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HALLEL

No dia 25 de novembro o “Laura”
sediou – a pedido de Dom Roberto
Francisco - o primeiro HALLEL da
Diocese de Campos.

O evento Hallel Som e Vida surgiu
em Franca - SP em 1988. Desde então
tem sido realizado em algumas ci-
dades do Brasil. Este evento da Igreja

Católica tem como principais ob-
jetivos: o anúncio da Boa Nova; a
unidade entre os movimentos, pas-
torais e serviços (fazendo acontecer
a Pastoral de Conjunto) e atender ao
apelo do Santo Padre o Papa João
Paulo II por uma nova evangeliza-
ção, inculturada e com um novo
ardor missionário. No Hallel Som e
Vida houve uma ampla programa-
ção voltada para todas as idades e
interesses tais como: capela, palco
central, hallelzinho, módulos de pre-
gação e ensino, módulo de confissões,
módulo de Nossa Senhora, berçário,
livrarias, barracas de camisetas, além
da padaria, lanchonetes, restaurantes
e diversas barracas de alimentação
que forneciam deliciosos lanches
preparados com muito carinho pelos
membros dos movimentos, pastorais
e serviços desta diocese.

Auto de Natal no Laura Vicunha No dia 30/11 os alunos do Ensino

Fundamental 1 do Colégio Laura

Vicunha celebraram o Auto de

Natal. Em momento de muita

emoção os alunos realizaram

belíssimas apresentações, que teve

como início o anúncio a Maria,

passando pelo sonho de José até o

nascimento do Menino Jesus.

No final das apresentações, os

alunos encantaram as famílias

com uma linda canção desejando

um Feliz Natal.
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A Assembleia da Inspetoria
Nossa Senhora da Penha aconteceu
em Rio das Ostras de 15 a 17 de no-
vembro. Na tarde do primeiro dia,
após uma belíssima oração e uma
excelente introdução temática, hou-
ve a reflexão em grupos segundo a
própria faixa etária onde pode-se
partilhar os estudos feitos em co-

Assembleia Inspetorial

O dia 17 foi dedicado à
gratuita convivência e à
preparação para a Festa da
Gratidão Inspetorial. Ao fi-
nal da manhã uma fervoro-
sa celebração eucarística
presidida por Padre Mauro
(de Conceição de Macabu)
reuniu o grupo que colocou
sobre o altar do Senhor toda
ação de graças pela vida se-
meada e partilhada entre nós,
agradecendo de modo espe-
cial a doação fraterna in-
cansável de Ir. Ana Teresa
como animadora primeira da
Inspetoria. Após a missa, um
saboroso almoço, seguido da
animadíssima entrega de
presentes.

munidade do documento “Uma ge-
ração conta à outra”. Após os gru-
pos, a plenária e o momento cele-
brativo por comunidade concluí-
ram magnificamente a nossa pri-
meira tarde de trabalho na assem-
bleia. Na manhã do segundo dia Ir.
Rosa Idália e Ir. Ana Teresa fizeram
o repasse da avaliação trienal para

a assembleia. Num segundo mo-
mento as animadoras dos âmbitos
comunicaram ao grupo a dinâmica
dos trabalhos desenvolvidos; e em
seguida, algumas Comunidades
apresentaram uma boa prática.
Concluindo o dia e a assembleia, Pa-
dre Rodrigo (Paróquia São Jorge das
Missões) celebrou a eucaristia.
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Os acadêmicos dos cursos de
Pedagogia e Educação Física do
ISECENSA promoveram várias
oficinas na Escola Municipal
João Borges Barreto, em
Ururuaí, Campos dos
Goytacazes. A dinâmica aconte-
ceu no dia 9 de novembro e
cumpriu a lei 10.639, que tornou
obrigatório o ensino da História e
Cultura Africana e Afro Brasileira
em todos os segmentos de ensino.
Foram realizadas diversa ativi-
dades como confecção de jogos
ressaltando a presença do negro
na formação do povo brasileiro,
oficina de turbantes, como estu-
do da moda afro, contação de
histórias e lendas africanas e,
construção de um mural apresen-
tando a luta dos negros pela sua
valorização na história do Brasil.

