítio do Pica
Pau Amarelo”, pela turminha do 1º
ano. As apresentações foram mar-
cadas por muita alegria e imaginação,
e assim, os alunos puderam perceber
que os livros nos fazem viajar, sonhar
e imaginar um mundo de sonhos e
fantasias. Ir. Claudia Maria Pianes,
diretora da instituição, parabenizou os
alunos pela belíssima apresentação,
reforçando a riqueza dos livros e a
necessidade de desenvolvermos o
gosto pela leitura.

Alunos do Laura Vicunha

Ainda em comemoração ao ani-
versário da cidade de Campos dos
Goytacazes, os alunos das turmas do

visitam Arquivo Público Municipal

3º, 4° e 5° anos do Instituto Profis-
sional Laura Vicunha, acompanha-
dos das professoras Patrícia Gui-

marães, Rosane Rodrigues, Rha-
yanne Rangel e Flávia Carvalho, fi-
zeram uma visita guiada ao Arquivo
Público Municipal, sediado no antigo
Solar da Fazenda do Colégio dos
Jesuítas do Rio de Janeiro, localizado
na baixada campista. A tarde foi
muito produtiva para os alunos, que
durante o trajeto, conheceram um
pouco da história da cidade e foram
muito bem recepcionados pelos guias
do Arquivo. No local, além de admi-
rar toda a estrutura do prédio, que foi
tombado pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), os alunos conheceram
mais sobre a fundação do solar que
atualmente abriga todos os docu-
mentos e registros desta cidade.

Fundamental I do Laura Vicunha
comemora dia Nacional do Livro


