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Encontro VIDES

No dia 15/09 foi realizado, no
Laura Vicunha, um encontro do
VIDES da Inspetoria Nossa Senhora
da Penha. O grupo teve uma acolhida
calorosa da diretora, Ir. Cláudia
Pianes e da coordenadora de Pastoral
Mayra Neto. O encontro teve o objetivo de dar a conhecer a proposta do

VIDES e despertar para o voluntariado. Entre os participantes estavam
jovens e educadores do Laura e do
CENSA. O encontro contou com a colaboração da doutoranda Priscila
Viana, jovem campista atuante em
Pastorais Sociais de Campos. Ela
trouxe para a reflexão do grupo, uma

colocação da realidade social do
Brasil e do município.
O grupo se mostrou bastante motivado e se propôs a dar continuidade
refletindo e se organizando para abraçar uma ação voluntária como sinal
de compromisso com a vida, com a
cultura da paz e da solidariedade.

Jornada Educomunicativa na Inspetoria

No dia 21 de setembro aconteceu, em Belford Roxo, mais uma
Jornada de Comunicação da Inspetoria Nossa Senhora da Penha. O
encontro reuniu representantes do

serviço de Comunicação de várias
casas da Inspetoria e teve a competente assessoria de Ir. Marcia
Kofferman (diretora executiva da
Rede Salesiana Brasil de Comuni-

cação). Na ocasião Ir. Márcia aprofundou com o grupo o tema “Educomunicação”, construindo com os
participantes conceitos fundamentais como Educação, Comunicação
e suas intrínsecas interseções, Ecossistemas Comunicativos, dentre outros. Num segundo momento foi
apresentado ao grupo a educomunicação enquanto caminhada histórica e na prática considerando suas
áreas de intervenção com os respectivos projetos desenvolvidos em cada
uma delas. Na parte da tarde o grupo se subdividiu em escolas e projetos sociais para pensar e conversar
sobre possíveis ações educomunicativas que já acontecem ou que poderão vir a acontecer nas realidades
locais. O agradecimento especial vai
para a Comunidade Religiosa e para
a equipe do Projeto Crescendo Juntos que acolheu todo o grupo com
tamanha alegria!
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Inspetoria Nossa Senhora da Penha
participa de intercâmbio na Finlândia

Uma jornada de conhecimento
realizada no mês de setembro possibilitou aos educadores e gestores
da Rede Salesiana Brasil, e especialmente da Inspetoria Nossa Senhora
da Penha, desvendar os segredos da
excelência do sistema de ensino da
Finlândia, renovando a certeza de
estar trilhando o caminho de uma
educação de qualidade para os estudantes salesianos e inspirando melhores práticas pedagógicas.
A delegação da Inspetoria Nossa Senhora da Penha formada por

Ir. Ana Teresa Pinto – inspetora e
das demais Irmãs: Ir. Carmelita
Agrizzi, Ir. Neuza Zampirolli e Ir.
Luzia Alves de Carvalho e demais
educadores, participou de palestras
sobre o sistema educativo finlandês
e formação de professores, conheceram as Bases do Sistema Educacional, as estruturas das escolas,
a política de avaliação e as perspectivas para o futuro da educação,
além de visitarem diversos espaços
educacionais, como o Ministério da
Educação da Finlândia.

A imersão no sistema de ensino
finlandês proporcionou uma experiência única que comprovou a
necessidade de serem as escolas
verdadeiras comunidades educativas, pautadas na confiança, na
valorização dos professores e na
plena integração entre família e
escola. Destaca-se o exemplo da
Finlândia quanto à formação dos
professores e a divisão dos laboratórios de disciplinas no processo de
ensino aprendizagem.
Dentre as diferenças no sistema
educacional Finlandês estão a carga
horária de ensino que atualmente é
de 995 horas, 195 horas a mais que
o Brasil. E ainda que 100% dos
professores finlandeses do ensino
fundamental possuem mestrado.
No Brasil este percentual é de
apenas 2%.
Culturalmente, o profissional do
magistério é muito respeitado pela
população da Finlândia. Aspectos
culturais e flexibilidade formam a
base do sistema que transformou a
educação, fazendo deste país um
exemplo para o mundo.
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Festa do Rei Jesus

No dia 22 de setembro, aconteceu
no Parque de Exposições de Cachoeiro
de Itapemirim/ES a Festa do Rei Jesus
com o tema “Ele é o Senhor!” (cf Ts2,1-

16). O maior evento católico do estado
que - organizado pela Comunidade
Católica Vida Nova - reuniu aproximadamente 8 mil jovens provenientes de

XVI ENARSE e IX ENEL

Aconteceu, na capital federal, nos
dias 26, 27 e 28 de setembro, o XVI
Encontro Nacional da Rede Salesiana Brasil de Escola (ENARSE),
integrado ao IX Encontro Nacional
dos Ecônomos Locais (ENEL). O
evento contou com a presença de
cerca de 350 pessoas entre
inspetores, animadores e gestoras
de Polo, assim como diretores
institucionais, gestores pedagógicos e financeiros e ecônomos da
Rede Salesiana Brasil. Este ano, o
encontro teve como tema norteador: “Inspirados no sonho dos
nossos fundadores, fortaleçamos a
unidade da nossa rede e consolidemos ações eficazes no cenário de
mudanças educacionais”.
Os ENARSE e o ENEL são

encontros anuais promovidos pela
RSB-Escolas no intuito de ampliar a
visão de Rede e fortalecer a missão
educativa Salesiana, considerando o
contexto atual da educação e da
economia brasileira. Para tanto, o
evento conta com palestras, mesas
redondas, grupos de trabalhos e
painéis formativos que proporcionam
aos participantes conhecer e aprofundar as tendências educacionais,
oportunizando a formação continuada
dos gestores e o fortalecimento do
espírito de Rede.
A editora Edebê Brasil, como parceira
e apoiadora do encontro, marcou
presença com um stand que trouxe as
inovações e contribuições da instituição para o âmbito educacional das
escolas salesianas.

