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Corpo técnico pedagógico e
professores das unidades
escolares da Inspetoria Nossa

Senhora da Penha se reuniram no
dia 25 de agosto, no Instituto
Nossa Senhora da Glória – INSG/

Castelo -  para a Formação
Girolhar.

O evento teve como público
docentes da educação infantil e
foi conduzido pela autora Aline
Pinto. A nova coleção Girolhar é
idealizada por profissionais de
grande experiência com a
proposta de modernizar e
dinamizar as vivências da
educação infantil.

A ideia da formação é sensibilizar
os professores para o início do
uso desta coleção. Ainda estão
previstas outras estratégias
formativas como vídeos e
conferências para dar segurança
e suporte aos docentes“, explicou
Aline.

Aconteceu no dia 18 de agosto
a Jornada da Espirutalidade Sa-
lesiana para Educadores. O evento
foi promovido pela Inspetoria Nossa
Senhora da Penha e reuniu educa-
dores e Irmãs das diversas casas da
inspetoria. Após a oração inicial,
César Kuzma, que possui um ex-
tenso currículo e é considerado um
dos mais expressivos teólogos bra-
sileiros da nova geração, ministrou

Jornada da Espirutalidade Salesiana
para Educadores

a palestra de abertura, com o tema
" Identidade e Missão do Cristão
Hoje, pelo Ano Nacional do Laica-
to". Num segundo momento, os
educadores participantes do Projeto
Mornese 2018, Maria de Fátima
Fernandes Coelho, Mayra Netto
Manhães, Maria Aparecida Souza
Mussi e Goyani Santos, sob a coor-
denação de Ir. Carmelita Agrizzi,
apresentaram o tema "Identidade

do Educador Salesiano, movidos pe-
la paixão de educar. Do Poço ao Pá-
tio".  Momento importante de refle-
xão e estudo  sobre a Missão Salesia-
na, baseado nos seus fundadores
Dom Bosco e Madre Mazzarello.
Nesta oportunidade, também, os
educadores deram o seu testemu-
nho sobre a peregrinação em Roma,
Turim e Mornese.

Docentes da Inspetoria Nossa Senhora da
Penha se reúnem para formação Girolhar
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Reunião EcosBrasil

A Equipe de Comunicação So-
cial das Filhas de Maria Auxiliadora
do Brasil (EcosBrasil) realizou no
período de 27 a 29 de agosto, na
Inspetoria Santa Terezinha , em
Manaus, a segunda reunião anual.

O momento contou com a par-
ticipação das nove inspetorias: Cam-
po Grande, Cuiabá, Manaus – BMA
e BMT, Porto Alegre, Recife, Rio de
Janeiro e São Paulo, e com a inspe-
tora referente do Âmbito da Comu-

nicação, irmã Ana Teresa Pinto.

A partir do tema do encontro, “A
política de Comunicação no Instituto
das Filhas de Maria Auxiliadora”,
2018-2021, a equipe conseguiu al-
cançar os objetivos propostos: ade-
quar o plano de Comunicação da
EcosBrasil, conforme as orientações
do Plano de Comunicação do Insti-
tuto, construir o Itinerário formativo
para educadores (Escolas e Obras
Sociais).

Em clima de muito trabalho e
leveza, a equipe deu conta da pauta,
terminando, assim, muito contente,
tanto pelo trabalho realizado, quan-
to pelos encaminhamentos e combi-
nados feitos.

Um agradecimento sincero às
nossas irmãs de Manaus, de forma
especial às da Inspetoria Santa Tere-
zinha, que com tanto carinho, hospi-
talidade e alegria acolheram a Equipe
de Comunicação Salesiana Brasil por
quase uma semana de reuniões. O
coração comunicador da EcosBrasil
se renova com esta rica experiência.

Encontro Country no Mazzarello
No dia 25 de agosto aconteceu a

festa agostina no Centro Juvenil
Salesiano Santa Maria Mazzarello,
em Linhares-ES, com o seguinte
tema: “Encontro Country”.

A festa movimentou a tarde de
sábado no Mazzarello, com comidas
típicas, pescaria, poço da samaritana
e boca do palhaço, apresentações de
danças countrys, coreografadas pelo
educador Michel Silvério Toneto e
o coral “Vozes do Coração” que
cantou lindamente, coordenado por
Anderson Santana e Roberto
Rangel. Foi realizado também um
sorteio de uma cesta básica, além
da quadrilha improvisada.
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No dia 10 de agosto a equipe do
Projeto Crescendo Juntos, PCJ
(Belford Roxo, RJ) comemorou com
muita alegria o aniversário de 146
anos do Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora. Na ocasião todos se

reuniram na Casa Betânia (residência
das FMA). Iniciando as homenagens
a educanda Lavínia Alice falou em
nome de todos, depois foi a vez da
educadora Aloá que expressou toda a
sua gratidão e lembrou do tempo em

Com muita alegria e coração
cheio de esperança o projeto
Crescendo Juntos PCJ ( Belford
Roxo,RJ) celebrou a vida e Obra
de Dom Bosco e também 17 anos

que era educanda da Obra Social.
Dando continuidade o jovem Wendel
desenvolveu uma alegre rima, que
narrava a vida e missão das Filhas de
Maria Auxiliadora em Belford Roxo.
Concluindo o coordenador pedagógi-
co Stevie fez um breve relato da di-
ficuldade em que o Projeto se en-
contra e como as FMA lutam para
que a missão tão necessária do PCJ
possa continuar. Stevie fez também
um destaque especial os 46 anos de
Profissão Religiosa da diretora do
PCJ, Ir. Maria Rita Zampiroli. No
momento final da homenagem, todos
partilharam um delicioso almoço,
com direito a bolo e tudo, expressando
assim a doçura e o amor pela vida que
diariamente são transmitidos pelas
Irmãs Salesianas na Comunidade de
Belford Roxo.

do PCJ. A celebração foi em
dinâmica de gincana e envolveu
todos os educandos e educadores
em um momento onde a vida foi
celebrada com o intuito de

fortalecer a o vínculo de Família
Salesiana que ao longos dos anos
traz esperança para toda a
comunidade. Na abertura da
Gincana o coordenador
pedagógico Stevie Santos fez
memória da atuação do PCJ na
comunidade durante os 17 anos.
Dando continuidade os
educandos assistiram a um trecho
do filme:" Dom Bosco", que foi
reproduzido com muita
competência por cada grupo que
também apresentou uma
coreografia em homenagem ao
fundador da família Salesiana. A
história e a herança pedagógica
de Dom Bosco foi celebrada com
muita alegria!