O 7º ano do Fundamental do
CENSA fechou com chave de ouro
o projeto interdisciplinar de língua
inglesa e história que desenvolve-
ram durante o semestre. Depois de
muitas tarefas e desafios, os alunos
deram vida à mini série "Robin
Hood", totalmente realizada por
eles. Partindo da leitura de "Robin
Hood - the silver arrows and the
slaves" e posterior pesquisa histó-
rica, os alunos definiram a adap-
tação do roteiro, diálogos, caracteri-
zação dos personagens, trilha sono-
ra e mídia a ser utilizada, na melhor

definição de Educação Maker. Cada
capítulo do livro se transformou em
um da mini-série que, ao final, foi
assistida conjuntamente. Segundo
Ana Paula Castro, professora res-
ponsável pela disciplina de língua
inglesa, "foi possível integrar dife-
rentes conhecimentos e estimular
competências como trabalho em
equipe e pensamento crítico".

- Foi uma atividade estimulante
que fechou um projeto que envolveu
muito os alunos - completa Edenice
Rinaldi, professora de História

O Fundamental II do CENSA
destinou a acolhida das manhãs de
28 e 29 de novembro para despedir-
se de 2018. Reunidos no auditório da
escola, alunos, professores, coorde-

nadores e direção confraternizaram-
se num clima de alegria e gratidão.
Baseando-se nas palavras do Papa
Francisco, a equipe de Pastoral aler-
tou sobre o verdadeiro sentido do

Aula de Campo sobre
Cultura Africana

Fundamental II  celebra o fim do ano letivo
Natal, ressaltando o consumismo
como um entrave para a generosi-
dade e conduziu a celebração anun-
ciando a alegre certeza do nascimento
de Jesus. A equipe de esporte fez o
balanço dos campeonatos disputados
durante o ano, apresentando os exce-
lentes resultados e o grande número
de troféus obtidos. Com orgulho, Ir.
Rosa Idália Pesca e Beth Landim,
respectivamente diretora e vice-
diretora do CENSA, parabenizaram
os alunos que participaram da
OBMEP - Olimpíada Brasileira de
Matemática, recebendo medalhas de
prata, bronze e menção honrosa e, por
fim, entregaram o troféu aos parti-
cipantes da olimpíada de 2017.

Criação de mini série
fecha projeto interdisciplinar
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A Escola Infantil do CENSA
comemorou o Dia do Amigo em
23 de novembro. Durante toda
a sexta-feira, o Maternal e 1º e
2º Períodos receberam os
amigos para curtirem a escola
que tanto amam. Cerca de 50
convidados participaram de
um dia de muita brincadeira,
oficinas, contação de histórias,
circuito de psicomotricidade e
recreação. A tarde terminou
com um festival de pipoca e
discoteca, num clima de
alegria e interação.

Dia do Amigo na
Escola Infantil

O ISECENSA sediou a I Capa-
citação de Esportes Paralímpicos,
entre os dias 22 e 24 de novembro.

O evento foi uma parceria entre a
instituição e o Comitê Paralímpico
Brasileiro, através da disciplina

O curso de Educação Física do
ISECENSA promoveu o I Seminá-
rio RemaIse: remando para o fu-
turo, no dia 14 de novembro. Com
o objetivo de resgatar a história do
remo em Campos dos Goytacazes,
a programação envolveu apresen-
tação de pesquisas realizadas pelos
acadêmicos sobre os principais clu-
bes da cidade: Campista, Rio
Branco, Saldanha da Gama e, mais
recentemente, o Rema Campos.

I Rema ISE

Uma exposição com fotos, docu-
mentos e antigos troféus, alguns
com mais de 100 anos, e, ainda uma
embarcação dos anos 30 e uma mo-
derna mostrou a evolução dos equi-
pamentos e a força do esporte em
Campos. Fechando o evento, foi
realizada uma competição de remo
indoor, reunindo cerca de 30 parti-
cipantes, divididos em diversas cate-
gorias masculino e feminino.