várias cidades dos estados do Espírito
Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
A festa começou às 17h do dia 22 e só
findou às 7h do dia 23! Uma noite inteira de shows, adoração ao Santíssimo Sacramento, Confissões... além
da Expo Vocacional que constitui um
grande galpão onde inúmeras Congregações Religiosas e Comunidades
(masculinas e femininas) expõem seus
carismas em stands aberto à visitação
dos jovens durante toda a noite. A
Comunidade Salesiana de Cachoeiro,
de Campos (Laura Vicunha) e Ir. Rita
Cristina (animadora inspetorial da
dimensão vocacional) estiveram
presentes.
Também estiveram presentes, nos
três dias de encontro, os referentes
para a Escola Salesiana da América:
Ir. Ivone Goulart, que reside na Casa
Geral das Filhas de Maria
Auxiliadora, em Roma, e o Pe. René
Antonio Santos Gonzales, que veio
da Guatemala.
Os participantes do XVI ENARSE e
IX ENEL puderam contar com
apresentações artísticas de instituições salesianas da capital federal. Os
alunos do Centro Salesiano do
Aprendiz do Distrito Federal
(CESAM-DF) trouxeram a apresentação: “Sonho visão de Dom Bosco
sobre Brasília”, e as crianças da
escola Salesiana São Domingo
Sávio, do Núcleo Bandeirante,
trouxeram o encanto e a pureza de
ser criança numa bela apresentação
que abordou com música, coreografia e declamações. Todos os três dias
de evento foram animados pela
Equipe de Animação Pastoral de
Juazeiro do Norte.
A solenidade de encerramento
fechou os trabalhos do dia e do XVI
ENARSE e IX ENEL, com a participação dos diretores-executivos da
RSB, da RSB-Escolas e dos inspetores referentes. Todos com o desejo
de que as informações recebidas
sejam de grande valia e aplicabilidade nas rotinas das escolas
Salesianas que formam "um vasto
movimento em favor da juventude".
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VI Festa Cultural da Primavera no PCJ

No dia 15 de setembro aconteceu no Projeto Crescendo Juntos
PCJ (Belford Roxo/RJ) a VI Festa
Cultural da Primavera com o tema:" Superando a Violência e Promovendo Paz". A abertura oficial foi
animada pela oficina de dança da

educadora Aloá, foi colorida e muito
alegre! As diversas apresentações
realizadas pelas turmas de Balé e
coreografia trouxeram animação e
um imenso brilho para a festa que
tinha a grande meta de arrecadar a
quantia necessária para a realização

do passeio do dia das crianças. Uma
das apresentações realizadas na
festa foi da turma de Artes Cênicas
da educadora e voluntária Natali, os
educandos Danilo, Ana Beatriz,
Amanda e Juliano reapresentaram
suas danças do Dancing PCJ (Concurso de dança interno que aconteceu na Obra Social). Fechando com
chave de ouro todos puderam apreciar a apresentação das crianças da
Associação de Moradores. A festa foi
muito movimentada e contou com
a participação de membros das Comunidades da Paróquia São Vicente
de Paulo (Pároco Padre Célio Barbosa), membros da comunidade
bairro, pais e responsáveis de crianças e adolescentes do PCJ. O momento central da festa foi o festival
de prêmios que trouxe uma pitada
de adrenalina e uma imensa expressão de satisfação ao público que participou da festa.

PCJ participa de Formação para
agentes da Pastoral do Menor – PAMEN

No dia 03 de setembro a equipe
do Projeto Crescendo Juntos, PCJ
(Belford Roxo,RJ), participou da I
Formação para agentes da Pastoral
do Menor (PAMEN). O encontro foi
articulado e animado por Ir. Maria
Rita Zampiroli. A formação que integrava agentes das diversas reali-

dades da Diocese de Nova Iguaçu e
que aconteceu na Paróquia São
Vicente de Paulo que é animada por
Padre Célio Barbosa reuniu diversos
educadores, agentes e missionários
que defendem o direito de crianças
e adolescentes. Em um dia de muita
riqueza e partilha de vida os parti-

cipantes iniciaram o encontro com
uma acolhida que foi realizada por
Ir. Maria Rita e também por Padre
Célio (Pároco). Em seguida todos
participaram de um momento
orante de muita profundidade e tiveram a oportunidade de se apresentar
e conhecer um pouco da missão de
cada pessoa presente. Depois, a
História da Pastoral do Menor bem
como sua missão foram partilhadas
de maneira dinâmica envolvendo
todos que estavam presentes. O momento de animação foi desenvolvido por Ir. Rita Cristina. Na parte
da tarde o grupo pode escutar a partilha de vida e de missão da animadora da Pastoral do Menor,
Regina Leão que com muito entusiasmo expressou a força da missão
da PAMEN e a força da imagem do
"Bom Pastor" que cuida, protege e
anima a missão de cada um.
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Vida e Gratidão no PCJ
Homenagem ao dia da Psicóloga