PCJ celebra 146 das Filhas de
Maria Auxiliadora

PCJ celebra Dom Bosco e 17 anos de missão
educativa e promoção da vida



...5Nº 172  |  Agosto de 2018

Dia 21/08 foi marcante no PCJ.
Homenagem ao coordenador Pe-
dagógico, Stevie Santos da Fonseca.
A formação (acolhida de 30m) feita
pelas crianças e adolescentes. O
período das oficinas foi de homena-
gens a esse grande educador apai-
xonado pela missão salesiana. O dia
foi carregado de muitas declama-
ções, coreografias, teatro, músicas
e dizeres em cartazes que deixaram
emocionado não somente o querido
coordenador, mas, todos os educa-
dores. Vejam frases e dizeres de
crianças e adolescentes:

A homenagem dos educadores,
ex-alunos, voluntárias, e de sua
irmã Aline foi criativa e carinhosa.
Além de partilharem o almoço e
presentes necessários para sua nova
etapa de vida. Stevie ficou surpreso,
feliz, mais uma vez, emocionado
diante de tanta expressão de
reconhecimento e gratidão.

Imaginem e sintam a lindeza do
dia do Coordenador Pedagógico do
Projeto Crescendo Juntos! Como é
importante o papel desse profissio-
nal neste espaço educativo! Garante
o acompanhamento da equipe de
forma sistêmica, valoriza as poten-
cialidades, as habilidades e compe-
tências de cada educador. Observa,
escuta, incentiva, capta os desafios,
as demandas de sua equipe e a
provoca a se apropriar de conheci-
mentos para que o destinatário/a e
suas famílias cresçam em dignidade
e cidadania. Parabéns, Stevie!

“Obrigado tio Stevie, pois além

de ensinar, você nos prepara

para os desafios da vida”.

“Obrigada por tudo que o senhor

faz por nós. Você é um exemplo

para todos! Amamos você!!!”

“Você nos ensina a viver corre-

tamente.”

“Stevie  obrigada por cada con-

selho, bronca, carinho e abraço.

Você é meu exemplo, aprendo

muitas coisas positivas com você

e sou grata. Te amo!”

“Ah... o que dizer para você? –

Homem de força e fé. Que em sua

caminhada se faz um exemplo

pra gente seguir. Homem de

garra e esforço, que pensa no

próximo e ama com força a ti

mesmo.

“Espelho que reflete muito co-

nhecimento, alegria, fé, cidada-

nia, amor, igualdade e esperança

para cada adolescente, jovem,

adulto e criança que se faz pro-

tagonista na história de sua vida.

E com isso nos inspira a ser me-

lhores; ensina que o mundo às

vezes é cruel, mas se você usar

seu protagonismo pode passar

por ele milhares de vezes...”

“Homem empenhado, professor,

coordenador... Um grande pai de

coração enorme e acolhedor. Um

amor que protege com uma ale-

gria que contagia, que ajuda a

enfrentar as dificuldades”.

“Parabéns àquele que nos ensina

muito mais que teorias, que nos

prepara para a vida, todo o nosso

carinho e gratidão”.

“Professor não é aquele que

ensina regras, mas o que des-

perta para a vida... você é assim

Stevie!

“Querido Stevie, você é a pessoa

mais impressionante do uni-

verso. Você é legal, divertido e

sábio”.

“Stevie, as vezes quando eu fico

triste comigo e com todas as

pessoas, ao seu lado eu fico

melhor.”

“Existe um lugar onde tudo é

possível, onde o amor é verda-

deiro. E é nesse lugar que guar-

damos pessoas especiais iguais

a você. Parabéns pelo seu dia!”

PCJ celebra Dia do Coordenador Pedagógico
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São João que desculpe, mas
Dom Bosco foi quem montou a
fogueira para o povo pular!

3 de agosto foi a data escolhida
para uma das festas mais aguarda-
das do ano: a típica festa de São
João. Dessa vez, quem conduziu as
brincadeiras foi o homenageado do

mês, o outro João... Viva São João
Bosco!

O Arraiá Dom Bosco festejou
seus 203 anos num clima alegre de
Casa Salesiana acolhendo as pre-
senças das famílias, da comunidade,
de seus parceiros e voluntários. A
casa estava preparada com barra-

Vill’agindo no Arraiá Dom Bosco 2018
 “ Cai e Pira!”

quinhas, bandeirolas, deliciosas co-
midas típicas, show de prêmios e
diversas apresentações. A presença
da Juventude Salesiana também se
fez com os Jovens animados da
AJS-  Filhos de Maria.

Dentre a programação das apre-
sentações culturais, além de muita
Dança, três quadrilhas levantaram
o suspiro da galera, Quadrikids
(crianças 6 a 9 anos), Quadrilha
Tradicional da Comunidade Santa
Luzia - convidada da noite; e a atra-
ção mais aguardada, o tradicional
“Quadrilhão Cai e Pira “ (que só o
Vill’agindo tem). Com roteiro da
educadora Débora Cornélio, trouxe
em seu enredo temas e fatos im-
portantes que o país vivenciou ou
vivencia, abordados de maneira leve
e despertando o senso crítico do
povo.

O Arraiá Dom Bosco terminou
deixando no coração da equipe, das
crianças e adolescentes e de todo o
público que se fez presente, o senti-
mento de dever cumprido com o
espírito salesiano de ser.

Nos dias 6,7 e 8 de agosto acon-
teceu em BH, no Colégio Salesiano
um evento que reuniu diversos edu-
cadores e membros de equipe téc-
nica para celebrar a essência da edu-
cação Salesiana.