I Capacitação de Esportes Paralímpicos
Educação Física Especial, do curso
de Educação Física.

Totalmente gratuito e aberto à
comunidade, o curso reuniu cerca
de 80 participantes, entre profis-
sionais e estudantes da graduação
que atuam junto à pessoas com
deficiência.

As práticas foram direciona-
das às modalidades de Goalball,
Volei Sentado e Bocha e ministra-
das por profissionais e atletas
enviados pelo CPO, com grande
experiência em eventos nacionais
e internacionais.
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A acolhida de sexta-feira, 23 de
novembro, do 5º ano Fundamental
do CENSA foi em clima de despedida.
Reunidos no auditório, os alunos
contabilizaram as muitas realizações
de 2018 revendo as festas, os cam-
peonatos, as olimpíadas e tantos ou-
tros eventos que marcaram o ano.
Mas a pontinha de saudade logo foi
substituída pela animação diante das
perspectivas para 2019. Passando
para um novo segmento, eles conhe-
ceram suas futuras coordenadoras e
tiraram dúvidas sobre a próxima eta-
pa a ser percorrida.

- Eles estão animados e ansiosos!
- disse Criscilamara Neves, coorde-
nadora do Fundamental I.

Acolhida do 5º Ano

Atividades esportivas radicais,
experiências em laboratório para
crianças e adolescentes e um tour
pela estrutura física do Instituto
Nossa Senhora da Glória – Macaé
– movimentaram o "Castelo de
Portas Abertas".

As famílias foram recebidas
pela diretora, Ir. Carmelita Agrizzi,
pela gestora pedagógica, Cintia
Manhães e pelos coordenadores
pedagógicos de cada segmento de
ensino. "Ainda que esta casa nos re-
meta muito à religião temos exem-

plos diversos de que formar bons
cristãos e honestos cidadãos trans-
passa a religião. Nossa missão en-
quanto educadores é preparar o
aluno, mas também é de desenvol-
ver nele a consciência do amor, o
exercício da cidadania e a doação ao
próximo em prol do bem comum
através das competências e habili-
dades estimuladas em cada criança
e jovem que estuda conosco", disse
Cintia Manhães.

Após a recepção no auditório, as
famílias puderam conversar com
cada coordenador pedagógico, co-
nhecendo a proposta de ensino do
INSG/Castelo. Os pais ainda rece-
beram a segunda edição da Revista
"Somos Castelo" produzida em par-
ceria com o Instituto Pais Atentos
que traz na capa o aluno Flávio Pires,
que em seu trabalho de conclusão do
Curso Técnico de Mecatrônica, de-
senvolveu o Óculos Sonar com o
objetivo de auxiliar os deficientes
visuais da cidade de Macaé e região.

Famílias participam do Projeto
"Castelo de Portas Abertas"
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A turma do Infantil II do Instituto Nossa Senhora da
Glória – INSG/Castelo – recebeu a visita da
contadora de história Nilce Guimarães dentro das
atividades do projeto da Educação Infantil "Nas
Nuvens com Bia Bedran".
Beatriz Bedran é compositora, cantora e educadora
musical. Tornou-se referência em unir educação e
arte, após ter gravado seu primeiro disco em 1980.
Compositora de centenas de canções, escreveu e
montou diversas peças de teatro infantil, além de
realizar palestras para adultos.
No Projeto "Nas Nuvens com Bia Bedran", os alunos
são convidados a conhecer as histórias de autoria da
escritora de forma educativa e divertida.

A excelência da Educação Téc-
nica do Instituto Nossa Senhora da
Glória – INSG/Castelo - transcende
os muros da instituição com projetos
e experimentos realizados pelos
alunos, como ocorreu com a criação
do "Tratamento alternativo da acne
vulgaris a partir de extratos naturais"
(dos alunos Leonardo Perini e Sofia
Valdez) e do "Óculos sonar: tecno-
logia destinada à deficientes visuais"
(do aluno Flávio Pires).

Mais recentemente os alunos de
Mecatrônica, sob a supervisão do pro-
fessor Alessandro Oliveira, criaram

um Misturador Portátil para auxiliar
os alunos de Química na realização
de experimentos no laboratório.