No dia 30 de agosto o Projeto
Crescendo Juntos, PCJ ( Belford
Roxo, RJ) celebrou com muito
carinho o dia da profissional em
Psicologia. A homenageada foi Ir.
Rita Cristina, que desenvolve a
missão de ser Psicóloga do PCJ.
Iniciando o momento de homena-

gem os educandos foram entrando
na quadra e com um fundo musical
que refletia a missão, Ir. Rita foi
recebendo o abraço dos educandos
e sentindo a gratidão do grupo. Em
seguida as educandas Lavínia e
Aléxia contaram um pouco da História de Ir. Rita em uma peça onde

Visita do Dom Gilson no PCJ

treva e luz brigavam e a partir da
força e fé da homenageada aconteceu a purificação da treva que se
transformou em luz. A turma de
teatro não ficou de fora e mostrou
seu talento encenando os desafios de
uma boa Psicóloga. As crianças do
Projeto promoveram também uma
linda Ciranda da gratidão onde
todos mostraram através de seu
movimento o brilho no olhar e a
força do amor que era a grande
motivadora da homenagem. Ir.
Maria Rita Zampiroli (diretora do
PCJ) também expressou a importância do trabalho da Psicóloga e
aproveitou para dizer aos educandos
a necessidade de se dedicarem aos
estudos. Foi um dia lindo, onde a
partilha de vida que acontece no dia
a dia do Projeto foi celebrada, fortalecendo a essência da Família
Salesiana e a missão das FMA na
realidade de Belford Roxo.
Dom Gilson Andrade da Silva,
bispo coadjutor na Diocese de
Nova Iguaçu (RJ), recém
chegado, visitou as Paróquias do
Regional VI. Ele que era bispo
auxiliar da Arquidiocese de
Salvador (BA) terá a missão de
auxiliar Dom Luciano Bergamin
até que complete 75 anos e o
papa Francisco aceite a sua
renúncia. Dom Gilson passou
pelo Projeto Crescendo Juntos
(Belford Roxo/RJ) e foi recebido
pela diretora Ir. Maria Rita
Zampiroli. A equipe de
educadores do PCJ também
estava presente e acompanhou
essa visita tão inspiradora e
encheu o coração de todos de
muita esperança. Dom Gilson e os
padres presentes animaram uma
oração pedindo a força do
Espírito Santo para que continue
fortalecendo a missão Salesiana,
tão importante para a realidade
da comunidade e adjacências.
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Formação Fé e Cidadania no PCJ

No dia 3 de setembro aconteceu
no Projeto Crescendo Juntos
(Belford Roxo/RJ), mais uma formação assessorada pelo professor e
Sociólogo Tobias que com um jeito
envolvente traz informação e uma
rica dinâmica de partilha, quebrando a zona de conforto e provocando
o poder do pensamento. Desta vez
os presentes (representantes da Pa-

róquia São Vicente de Paulo que
pertence a Diocese de Nova Iguaçu
e pessoas do bairro) puderam refletir
"Os dez mandamentos da Consciência Política", são eles: 1) Tudo,
rigorosamente tudo, da nossa vida
real tem relação com a política; 2)
Tudo, rigorosamente tudo, da nossa
vida real é de interesse do cristão;
3) Fé e Política não são coisas exclu-

dentes, mas Igreja e Governo não
podem ser “cumplices”; 4) Eleição
rima com política, Política rima
com poder; 5) Todo poder é obediente. (A quem a gente obedece?
Ao Evangelho? À minha consciência? À minha vaidade? Ao meu
orgulho?); 6) No mundo da política,
votar bem é muito importante, mas
completamente insuficiente; 7)
Vivemos tempos difíceis. Tempos de
crises profundas que impactam nossa disposição política; 8) Não reconhecemos nossos inimigos. Confundimos inimigos com instrumentos;
8) Precisamos perceber onde reside
nossas fraquezas e onde reside a força de nossos inimigos; 9) Precisamos reagir, por isso: “Instrui-vos
porque teremos necessidade de toda
vossa inteligência”; 10) Agitai-vos
porque teremos necessidade de todo
vosso entusiasmo, Organizai-vos
porque teremos necessidade de toda
vossa força. (Antônio Gramsci)

Semana da Bíblia no PCJ

Do dia 25 ao dia 28 de setembro
aconteceu a semana da Bíblia no PCJ
( Projeto Crescendo Juntos - Belford
Roxo/RJ). Nesta semana as crianças
refletiram a Palavra de Deus de maneira dinâmica e participativa. Na terça os educandos participaram da

abertura realizada pela educadora Ana
Maria e pelo Coordenador Pedagógico Stevie Santos, os educandos fizeram um estudo de vários livros da
Bíblia. Quarta feira os educandos
participaram de uma roda de leitura
especial com temas bíblicos; na quinta

foi a sala de cinema com o filme: "O
alto da comparecida". Fechando a semana com chave de ouro os educandos participaram do "Show da Bíblia"
um jogo de perguntas e respostas que
trouxe alegria e muita agitação.
Todos se envolveram muito!
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Vill’agindo chega a 5ª Edição
do Circuito Esportivo Dom Bosco

O V Circuito Dom Bosco foi realizado nos dias 20, 21 e 22 de setembro. O objetivo do evento é apresentar ao público as modalidades esportivas que foram desenvolvidas no
primeiro semestre valorizando assim, os trabalhos dos educadores e
também as habilidades/potencialidades das crianças e adolescentes.
Nesta 5ª edição, a modalidade
predominante para as disputas foi o

Futsal, praticado por meninos e meninas de 6 aos 17 anos. Além do
futsal, corrida de obstáculos, totó,
queimada e pula corda fizeram
parte desse circuito.
O evento teve sua cerimônia de
abertura no dia 20, contando com a
presença de algumas autoridades:
Pablo dos Santos - gerente da secretaria de Esporte e Lazer, Wallace
Marvilla – vereador, Jaquesson Borel