O Congresso Salesiano Inter-
nacional de Educação foi um mo-
mento especial onde a vida do jovem
foi expressada e partilhada como
modelo dos espaços educativos, bem
como a importância da assistência
e acompanhamento. Um dos mo-

Coordenador pedagógico do PCJ
participa de congresso

mentos de maior emoção do Con-
gresso foi a presença do Reitor-mor,
padre Ángel Fernández Artime, 10º
sucessor de Dom Bosco. Com o
tema: "A arte de escutar e acompa-
nhar na ação educativo-pastoral",
o reitor envolveu e emocionou cada
educador presente. Representando
o Projeto Crescendo Juntos, Belford
Roxo/RJ (INSP) estava presente o
coordenador pedagógico Stevie
Santos.
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A comunidade educativa do
“Vill`Agindo para ser Feliz” viveu o
mês de agosto sob o olhar de Dom
Bosco. Os educadores tiveram mais
uma vez oportunidade de aprofun-
dar o Sistema Preventivo, rica he-
rança do fundador. E com as crian-
ças e adolescentes, as acolhidas diá-
rias foram ocasião para apresentar
este Sonhador que entregou sua
vida para o bem da juventude, dei-
xando para todos o convite de tam-
bém fazer da vida um presente para
Deus. Finalizando, no dia 30, foi
celebrada a Missa de Ação de Graças
pelo dom que Deus nos deu na pes-
soa de Dom Bosco e pela Família
Salesiana espalhada no mundo in-
teiro.  A Missa foi presidida pelo
padre salesiano Caio Bourguignon
Mascarelo tendo uma participação
especial dos jovens da AJS.

Agosto é um mês muito signifi-
cativo para os Salesianos. Afinal, é
quando comemora-se o nascimento

Festejando Dom Bosco

Agosto: Mês de Dom Bosco

de Dom Bosco, aquele que iniciou a
missão que hoje damos continui-
dade. E o CENSA comemora com

muita festa. Durante todo o período,
são realizadas apresentações cul-
turais, momentos de oração e vi-
vência salesiana. Dedicando-se ao
Oratório de Dom Bosco, o curso
Normal Médio preparou um pro-
gramação especial, movimentando
as tardes de agosto com brinca-
deiras, teatro, música e muita ale-
gria. Na terça-feira, 21 de agosto, as
alunas uniram-se ao ensino Funda-
mental I e comemoraram o 203º
aniversário do nosso mestre com
dramatizações sobre as brincadeiras
de Joãozinho Bosco, quando me-
nino, e seu sonho aos nove anos. As
crianças cantaram, sob a regência
de Fabiano Domingues, professor de
música, e finalizaram com o hino
do CENSA, "Somos de Dom Bosco
a juventude"! Uma juventude ani-
mada e alegre como Dom Bosco
sempre desejou!
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Repetindo o sucesso dos anos
anteriores, a terceira edição da
Regata Verde do ISECENSA acon-
teceu no sábado, 25 de agosto.
Organizada pelo curso de Edu-
cação Física, o evento dessa vez
trouxe a proposta de conhecer as
belezas e mazelas do Rio Paraíba,

A Escola Infantil do CENSA

também homenageou Dom

Bosco, pelo seu 203º

aniversário, comemorado no dia

16 de agosto. A criançada fez a

festa no auditório, contando a

história do "mestre e pai da

juventude", dramatizando seu

encontro com Maria Domingas

Mazzarello, cantando parabéns

com um bonito bolo e, ainda,

homenageando as Irmãs da

escola entoando o hino do

Instituto das Filhas de Maria

Auxiliadora, "Oh, qual sorte!"

Conhecendo o Rio Paraíba
na III Regata Verde

no trajeto Rancho da Ilha/Cais da
Lapa, sugerindo o registro em fotos
a serem expostas no Congresso
Internacional do Conhecimento
Científico, a ser realizado entre os
dias 25 e 28 de setembro. A con-
centração aconteceu às 8h30, com
os participantes sendo recebidos

com um farto e saudável café da
manhã. Logo após, foi realizado o
transporte, com as embarcações
seguindo num caminhão, cedido
pelo ISECENSA, e os participantes
num microônibus, disponibilizado
pela Associação Norte Noroeste de
StandUp. Aproximadamente 30
embarcações, entre stand up, caia-
que, barcos e jetski, completaram
o trajeto, que contou com o suporte
dos bombeiros e da capitania de
portos garantindo a segurança. A
chegada aconteceu por volta das
11h30.

- Para muitos participantes
essa foi a primeira oportunidade de
estar perto do Rio Paraíba,de co-
nhecer suas belezas e seus pro-
blemas. Além de um passeio agra-
dável e de grande interação entre
todos, foi uma forma de despertar
a consciência ambiental de cada
um, multiplicando a mensagem da
importância da preservação do rio-
disse Mauricio Calomeni, coorde-
nador do curso de Educação Física
do ISECENSA

Escola Infantil Homenageia Dom Bosco
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Iniciando as atividades do 2º
semestre, a Equipe de Pastoral do
CENSA reuniu-se com o grupo de
Coroinhas da escola, no dia 16 de
agosto. Foi um momento de refle-

Ao longo de toda semana, o CENSA

vivenciou o 203º aniversário do pai e

mestre da juventude, Dom Bosco,

comemorado dia 16 de agosto.

O Ensino Fundamental I, conhecendo a

vida e os ensinamentos do criador do

sistema preventivo de educação, descobriu

seu amor pela arte circense. E foi dessa

maneira que a garotada curtiu a data.

Tendo à frente a equipe de Educação Física

da escola e contando com a participação

dos atletas do Projeto Estrela do Amanhã,

os alunos se divertiram em acrobacias e

brincadeiras, na tarde do dia 15.

Encontro de Coroinas

xão, metas e oração, quando,
segundo Fátima Coelho, respon-
sável pelo encontro, "refletimos so-
bre a presença de Dom Bosco na
vida dos adolescentes e jovens, o

protagonismo dos coroinhas no
serviço do altar, a autoavaliação dos
trabalhos do 1º semestre e a reorga-
nização dos serviços desses adoles-
centes para o segundo semestre".