Villagindo na Feira da Bondade

O Munícipio de Cachoeiro de
Itapemirim/ES anualmente
promove a Feira da Bondade que
chegou à sua 35ª Edição neste
ano. O tema escolhido para 2018
foi “Tempo de Doar” e aconteceu

de 14 a 16 de setembro, no Parque
de Exposições, com a expectativa de
receber um público em torno de 30
mil pessoas.
O evento conta com shows, atividades culturais e esportivas, além dos

– Presidente da Associação de moradores, Luciano Lintz Júnior –
Empresário/parceiro.
A inclusão é a palavra de ordem
para o evento que não visa somente
atletas de rendimento. Todos são
convidados a participar das disputas
como forma de superação, diversão
e socialização através das práticas
esportivas.
estandes organizados pelas entidades, que comercializam produtos
da gastronomia local, artesanato,
plantas e flores, entre outros itens.
Toda renda é revertida para a manutenção e ações das entidades
filantrópicas participantes.
O Vill’agindo foi uma das atrações
culturais no domingo (16), levando
várias apresentações: Flauta, Balé,
Peça teatral “Selfie” e o Coral
interagindo com a Capoeira o que
tornou a apresentação musical
ainda mais atraente.
O tema da Feira entrelaçou com os
trabalhos desenvolvidos no
Vill’agindo no mês de agosto –
lançamento do Projeto SEMENTES
DO BEM e agora, setembro- mês da
Bíblia, ambos estimulando e
resgatando valores cristãos e
sociais na busca por pessoas
melhores e mais felizes.
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Vill’agindo promove capacitação
para jovens e adultos
siana Brasil. O compromisso é
desafiador e ao mesmo tempo
estimulante!
Sob o comando de Laís Bastianelli – Assitente social do Vill’agindo - parcerias foram firmadas
com o CRAS- Village (Programa
Acessuas) e voluntários para o lançamento do primeiro Ciclo de capacitação – Empreendedorismo que
ofertará 4 oficinas práticas e 3 palestras formativas para um grupo de
40 pessoas.

O Vill’agindo para ser feliz deu
um ponta-pé inicial para capacitar
adolescentes, jovens e adultos a
partir dos 14 anos. A idéia surgiu a
partir do ENAS (Encontro Nacional
da Ação Social – RSB) 2018.
Depois de refletir os temas
abordados no encontro e das pro-

vocações que surgiram nos trabalhos em grupo, a equipe técnica
do Vill’agindo desejou ir além dos
compromissos assumidos no encontro e desenvolver ações que contribuam um pouco mais para o
Fortalecimento das Famílias, um
dos compromissos da Rede Sale-

Segundo encontro de capacitação
para jovens e adultos

O Ciclo Empreendedorismo continua em operação! O segundo encontro com o grupo aconteceu nos
dias 25 e 26 de setembro abordan-

do o tema “Mercado de trabalho”.
Com a parceria do ACESSUAS/
CRAS - Village da Luz,
adolescentes, jovens e adultos

O Ciclo Empreendedorismo
teve seu início no dia 17 de setembro
com a palestra de Auto estima com
Lú Brandão (empresaria local de
renome internacional) apresentando ao grupo a sua história de vida
como empresária salientando que
“com determinação é possível alcançar o suceso”. No dia seguinte 18, o grupo participou da primeira
oficina prática de Técnica de
sobrancelhas.
receberam orientações e dicas
importantes sobre a postura
diante do mercado de trabalho
desde a elaboração do currículo
à contratação. O grupo poderá
acessar outras oficinas de
capacitação no Programa
ACESSUAS após encerramento
do Ciclo.
O Vill’agindo vem ao longo dos
anos desenvolvendo ações que
ajudam a preparar o adolescente
para o Programa Adolescente
Aprendiz contribuindo assim,
para a inserção dos mesmos no
mercado de trabalho. Nesse ano,
foram encaminhados 9
adolescentes para o Programa
através da parceria com o
CESAM e SENAI.
O terceiro encontro está a
caminho!
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Vill’agindo promove Cinema Ambiental

O Vill’agindo com a parceria do
grupo Raízes (empresa ambiental de
Vila Velha/ES) promoveu no dia 28

de setembro, o Projeto Cineclube
Itinerante Rota dos Parques. O evento
foi aberto para toda a comunidade.

A exibição reuniu 130 participantes de todas as idades. A
proposta além da divulgação do
projeto, que percorreu algumas
escolas do município de Cachoeiro
de Itapemim/ES, é despertar no indivíduo a consciência sobre os cuidados com o meio ambiente, onde
cada atitude é importante para sua
preservação.
Aproveitando a proposta do
Cineclube, o momento formativo
fez parte do Ciclo Empreendedorismo, tema que será explorado nas
próximas Oficinas práticas: artesanato e sabão caseiro; reutilização
de materiais: “O Lixo que vira
Luxo”.

Abertura Oficial do VI CICC
o violino divinamente tocado por
Alírio Mello. A seguir, foi composta
a mesa diretora, com a presença de
Ir. Suraya Chaloub e Beth Landim,
respectivamente diretora e vicediretora do ISECENSA, Ir. Rosa
Idália Pesca, diretora geral do
CENSA, Maria das Graças Machado Freire, coordenadora do congresso, e coordenadores dos cursos
oferecidos pela instituição. O ponto
alto da noite ficou por conta do professor e filósofo Clóvis de Barros
Filho. Ansiosamente aguardado, o
pesquisador e consultor de ética da
UNESCO dominou a atenção do
público falando sobre "Inovação:
conceito, atitude e identidade".
Além de superlotar o ginásio de esportes, a palestra foi transmitida ao
vivo, pelo Portal G1.