Arte Circense para
comemorar Dom Bosco
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Dia 5 de agosto, o Instituto das
Filhas de Maria Auxiliadora
completou 146 anos de fundação.
O CENSA e o ISECENSA
comemoram a data com uma
Celebração Eucarística,
prestigiada por professores,
funcionários e comunidade. Na
manhã os aluno dos Ensino
Fundamental I fizeram questão de
homenagear as Irmãs da casa,
cantando e entregando rosas. Ir.
Rosa Idália Pesca, diretora geral
da instituição, retribuiu o
carinho, agradecendo e
ressaltando a importância de
cada um nessa grande família
Salesiana.

O 3º período do curso de
Enfermagem do ISECENSA rea-
lizou uma ação intensiva de
cuidados relacionados à doenças
parasitárias, na Comunidade
Tamarindo, no dia 27 de agosto.
Orientados pelas professoras Aline
Marques e Ana Paula Passos, os

Enfermagem em ação intensiva
na comunidade Tamarindo

acadêmicos atuaram na conscien-
tização de prevenção de doenças,
consultas de enfermagem para
identificação dos principais proble-
mas de saúde em crianças e adultos
e, ainda, na higiene capilar, com
tratamento específico para pedicu-
lose e escabiose.

CENSA e ISECENSA comemoram
os 146 anos das FMA

Pelo segundo ano consecutivo, a
Equipe de Pastoral do CENSA
promoveu o "Viradão". "Orai,
orai sem cessar" foi o tema da
vigília de oração que teve início
às 23 horas de 31 de agosto e se
estendeu até às 6 horas do dia
1º. Sessenta e seis alunos do 7º
ano do Ensino Fundamental ao
3º ano do Ensino Médio
reunidos numa noite de oração,
partilha e reflexão.

Viradão da
Oração
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A Pastoral Universitária do
ISECENSA promoveu um sábado
inesquecível para as crianças e
adolescentes do Abrigo Portal da
Infância, de Donana. Realizando
um dos sonhos do grupo, partiram
para o Rio de Janeiro, em 25 de
agosto, rumo ao Jardim Zoológico,
levando consigo a alegria e a curio-
sidade de 21 crianças do centro de
acolhimento.

- Voltamos de lá reabastecidos
e com a certeza de que quando cui-
damos do outro, Deus está cuidando
de nós. Foi um dia de partilha,
diversão e aprendizado para todos -
disse Lílian Neto, integrante da
Pastoral Universitária.

Pastoral Universitária promove passeio
às crianças do abrigo

O 3º ano do Ensino Fundamental do
CENSA recebeu a visita do engenheiro
agrônomo Marcos Vinícius Freitas e do
engenheiro de automação Ramon
Zapata, na tarde de 15 de agosto. Os
convidados abordaram temas como
energia limpa e telhado verde,
ressaltando a capacidade que a
vegetação tem de filtrar a poluição.
Encantando ainda mais as crianças,
presentearam-nas com uma luminária
movida a energia solar.

A visita marcou a segunda etapa do
Projeto "Ponto de Ônibus sustentável",
desenvolvido pela turma.

Palestra no projeto "Ponto
de Ônibus Sustentável"
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  O Acampamento Juvenil
Salesiano da Inspetoria Nossa
Senhora da Penha aconteceu
nos dias 24, 25 e 26 de agosto em
um sítio das Filhas de São José,
à beira da praia de Manguinhos,
Norte Fluminense.

A proposta foi o aprofun-
damento   do Projeto de Deus que
envia o seu Filho para  que todos
tenham vida e vida plena.(Jo,
10,10) A partir deste evento da
encarnação quando o Verbo se
fez carne e armou a sua tenda
entre nós, ( Jo 1, 18)  o grupo
refletiu sobre o Chamado à
Santidade, à responder com a

própria vida ao grande projeto
de amor que Deus  tem para
cada um.  Para isso foi traba-
lhado a orientação do Projeto de
Vida baseado no Livro de D.
Eduardo Pinheiro.

A experiência de acam-
pamento para o grupo superou
as expectativas, uma vez que
cada acontecimento, cada im-
previsto, os fenômenos da natu-
reza que foram especiais, tive-
ram um efeito muito positivo,
pois o grupo estava aberto e
sensível aos mínimos sinais da
presença de Deus.

Acampamento Juvenil Salesiano
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Pode-se dizer que foi um
tempo Kairós, de manifestação
da presença de Deus de um
modo surpreendente. O grupo
soube aproveitar os momentos
de oração, de convivência, de
silêncio, de passeio na natureza,
de reflexão pessoal e partilha, de
serviço e de muitos risos...

O grupo foi solidário e se
colocou em atitude de apren-
dizagem e serviço desde o pri-
meiro momento,  armando e
partilhando as barracas, e tam-
bém o alimento  e depois no de-
correr do  acampamento: o le-
vantar de madrugada para
esperar vigilante a chegada da

Luz, o preparo das refeições, o
cuidado com o ambiente, as li-
turgias, a meditação e confron-
to pessoal, o silêncio, o socorro e
apoio na subida instantânea da
maré, a partilha e escuta da vida,
a acolhida dos dons de cada um,
o fazer o pão de um modo tão
reflexivo e solidário, e as muitas
risadas provocadas pela cria-
tividade do  espírito de família,
assim como sonharam D. Bosco
e Madre Mazzarello.

O desafio não terminou:
Mergulhar na própria vida, à luz
da Palavra de Deus, ouvir o que
o Senhor tem a falar, traçar o
seu projeto de Vida, para cum-
prir a Missão que Deus confiou
a cada um, como Jesus, para
que todos tenham vida e tenham
em plenitude.
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O curso de Fisioterapia do
ISECENSA realizou o treinamento
de protocolo de atendimento da
Clínica Escola Maria Auxiliadora,
entre os dias 17 e 19 de agosto, para

Paula Sebra e Hans Muylaert,
professores do curso de Psicologia do
ISECENSA, promoveram uma roda
de conversa na Casa do Idoso, em
Dores de Macabu. O encontro, fruto
da parceria da instituição com a Su-
perintendência do Envelhecimento
Saudável da PMC,  aconteceu na
quarta-feira, 8 de agosto, e abordou
o tema "O processo de envelheci-
mento e seus desafios: uma con-
tínua ressignificação da vida". De
modo leve e descontraído, Paula
trabalhou a temática partindo de
experiências concretas vividas pelos
idosos, com o objetivo de levá-los a
recordar o passado, sentir o presente
e ter esperança no futuro.

Fisioterapia em treinamento
de protocolo CEMA

os acadêmicos do 6º período. Com
a coordenação de professores e su-
pervisores, os alunos praticaram
técnicas utilizadas nos atendimen-
tos, adquirindo habilidades ma-

nuais, instrumentais e tecnológicas
necessárias para o início do estágio
ambulatorial.

A dinâmica incluiu diversas es-
pecialidades da Fisioterapia como
Traumato ortopedia funcional, Neu-
rofuncional e Esportiva, explorando
conhecimentos específicos da Tera-
pia Manual, Eletrotermofototera-
pia, Fisioterapia aquática e Cinesio-
terapia.

Segundo o coordenador do

curso, Felipe Jorge,

"foram três dias de

muita dedicação e

compromisso em

garantir um

atendimento de

excelência".

Psicologia promove roda de conversa
na Casa do Idoso
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INSA comemora 146
anos das Filhas de
Maria Auxiliadora

Os alunos do INSA, no dia 03/
08 participaram na acolhida
de um momento de Oração e
Celebração pelos 146 anos das
Filhas de Maria Auxiliadora.

Parabéns ao Instituto e a
todas as Irmãs, Filhas de
Maria Auxiliadora, que doam
suas vidas aos jovens e
seguem, com entusiasmo,
alegria e coragem, os
caminhos indicados por Dom
Bosco e Madre Mazzarello.

No dia 18/08, a Comunidade
Educativa do INSA viveu mo-
mentos de emoção, lazer e alegria
na Festa da Família. Crianças e fa-
miliares se reuniram para celebrar
valores como união, afeto, amizade

Festa da Família no INSA

e amor, através de várias atividades
como apresentações musicais, ati-
vidades recreativas e um delicioso e
especial lanche coletivo, solidifican-
do cada vez mais a parceria entre a
escola e as famílias.

No dia 16 de agosto o INSA

comemorou o nascimento

de São João Bosco,

apóstolo da juventude, que

dedicou sua vida pela

evangelização e salvação

da juventude do seu tempo.

Nesta data especial, no

momento da acolhida os

alunos tiveram a

oportunidade de conhecer

um pouco da história de

fundador da Família

Salesiana, Pai e Mestre da

Juventude.

INSA celebra Dom Bosco
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O dia 16 de agosto, foi marcado
pela celebração dos 203 anos de nas-
cimento do fundador da Congrega-
ção Salesiana com muita alegria,
atividades recreativas e religiosas
para alunos, professores e funcio-
nários do Instituto Nossa Senhora da
Glória – INSG/Castelo.

“Que tenhamos um coração
muito agradecido a Deus e a Nossa
Senhora por estarmos nesta Casa Sa-
lesiana, que muitas vezes é nossa

primeira casa, já que passamos boa
parte do nosso dia aqui.

Comemoramos com gratidão e
alegria estes 203 anos de Dom Bosco
que junto com Madre Mazzarello ini-
ciaram esse sonho tão grande de
educação da juventude”, disse a di-
retora geral do INSG/Castelo, Ir.
Carmelita Agrizzi, ao dar as boas-
vindas a todos.

As atividades iniciaram bem ce-
do, com a celebração da Santa Missa

Emoção e muitos abraços
entre pais e filhos. Assim foi a
sexta-feira, 10 de agosto, no
Instituto Nossa Senhora da
Glória – INSG/Castelo, por
ocasião das comemorações
pelo Dia dos Pais.

Estudantes dos segmentos do
Ensino Fundamental I e
Educação Infantil fizeram
apresentações de dança na
Quadra Miguel Magone sob os
olhares atentos e cheios de
orgulho dos papais, nas
acolhidas da manhã e da tarde.

203 anos de Dom Bosco é celebrado
com alegria no Colégio Castelo

realizada pelo Padre Gleison Lima,
na Capela Nossa Senhora da Glória,
no Bloco A, na qual todos refletiram
sobre a história de Dom Bosco e
agradeceram pela sua vida e obra.
“Sejamos sempre alegres, pois se nos
falta a alegria a gente não reza, não
estuda e não trabalha, pois, a alegria
é o termômetro de quem ama. Então
sejamos alegres”, refletiu Pe. Gleison.

Em seguida, estudantes e fun-
cionários foram recepcionados no
pátio de recreação com muita músi-
ca, apresentação da Oficina de Músi-
ca do Centro de Artes e Esportes, con-
duzida pelo professor Clauser Guedes
Alves e alunos que animaram ainda
mais a manhã no Colégio Castelo.

O recreio também foi especial.
Todos os segmentos tiveram o inter-
valo estendido em 10 minutos para
participarem de jogos de vôlei, futsal,
basquete e queimado misto nas qua-
dras Miguel Magone e Dom Bosco e
no próprio Pátio. Em sala de aula,
os estudantes receberam ainda a
visita (de um aluno vestido) de Dom
Bosco, distribuindo pirulitos.

Pais são homenageados no Colégio Castelo
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Dois dias de debates e reflexões
sobre os desafios e as possibilidades
nos espaços onde se desenvolvem a
ciência e a religião marcaram a V
Semana de Psicologia da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora –
FSMA.

Dezenas de estudantes e profis-
sionais reuniram-se no dia 28 de
agosto, no Auditório Irmã Maria Léa
Ramos, para uma mesa redonda

Ciência e Religião são temas
da V Semana de Psicologia

sobre “Laicidade”, com o teólogo e
cientista da religião, Leonardo
Gonçalves de Alvarenga, e a psicó-
loga e professora da FSMA, Gilzete
Passos, sob a mediação do professor
Rildo Loureiro.

“A Semana de Psicologia come-
mora o Dia do Psicólogo, que marca
os 56 anos de regulamentação da
profissão. Estamos todos de parabéns
pela luta árdua, pois é uma profissão

que vale muito a pena. Prestes a
completar 28 anos de formado, pos-
so dizer que tenho muito orgulho de
ser psicólogo. Nesta V Semana o
tema que trazemos propõe falar um
pouco sobre a Laicidade, onde nosso
papel é respeitar a religião do pa-
ciente e atuar profissionalmente”,
disse o coordenador do Curso de
Psicologia, Marcello Santos, ao dar
as boas-vindas ao público.