O ISECENSA realizou a cerimônia de abertura do VI CICCCongresso Internacional do Conhecimento Científico na quarta-feira,

26 de setembro. Prestigiado por
empresários, autoridades e comunidade acadêmica, o evento já
começou encantando a plateia com

Dando continuidade à programação, os participantes seguiram
para a área do Portal Cultural, onde
conheceram o talento e a criatividade dos acadêmicos do ISECENSA
em exposições de fotos, painéis e
shows musicais e acrobáticos. Uma
noite ímpar.
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Jornada de Espiritualidade Juvenil Salesiana

Desta vez a Jornada aconteceu
no estilo de vigília: começou às
18h do dia 29 de setembro e foi
concluída às 6h30 do dia 30. Um
dos fortes momentos
celebrativos foi a “Via lucis”
onde cada grupo presente
preparou e apresentou cada uma
das 14 estações. Além deste
momento a noite foi constituída
de dinâmicas, brincadeiras,
reflexões, atividades em grupo,
adoração ao Santíssimo
Sacramento, possibilidade de
Confissão durante todo o tempo
graças à presença fraterna do
Padre José Ricardo Molle (SDB
responsável pela animação
vocacional da Inspetoria São
João Bosco). Antes do café da
manhã, a celebração eucarística
de gratidão a Deus por tudo
realizado e de envio.
“Vós sois o sal da terra e a
luz do mundo”(Mt5,14): este
foi o tema da Jornada, este é o
compromisso a ser vivido!
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Abertura Oficial da Olimpíada Interna do CENSA

O Auxiliadora abriu oficialmente sua Olimpíada Interna em
11 de setembro. Na manhã de terça-

feira, os alunos/atletas dos ensinos
Médio e Fundamental II se reuniram no ginásio de esportes para a

Bingo Primavera na UESC

Comemorando a estação das
flores, a UESC - União das Exalunas Salesianas Campistas

promoveu o Bingo Primavera, em
19 de setembro. Com cerca de 120
participantes, o encontro foi uma

cerimônia de abertura. Além de
muitos pais, o evento foi prestigiado
pela diretora geral Ir. Rosa Idália,
a diretora do ISECENSA, Ir. Suraya
Chaloub, a vice-diretora Beth
Landim, a secretária geral Ir.
Giuliana Acerbis, a Tesoureira Ir.
Aparecida Ferreira e a presidente da
APPCENSA Maria Inês Ramos.
Após o desfile das delegações, houve
o hasteamento das bandeiras, o
acendimento da pira olímpica e
juramento. O Projeto Estrela do
Amanhã fez um espetáculo à parte,
mostrando harmonia, graça e
equilíbrio numa apresentação que
encantou o público. À tarde, o
Fundamental I (do 1º ao 5º ano),
que também participa da Olimpíada, repetiu a cerimônia, mostrando toda a empolgação e ansiedade com o início dos jogos que
movimentarão o complexo esportivo da escola durante o mês de
setembro.

tarde de lazer e confraternização,
com a disputa de vários prêmios,
incluindo uma bicicleta, um
gostoso lanche e o tradicional
Bazar, com criativas peças
produzidas pelas próprias exalunas, em suas reuniões
semanais. De caráter beneficente,
como todos os eventos
promovidos pela associação, a
renda arrecadada pelo Bingo será
destinada a aquisição de cestas
básicas a serem doadas às
mulheres da Comunidade Oriente,
onde desenvolvem um projeto
social.
- Agradecemos a participação
generosa de nossas parceiras,
sempre dispostas a aderirem às
iniciativas da UESC - disse Ir.
Giuliana Acerbis, assistente da
Associação.
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CENSA Celebra Setembro:
Mês da Bíblia

Escolhido pela Igreja Católica
como o mês da Bíblia, o 1º período
da Escola Infantil do CENSA
dedicou setembro a conhecer um
pouco mais sobre o livro que nos

transmite a Palavra de Deus.
Na segunda, 17, os alunos
trouxeram sua Bíblia e aprenderam
um pouco mais sobre "A Arca de
Noé".

Domingo em Família no CENSA

O tradicional Domingo em
Família, promovido pela APPCENSA
- Associação de Pais e Professores do
CENSA, este ano aconteceu em 23 de
setembro. Repetindo o sucesso das
edições anteriores, o evento reuniu
pais, escola e alunos para um dia de
lazer. A programação teve início com
um passeio ciclístico e foi manhã
adentro com uma série de atividades
lúdicas e esportivas disputadas pelos
pais, sob a torcida entusiasmada dos
filhos. Com os parques esportivo e
aquático da escola disponíveis para

muitas atividades, a garotada aproveitou para um dia inteiro de muita
brincadeira. Piscina, patins, bicicleta,
futsal... enfim, muita alegria e
interação! Além da premiação dos
vencedores das provas, foi sorteada
uma bicicleta, oferecida pela Calil
Sport Bike. O ISECENSA, sempre
parceiro do Auxiliadora nos eventos,
esteve presente com seus acadêmicos
dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Educação Física, dando suporte na assistência à saúde e nas atividades. Um domingão dos bons!