Por sua vez a psicóloga Gilzete
Passos ressaltou que “quando se fala
em Laicidade a ideia é não impor
nenhum modelo religioso que se
sobreponha a qualquer outro. Ou
seja, quando se fala em Laicidade, a
gente propõe a liberdade religiosa
para todos os cidadãos igualmente,
possibilitando a manifestação da sua
fé qualquer que seja ela”.

Já no dia seguinte, os alunos
apresentaram estudos de caso e
relatos de práticas, promovendo um
importante espaço de troca e de
desenvolvimento profissional na IV
Jornada da Clínica Santa Teresa.

Dando início ao segundo semestre
acadêmico de 2018, a
coordenação do Curso de
Comunicação Social da Faculdade

Salesiana Maria Auxiliadora –
FSMA - promoveu uma singela
recepção para os alunos com
muita música, poesia e chocolate.

O evento de boas-vindas
aconteceu no Centro de
Produções e Estudos Midiáticos
(CEPEM) na noite do dia 06 de
agosto.

Na ocasião, o coordenador do
Curso de Comunicação Social,
Cassiano Simões, falou da
importância de apoiar os
universitários que irão fazer o
ENADE, bem como sobre Semestre
Temático “A História da Imprensa
de Macaé” para as atividades
desde período e, sobre a visita do
MEC para avaliação do curso.

Ao final, o professor Gerson Dudus
declamou poesias autorais.

Alunos de Comunicação Social são
acolhidos com música e poesia
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Qualificação alinhada às de-
mandas da sociedade e do mercado
de trabalho por meio da formação
integral do profissional. Este é o
objetivo da Educação Técnica
(ETEC) do Instituto Nossa Senhora
da Glória – INSG/Castelo, que na
manhã do dia 23 de agosto realizou
o “1º Encontro com Empresas da
ETEC” a fim de apresentar a pro-
posta de parcerias para a formação
de seus colaboradores, com 50% de

Colégio Castelo realiza parcerias
com empresas para Educação Técnica

desconto para os mesmos e para seus
dependentes para o ano de 2019.

O Colégio Castelo dispõe dos
cursos técnicos em Química e Meca-
trônica e, prevê a abertura do novo
curso de “Análises Clínicas”. Durante
o Encontro, os estudantes Flávio
Viana e Leonardo Perini apresen-
taram os projetos de conclusão de
curso, sendo eles “Óculos sonar:
tecnologia destinada à deficientes
visuais” e “Tratamento alternativo

para acner com a utilização de Jucá-
Libidibia Ferrea” (este último ainda
com a coautoria da aluna Sofia
Valdez), respectivamente.

Reforçando o compromisso com
a formação das gerações, Caio
Rodrigues da Silva Daudt, repre-
sentando a EDF Norte Fluminense,
deu um depoimento espontâneo
sobre a qualidade e a importância da
sua formação no INSG/Castelo.
“Este Colégio me deu a oportunidade
de estudar e de me qualificar. Todos
podem ter certeza que os projetos
desenvolvidos aqui são de extrema
qualidade. Eu sou exemplo disso.
Tanto que depois de um período de
estágio, meu esforço foi reconhecido
e eu fui efetivado na empresa”, disse.

A Educação Técnica do INSG/
Castelo completou 24 anos atuando
na formação de centenas de jovens
e adultos em diversos cursos ao lon-
go dos anos, através de um corpo
humano técnico capacitado e de
laboratórios equipados e estrutura-
dos a fim de atender ao processo de
aprendizagem e às pesquisas desen-
volvidas pelos futuros profissionais
técnicos.

Com o slogan “Cada par de meia
doado é um passo dado rumo a
um futuro mais humano”, o
Instituto Nossa Senhora da Glória

Castelo é polo de recebimento da
Campanha Meias do Bem

– INSG/Castelo -realizou a
lançamento local da Campanha
Meias do Bem, durante as acolhidas
dos estudantes no dia13 de agosto.

A Campanha visa arrecadar meias
usadas, de algodão, que deverão ser
depositadas no posto de coleta no
pátio da acolhida do Ensino
Fundamental I. As meias serão
encaminhadas para a empresa
PUKET (idealizadora do projeto)
para serem transformadas em
cobertores que, posteriormente
serão doados para instituições de
caridade.
“O Colégio Castelo foi cadastrado
como polo de recebimento e em
toda a extensão que vai da Região
dos Lagos à Região Norte
Fluminense é o único centro de
arrecadação de doações da
campanha”, explicou a professora
de música Priscila Sousa, uma das
responsáveis pelo projeto na escola.
No INSG/Castelo a Campanha
Meias do Bem se estenderá durante
todo o inverno.
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De 3 a 5 de agosto, aconteceu no
Rio de Janeiro um curso sobre pre-
venção e posvenção* ao suicídio.
Trata-se de um tema que ainda é
tabu, mas que vem apresentando
aumento de sua incidência de ma-
neira preocupante. A Psicóloga
Escolar Maria de Fátima Barbosa
participou do evento que teve como
facilitador o psicoterapeuta e dou-
torando em Psicologia Clínica e Cul-
tura, Carlos Henrique Aragão.

Segundo números oficiais, atu-
almente 32 brasileiros se suicidam
por dia. A taxa é superior às vítimas
da AIDS e da maioria dos tipos de
câncer. As informações são um
alerta para a importância de tratar
o tema com seriedade, buscando
conhecimento para ajudar de for-
ma correta quando aparecerem
possíveis sinais. Neste contexto, o

curso abordou questões como: fato-
res de risco e prevenção, manejo do
comportamento suicida e interven-
ção em crise, conceitos, perspectivas
e tratamento dos familiares.

Para Maria de Fátima a melhor
forma de prevenção é o acolhimento,
a informação e a atenção à saúde
mental dos nossos jovens. “Cabe a
nós, profissionais das áreas sociais de
Educação e Saúde, estarmos nos
atualizando sobre essa realidade e
conhecendo mais a fundo suas espe-
cificidades, para agir de forma efe-
tiva, quando surpreendidos com este
tipo de caso”, finalizou ela.