Encerramento
da Olimpíada
Interna

Após 10 dias de competições, o
CENSA finalizou a Olimpíada
Interna 2018. Direcionada aos
alunos dos ensinos Fundamental
I, Fundamental II e Médio, o
evento movimentou o complexo
esportivo da escola entre os dias
11 e 19 de setembro. Todas as
turmas participaram, disputando
entre si as modalidades de vôlei,
basquete, handebol, futsal e
queimado. Evento tradicional no
calendário esportivo do
Auxiliadora, a Olimpíada é
ansiosamente aguardada pelos
alunos, que se mobilizam na
confecção das camisas e
formação de torcidas
organizadas.
- Além de apresentar as
modalidades esportivas para os
alunos, a olimpíada promove
interação, estimula o trabalho em
equipe e proporciona uma disputa
sadia onde o jovem aprende a
ganhar e a perder - disse Rodrigo
Rios, coordenador de esportes do
CENSA.
Na tarde de 24 de setembro, o
Fundamental I realizou o
encerramento oficial da
competição, no auditório da
escola. Após uma reflexão sobre
"o que aprendi com as
olimpíadas", os alunos receberam
com orgulho suas medalhas e
comemoraram relembrando os
bons momentos da competição.
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Primeira Comunhão no CENSA

Festa na terra, festa no Céu! No
sábado, 22 de setembro, 54 alunos
do Auxiliadora realizaram a Primeira Eucaristia. Alegres e confiantes, os alunos receberam pela primeira vez o pão e o vinho consagra-

dos, sob o testemunho de familiares
e amigos que compartilharam a
grande emoção do momento.
No dia 20 este mesmo grupo
participou de um retiro preparatório
para este grande dia.

Projeto Trânsito habilita
Fiscais de Trânsito

Finalizando o Projeto "Trânsito",
o 3º período da Escola Infantil do
CENSA recebeu a visita da Equipe
Rondaetran, da Guarda Municipal de
Campos dos Goytacazes, na sextafeira, 21 de setembro. De forma lúdica
e criativa, a equipe deu uma verdadeira aula de Educação no Trânsito,
com uma dramatização onde os
elementos do trânsito eram personagens de uma interessante dinâ-

Retiro e Crisma
no CENSA

mica. Ao final, os alunos receberam
uma Carteirinha de Habilitação, logicamente não para dirigir, mas para
ajudarem na organização e cumprimento das regras, corrigindo e alertando o adulto que não respeitá-las.
Comprometidos com a nova missão,
as crianças cantaram o Hino Nacional e apresentaram um coral em
inglês, com a música "Wheels on the
bus".

A Equipe de Evangelização do
CENSA organizou um retiro
para os jovens que se
preparam para receber o
sacramento da Crisma, este
ano. O encontro aconteceu na
quarta-feira, 12 de setembro.
Além de dinâmicas,
depoimentos, estudo e reflexão
da Palavra, os alunos tiveram
a oportunidade de se
confessarem com os padres
Murialdo e Hélio. Finalizando a
noite, o grupo recebeu os
familiares no refeitório da
escola para partilharem a
alegria do momento com um
gostoso lanche. No dia 16 de
setembro, num lindo momento
de fé, 39 adolescentes do
CENSA receberam o
sacramento da Crisma. A
celebração aconteceu na
Capela da instituição e foi
ministrada pelo bispo Dom
Roberto Francisco Ferreira.
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Formandos 2018.1
colam Grau no ISECENSA

Entregando à sociedade mais
uma geração de profissionais capacitados para enfrentar os desafios
da nova etapa, o ISECENSA comemorou a formatura das graduações
de Administração, Arquitetura e
Urbanismo, Enfermagem, Engenharia Mecânica, Engenharia de
Produção, Fisioterapia, Pedagogia e

Psicologia, de 2018.1.
A Missa em Ação de Graças
aconteceu na noite de 10 de
setembro, ministrada por Pe.
Murialdo Gasparet. A colação de
grau foi dividida em dois dias, 12 e
13 de setembro, na presença de
familiares que prestigiaram o
momento tão especial.

CINE ISE Estreia
com "THE GOOD DOCTOR"

Recém criado pelo ISECENSA, o
Projeto Cine Ise Cultura estreou no
dia 12 de setembro, com o filme "The
Good Doctor". A exibição aconteceu
no Auditório João Paulo II e foi
sucedida por uma roda de conversa
sobre o autismo, tema do filme, tendo
como mediador o Prof. Paulo Arthur
Buchvitz, coordenador do curso de

Psicologia do ISECENSA.
Usando o cinema como ferramenta pedagógica, o Projeto Cine Ise
visa desenvolver nos acadêmicos a
reflexão sobre o conteúdo do filme
apresentado e a relação com o seu
curso, promovendo debates através de
mesas redondas e outras atividades
acadêmicas.

CENSA inovando
no aprendizado

Antenados com os avanços da
tecnologia, o 5º ano do
Fundamental do Auxiliadora se
propôs a desenvolver um
aplicativo. Unindo a Língua
Portuguesa e a Matemática, a
ideia é criar um jogo que
aborde as disciplinas, onde o
usuário vá ultrapassando as
etapas à medida que responde
os desafios propostos. Para tal
empreitada, os alunos são
orientados pela professora
Daniela Ulrick e, ainda, contam
com a assessoria do
CENSANET. No dia 28, os
alunos assistiram a uma
palestra com profissionais da
área tecnológica do provedor
sobre a construção e
desenvolvimento das telas e
planejamento das rodadas.
- Os alunos se envolvem
profundamente no projeto,
opinando sobre o design, os
desafios, enfim, a cada dia
desvendam os mistérios da
programação - disse Daniela.
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Papo de Responsa no INSA

No dia 11 de setembro, Rodrigo
Nader representante da Policia civil,
teve um “Papo de Responsa” com

os alunos do 9º ano ao Ensino
Médio do INSA. O programa visa
dialogar de maneira preventiva com

os jovens abordando temas fundamentais para melhorar a vida na
sociedade. O diálogo aberto com a
juventude é uma das marcas do
“Papo de Responsa” e uma ferramenta importante na prevenção à
violência. Foi uma manhã de aproximar mais as pessoas das pessoas,
de enxergar e respeitar o outro, de
ter mais empatia, de refletir sobre o
que é fundamental para a felicidade: as escolhas. Foi um Papo repleto de energia boa e muita reflexão
sobre valores, respeito, oportunidades e escolhas, felicidade, e muito
mais!