O Castelo reitera seu compro-
misso com causas sociais impor-
tantes como essa, e enaltece ações
que venham a contribuir na pre-
venção do suicídio, que hoje é uma
questão de saúde pública.

Psicóloga do Castelo
participa de curso
sobre prevenção ao suicídio

Educação Infantil
recebe palestra

sobre Sistema Solar

Alunos da Educação Infantil II -
Turma A – do Instituto Nossa
Senhora da Glória – INSG/
Castelo - receberam a palestra
“Sistema Solar”, ministrada pelo
jovem João Pedro Brito Belther,
que também é autor do livro
“Maminguim: uma história com
pé nem cabeça”, ilustrado pela
aluna do 6º ano A do INSG/
Castelo Anny Pozzi.

“Fiquei muito feliz pelo convite de
vir falar para as crianças sobre
um assunto que eu gosto muito de
estudar”, disse João, de 11 anos,
que possui educação domiciliar.

Sobre o livro, João explicou a
produção foi feita em conjunto
com o pai, envolvendo diversos
elementos como jabuti,
jabuticaba, pinguim, mamíferos
em geral. “Iniciou com uma
brincadeira usando nome de
animais e frutas aleatórias, então
logo comecei a escrever mais,
minha mãe revisou e a Anny Pozzi
ilustrou”, disse o jovem escritor.

“Ele não frequenta a escola
regular, mas participa de diversas
outras atividades educativas e de
socialização. Após o livro pronto
eu e a Tatiane, mãe da Anny,
publicamos de maneira
independente, com a participação
dos pais deles também”, explicou
Elizangela Brito Belther,
informando que o livro pode ser
adquirido através de contato via
Facebook e Instagram.
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Um momento de grande magia
em que arte, talento e amor pela
música foram aplaudidos de pé! A
apresentação do Coral Clave de Sol,

A atmosfera mágica do Recital de Inverno
aquece o coração do público

no já tradicional Recital de Inverno
do Instituto Nossa Senhora da
Glória - INSG/Castelo - foi rechea-
da de emoção.

Com o Salão Nobre lotado, sob
a regência da profª Ana Lúcia
Santos, o Coral apresentou canções
como: Aleluia (Cohen), Depende de
Nós (Ivan Lins), Descobridor dos
Sete Mares (Tim Maia), Senti-
mentos (Menken) e Um Mundo
Melhor (A. Socci). Além da apre-
sentação do Coral, houve ainda a
performance de balé da aluna Ana
Alice de Brito (6º ano A).

"Foi uma apresentação
excelente! Nossas
crianças se empenham
sempre em fazer o
melhor, levando
sentimento e emoção
para as pessoas. Foi
uma linda noite”,
revelou a regente.

 O universo histórico, cultural,
social e científico da Idade Média fez
parte da experiência “Um dia na

Estudantes do INSG/Castelo
passam “Um dia na Idade Média”

Idade Média”, realizada com a par-
ticipação dos alunos dos 7º anos do
Ensino Fundamental II, do Institu-

to Nossa Senhora da Glória –
INSG/Castelo, no dia 03 de agosto.

O projeto foi pensado e exe-
cutado pelos professores de história
com a participação e apoio de pro-
fessores de Matemática a Artes. O
professor João Marcos Barbosa ex-
plicou que o objetivo foi possibilitar
que os estudantes vivenciassem da
Idade Média, saindo da rotina de
sala de aula e que tendo contato
com as características desse período.

“A ideia foi fazer com os alunos
pudessem sentir o que eles leram e
visualizaram nos livros, fazendo
com que eles tivessem a experiência
como se fossem um camponês ou
um religioso, dessa época, por
exemplo.” disse a professora Zélia
Gianda, colaboradora do projeto.
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A noite do sábado, dia 11 de
agosto, foi de celebração pela colação
de grau de cerca de sessenta novos
profissionais formados na Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora - FSMA.
A diretora geral, Ir. Carmelita
Agrizzi, a vice-diretora acadêmica,
Ana Cristina Lousada, coordenado-
res e funcionários, além de familiares
e universitários estiveram presentes
no evento.

Os novos profissionais em Co-
municação Social (Jornalismo e Pu-
blicidade e Propaganda), Psicologia,
Administração, Engenharia de Pro-
dução, Engenharia Ambiental e Sa-
nitária, Engenharia Química e En-
genharia da Computação, receberam
o grau de bacharel na mesma se-
mana em que a FSMA completou 17
anos de atuação em Macaé.

Novos profissionais são formados
na Faculdade Salesiana de Macaé

Dia dos Pais celebrado com Jogos de Integração

A Coordenação do Centro de
Artes e Esportes do Instituto
Nossa Senhora da Glória –
INSG/Castelo – realizou Jogos
de Integração entre pais e
alunos em comemoração pelo
Dia dos Pais (comemorado no
segundo domingo de agosto),

nos dias 08, 09, 10 e 13 de agosto.

Os jogos de basquete e futsal
foram disputados por times
formados por pais e seus
respectivos filhos, numa grande
confraternização.

“Com a proximidade do Dia dos

Pais foi pensado em fazer algo
especial, um momento de
encontro entre os alunos e seus
pais em uma aula especial com
muita integração nas
modalidades”, explicou a
coordenadora do Centro de Artes
e Esportes, Katiane Lopes.
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No último dia do recesso, educa-
dores da região se reuniram em um
workshop sobre “Práticas no ensino
da Língua Inglesa inspiradas na
abordagem de Reggio Emilia”. O co-
légio Castelo sediou o evento que foi
ministrado pela palestrante interna-
cional Sandra Rodrigues (mestre em
Educação pela Open University do
Reino Unido). O objetivo principal
foi inspirar e motivar os educadores

Castelo/Rio das Ostras em parceria com
a SAYS - Bilingual recebe workshop
de Desenvolvimento Educacional

em suas rotinas de ensino.