Colégio Castelo/Macaé
no Concurso de Redação da CGU

Estudantes do 2º ano do Ensino
Médio do Instituto Nossa Senhora
da Glória - INSG/Castelo - concorreram internamente a uma única
vaga para participação no Concurso
de Desenho e Redação 2018 realizado pelo Ministério da Transparência e pela Controladoria-Geral da
União (CGU).
Com o tema “Ser Honesto é
Legal”, em 2018, o Concurso entra

na sua 10ª edição e o objetivo é despertar nos estudantes o interesse por
assuntos relacionados ao controle
social, à ética e à cidadania, por
meio do incentivo à reflexão e ao
debate destes assuntos nos ambientes educacionais.
O INSG/Castelo vai concorrer,
este ano, na modalidade de Redação. Os professores mobilizaram os
alunos visando discutir o tema e

produzir trabalhos, contudo, tiveram
que selecionar apenas um trabalho
para concorrer. O Concurso prevê
premiação para alunos, professores e
escolas ganhadoras nas categorias
existentes.
De acordo com os professores
Klaucio Arruda e Sandra Matsumura,
os alunos foram orientados a produzir
textos dissertativos argumentativos.
“Este é um tema bem contemporâneo
e antes da produção, nós refletimos e
contextualizamos a questão da “honestidade” em todas as suas esferas,
uma vez que a honestidade é um dos
pontos que preservam as nossas relações” disse Sandra.
“O nível das redações foi altíssimo e por isso tivemos um desafio
muito grande de selecionar a melhor
entre as produções. A redação escolhida obedeceu às determinações do
regulamento do concurso, usando
muito bem os recursos linguísticos”,
explicou Klaucio, ao anunciar que o
estudante Jean Charles Santos Deleza
teve sua redação selecionada para
representar o INSG/Castelo.
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Desconecta: estudantes do Castelo/Macaé
debatem consciência digital

Durante a Acolhida do Ensino
Fundamental I estudantes do 3º
ano D e E apresentaram um trabalho visando à conscientização do uso
de tecnologias digitais das demais
turmas do segmento de ensino.
Com o tema “Desconecta”, influenciada pela música homônima,
os alunos falaram sobre o tempo do
uso dos dispositivos eletrônicos e das

redes digitais que por vezes nos
afasta do convívio entre pessoas e,
consequentemente, transforma as
relações sociais e afetivas, quando
não há limite de uso.
Para Ana Lúcia Jardim, mãe do
aluno Lucas Jardim Monteiro (3º
ano D), é muito importante esse
debate acontecendo entre escola e
família. “Acho o projeto maravilho-

so, pois não adianta ficar contra a
tecnologia, é preciso caminhar
junto. A escola e a família têm um
desafio enorme de conseguirem
ser atrativas neste mundo globalizado. É possível perceber que
quando eles são orientados, começam por si só a repensar sobre
o tempo dedicado à tecnologia”,
salientou Ana Lúcia.

Programa Nova Vida: Música é tema de
capacitação realizada pela FSMA

Mais uma capacitação lotou o
Paço Municipal com os jovens do
Programa Nova Vida da Secretaria de Desenvolvimento Social,

Direitos Humanos e Acessibilidade de
Macaé em parceria com a Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora – FSMA,
no dia 25 de setembro.

Com o tema “Música e Corpo” o
professor doutor, psicólogo e coordenador do Curso de Psicologia da
FSMA, Marcello Santos, abordou
questões como a influência e os efeitos da música sobre o corpo, musicalização e percepção de sons.
Para Marcello mais uma vez o encontro reforçou a pertinência desses
eventos. “Os jovens precisam ter informação boa, sobre coisas boas,
sobre a vida e a arte. Nesta ocasião
pudemos trabalhar a percepção corporal de sons e música, além de falar sobre mercado de trabalho para
músico e musicoterapeuta”, pontuou.
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Cidadania é Tema de Conversa
com Alunos do Colégio Castelo/Macaé

Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I do Instituto Nossa Senhora da Glória - INSG/Macaé - receberam, no dia 12 de setembro, o ex-

prefeito de Macaé e ex-deputado federal, Silvio Lopes. Na conversa, que
faz parte do Projeto "Os poderes que
nos governam", o político falou um

pouco sobre os poderes que envolvem
nossa sociedade. O tema já é trabalhado com alunos em sala de aula,
junto ao material didático, onde são
abordados temas ligados ao voto,
democracia e cidadania. Na palestra
foi falado sobre os três poderes que
governam o país: executivo, legislativo e judiciário, além de explicar a
função que cada um exerce e representa a cada cidadão.
"Foi um presente que eu ganhei
dos professores em estar na presença
das crianças. Isso que foi abordado é
uma forma de despertar neles a importância dos poderes que nos cercam, pois é pertinente nos dias atuais", pontuou Silvio Lopes.

Colégio Castelo/Rio das Ostras reúne as melhores
faculdades da região na “Expo Profissões 2018”

No dia 12 de setembro, o Colégio
Castelo/Rio das Ostras realizou a 10ª
edição da Expo Profissões, um evento
aberto ao público, voltado aos alunos
de 9º ao 3º ano do Ensino Médio, com
o objetivo de auxiliar na escolha da
carreira. Faculdades da região disponibilizaram stands para dúvidas e
orientações e, além disso, profissionais
gabaritados estiveram presentes palestrando sobre as diversas áreas de
atuação no mercado. UFF, UFRJ,

FEMASS, IFF, ESTÁCIO DE SÁ,
UVA, CNEC, SALESIANA e ISECENSA foram as universidades que
tiveram stands montados no evento.
Cada instituição trouxe informações
sobre os cursos oferecidos, e esteve
disponível para sanar todas as dúvidas
dos estudantes. Além disso, em torno
de cinquenta palestras sobre carreiras
aconteceram durante a Expo.
A programação começou as 7h30

e terminou por volta das 17h30.
As áreas Biomédicas, Exatas e
Humanas apresentaram suas diversas ramificações em palestras com temas como: “A Contabilidade apoiando a Gestão Empresarial”, “O papel
do profissional de Psicologia na atualidade”, “Perfil profissional Biomédico”, “Medicina – a escolha, a formação e a profissão”, “As habilitações da
Comunicação Social”, “O mercado de
trabalho para Engenheiros Ambientais”, “Advocacia Criminal”, “Por que
a Odontologia?”, dentre inúmeros
outros.
Estudantes de colégios da região,
da rede pública ou particular, também foram convidados a participar do
evento, que trouxe aos jovens uma
experiência única em termos de informação e estímulo, para a escolha
certa no quesito profissional. Os minicurrículos de cada conferencista e a
lista completa de palestras oferecidas
ocasião ainda estão disponíveis no site
www.insgro.org.br.
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Festa da Família no Laura

Celebrando a importância da
convivência em família, o Instituto
Profissional Laura Vicunha realizou
na manhã do dia 15 de setembro mais
uma Festa da Família, proporcionando momentos de muita alegria,
lazer e integração. O evento teve início
com a fala da diretora Ir. Claudia

Pianes, com suas calorosas palavras
de boas-vindas, seguido do momento
de bênção das famílias que este ano
contou com a presença do Pe.
Francisco, SDB. Para que desfrutassem desta manhã animada com
muita energia, os professores Éder
Maciel e Iraê Jones fizeram um mo-

mento de aquecimento. Os profissionais de Educação Física deixaram
todos prontos para o que estava por
vir. Todos os presentes contaram com
os tradicionais jogos entre pais e alunos (queimado, futsal, entre outros),
e uma novidade para essa festa foi a
realização de oficinas: artesanato,
cerâmica, fabricação de biscoitos,
teatro, terrário, além dos espaços kids
e baby. Houve ainda a presença.dos
acadêmicos do curso de Enfermagem
do ISECENSA realizando verificação
da pressão arterial e dando orientações sobre saúde.
E assim, mais uma Festa da Família do Laura Vicunha aconteceu de
forma tranquila, alegre e marcante.
O sorriso no rosto de todos os presentes por estarem participando, brincando e interagindo com seus pais e
colegas, mostraram que o resultado
superou as expectativas. São momentos como esse que revigora o espírito
Salesiano em toda Comunidade
Educativa.

Laura Vicunha Conversa Sobre “Suicídio
e Automutilação” com as Famílias
O colégio Laura Vicunha realizou
no dia 18 de setembro, mais uma
reunião do Projeto Escola Cidadã.
O quarto encontro do Projeto dá
continuação ao ciclo de palestras
sobre a saúde da criança e do
adolescente, que abordou junto das
famílias a temática do “Suicídio e
automutilação na adolescência”.
Para falar sobre o tema, a escola
recebeu o psicólogo e professor do
ISECENSA, Hans Muylaert que
apresentou o conceito sobre
automutilação, os fatores que
podem desencadear o ato e os
sinais de atenção para as famílias.
Segundo a assistente social
Andréia Rocha – organizadora do
Projeto - a proposta é sensibilizar e
alertar as famílias sobre o assunto,
proporcionando reflexão e diálogo.
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Laura faz visita a Guarda Municipal

Nos dias 10 e 24 de setembro,
os alunos e alunas do 1º ao 4º ano
do Ensino Fundamental I do “Laura
Vicunha tiveram uma tarde de
muito aprendizado com a equipe da
Guarda Municipal de Campos dos
Goytacazes.

Os alunos puderam conhecer os
diversos setores da guarda, além de
vivenciar na prática, as situações
próprias do trânsito, aprendendo
qual melhor conduta a ser tomada,
os cuidados necessários, e que no
trânsito cada um tem sua importân-

cia e responsabilidade.
Todos participaram ativamente
desta proposta de educação no trânsito que enriqueceu o repertório das
crianças, bem como as convocaram
a serem multiplicadoras dessas informações tão essenciais no cotidiano.

Aula de Matemática na Padaria do Laura Vicunha
No dia 25/09 os alunos do 6º ano
do Colégio Laura Vicunha,
puderam experimentar uma aula
diferente de Matemática com a
orientação do professor Samuel
Sales. Os alunos visitaram o setor
de produção da padaria do Laura
Vicunha presenciando a
produção da tradicional
poquinha e também do mousse,
aprendendo na prática sobre
números decimais por meio das
receitas.