Reggio Emilia é uma abordagem
educacional italiana que inspira prá-
ticas inovadoras mundo afora. Neste
contexto, a criança é protagonista na
construção de seu conhecimento. O
papel dos adultos é escutar e reco-
nhecer as múltiplas potencialidades
de cada criança, e atende-las em sua
individualidade. Durante o workshop,
os participantes tomaram conheci-

mento de algumas questões como:
porque Reggio Emilia é considerada
uma das melhores abordagens do
mundo; quais as características
principais; como é sua realização no
Brasil; e também sobre uma possível
adaptação para outros segmentos,
além da Educação Infantil.

Para Orleni Torres, professor de
Artes, participar do evento foi uma
experiência enriquecedora. “Adorei
estar presente e conhecer outros re-
cursos para transmitir nosso conhe-
cimento em sala de aula, não só nas
aulas de inglês, mas também em
outras disciplinas”, disse ele.

Alessandra Pereira e Tânia
Machado, do Colégio Laura Vicunha
de Campos dos Goytacazes (RJ)
também participaram do evento.

O workshop em questão fez
parte do evento SAYS B TALK 2018,
que reuniu especialistas e parceiros
de desenvolvimento educacional,
para trocarem seus pontos de vista
sobre “Educação Contemporânea
dentro do contexto Bilíngue”.

Alunos do Castelo/Rio das Ostras homenageiam Irmãs
Salesianas pelos 146 anos de fundação do Instituto FMA

No dia 5 de agosto o Instituto
das Filhas de Maria
Auxiliadora celebrou 146
anos de fundação. Para
marcar a data, alunos das
turmas de 3º, 4º e 5º anos do
Ensino Fundamental
prepararam uma
homenagem para as irmãs
salesianas de Rio das Ostras.
A surpresa teve direito a
flores, poemas feitos pelos
alunos, música e uma
retrospectiva em vídeo
contando desde os primórdios
com Dom Bosco e Madre
Mazarello. Ao final da
apresentação Ir. Neuza

Zampirolli, diretora do
Castelo, fez um breve
discurso agradecendo aos
alunos. “Muito obrigada
por esse reconhecimento
tão singelo e bonito,
obrigada também por
confiarem no nosso
trabalho. O maior
presente é estar com
vocês! Estamos aqui para
viver com os jovens, essa
é nossa missão, nossa
alegria e nossa vida”,
disse Ir. Neuza.
As irmãs Salesianas estão
em Rio das Ostras há 21
anos.
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No dia 10 de agosto de 2018
aconteceu em nossa escola a Feira
Literária. O evento contou com a
participação de todos os alunos e suas
respectivas famílias.

Feira Literária no Laura

Foi uma manhã de muitas ati-
vidades culturais e entretenimento.

Os alunos do Ensino Funda-
mental I homenagearam Ziraldo,
grande autor da literatura brasileira,

com apresentação musical e com um
estante recheado de trabalhos baca-
nas inspirados em seus livros.

O Ensino Fundamental II, trou-
xe uma variedade de trabalhos que
estimularam a leitura, a pesquisa, a
criatividade e o trabalho em grupo.

O público participante viajou
com o 6º ano na cultura afro, com
os cordéis do 7º ano, as várias
estantes vivas do 8º ano de livros
consagrados da literatura brasileira
e por fim, tiveram a oportunidade de
mergulhar junto com o 9º ano na
história da música e trajetória dos
ritmos que embalaram e continuam
embalando nosso país.

O evento ainda contou com a
participação especial de alguns fa-
miliares que abrilhantaram nossa
manhã com declamação de poesia e
apresentação musical.

Um dia marcante para toda
Família Laura Vicunha.

No Brasil comemoramos no dia
22 de agosto o “Dia do Folclore”. Dia
de homenagear a tradição cultural
de um povo, onde costumes, lendas,

Tarde Folclórica no Laura

crenças e festas populares são trans-
mitidos de geração em geração.

A história de um povo é muito
importante para a construção da

sua identidade. E nossa escola, não
poderia deixar de comemorar essa
data tão significativa.

Por isso, no dia 23 de agosto, o
Instituto Profissional Laura Vicunha,
promoveu uma tarde folclórica onde
os alunos tiveram a oportunidade
de ouvir histórias do Brasil e de
Campos dos Goytacazes, quebrar a
cuca com as adivinhas, prestigiar as
cantigas populares e as danças re-
gionais.

Além da programação cultural,
foi realizado um super lanche par-
tilhado. Foi uma gostosura saborear
as delícias preparadas pelas famílias
Laura Vicunha.

E para encerrar a nossa tarde,
foram realizadas brincadeiras fol-
clóricas, um momento rico de ale-
gria e entretenimento.

Foi uma tarde muito divertida!
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O Instituto Profissional Laura
de Vicunha realizou no dia 28 de
agosto, com assessoria da assistente
social da instituição Andréia Rocha,
mais um encontro do Projeto Escola
Cidadã, que abordou a Saúde da
Criança e do Adolescente na Era
Digital, refletindo junto aos pais e
responsáveis, os malefícios do uso
banalizado dos jogos e das redes
sociais como forma de interação na
sociedade. Também foram anali-
sadas as alternativas para o bom
aproveitamento dos atuais recursos
tecnológicos que tanto contribuem

No dia 15 o Laura começou
duas vezes mais felizes, primeiro
porque comemoramos o
nascimento do nosso querido
Dom Bosco, e segundo porque
nosso Laura Vicunha comemora
69 anos de existência. E para
tornar esse dia ainda mais
especial, nossa equipe preparou
momentos de acolhida ainda
mais reflexivos e um intervalo
com muito mais alegria e
diversão. Parabéns Dom Bosco,
e Parabéns ao Instituto
Profissional Laura Vicunha por
realizar um trabalho de
excelência e de responsabili-
dade com os jovens.

Laura Vicunha preocupado
com a Saúde da Criança
e do Adolescente

para nosso aprendizado e facilidades
na vida cotidiana.

O projeto iniciou a programa-
ção do ciclo de palestras voltadas
para a Saúde da Criança e do Ado-
lescente, que visa trabalhar no âm-
bito da prevenção frente as questões
físicas e emocionais que permeiam
o desenvolvimento. Outro tema que
será abordado pelo projeto é a im-
portância da promoção de bons há-
bitos alimentares e importância da
atividade física para um crescimen-
to sadio.

Laura Vicunha
celebrando Dom

Bosco e aniversário
da escola