De acordo com o professor
Alessandro a ideia foi facilitar os
procedimentos dos alunos de
Química. "Antes eles só dispunham
de um misturador grande e
precisavam de um menor e mais
prático para que pudessem usar com
facilidade. Então os alunos de me-
catrônica criaram um Misturador
Portátil similar a um "mix de cozinha"
para que eles pudessem usar",
explicou.

Alunos de Mecatrônica e Química
juntos no desenvolvimento de
pesquisas

Durante a Feira Literária do
Castelo/Macaé 2018 (FLIC 2018),
realizada pelos alunos do Ensino
Fundamental II, as turmas do 8º
ano apresentaram um trabalho
sobre a questão social e o
combate ao preconceito no Brasil.

Os estudantes aproveitaram a
pesquisa sobre fotografias histó-
ricas para promover uma reflexão
sobre o Dia da Consciência Negra,
comemorado no dia 20 de novem-
bro, data da morte de Zumbi dos
Palmares (o último líder do maior
dos quilombos do período colonial
- Quilombo dos Palmares). A data
é feriado em mais de mil cidades
de catorze estados do Brasil.

"Nós estávamos buscando fotos
históricas e os alunos iniciaram
uma reflexão sobre preconceito a
partir da foto da primeira mulher
negra que frequentou uma
universidade nos Estados Unidos.
Houve um debate e juntos tivemos
a ideia de produzir cartazes sobre
o tema", explicou a professora de
artes do INSG/Castelo, Elisandra
de Oliveira.

Alunos realizam
trabalhos sobre

preconceito racial

Bia Bedran inspira projeto de Contação de História
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Dois mil e dezoito foi mais um
ano de sucesso da parceria entre a
Faculdade Salesiana Maria Auxilia-
dora – FSMA - e o Programa Nova
Vida da Prefeitura Municipal de
Macaé, através da Secretaria de
Desenvolvimento Social, Direitos
Humanos e Acessibilidade.

Ao longo dos meses (a partir de
março) os jovens participantes rece-

beram uma capacitação por mês
com temas como motivação, finan-
ças, administração do tempo, orali-
dade, entre outras. E no dia 27 de
novembro, a última rodada de capa-
citação foi ministrada pelo profes-
sor especialista Sérgio Ricardo da
Silva, que levou para o debate o te-
ma “Qualidade no atendimento ao
cliente”.

Diversos stands dispostos na Qua-
dra Miguel Magone fizeram com
que visitantes e alunos percebessem
a dinâmica e a importância da
literatura, da cultura e da arte para
o desenvolvimento cognitivo e
social, durante a Feira Literária do
Castelo (FLIC 2018), organizada
pelo Ensino Fundamental II.

Divididos em grupos as turmas do
6º ao 8º ano abordaram diversas
vertentes da literatura a partir do
tema "Uma viagem pela lingua-
gem", sendo eles: movimentos
culturais, música, poesia, artesa-
nato, acróstico, paródia, intertex-
tualidade, modelagem e escultura,
propaganda, história e curiosi-
dades nos jornais, previsão do
tempo, biblioterapia, fotografia,
entrevista, games, séries, além da
cultura hippie, o universo do
esporte e uma ação de "Troca de
Livros" onde o visitante doava um
livro e levava outro.

Atendimento ao Cliente é tema da última
capacitação no Nova Vida

Para a coordenadora do Curso
de Administração da FSMA e uma
das responsáveis pela parceria com
o Nova Vida, Sílvia Lourenço, os
treinamentos de 2018 encerraram
com chave e ouro.

“Queremos agradecer a todos os
professores da FSMA que, ao longo
desse ano, dedicaram seu tempo
voluntariamente para o desenvol-
vimento dos jovens de Macaé. Já
estamos planejando o ano de 2019
e adiantamos que teremos novos
temas, ex-alunos graduados e pós-
graduados na FSMA e palestrantes
externos, que demonstraram inte-
resse em compartilharem o seu
tempo e o seu conhecimento com a
nossa juventude”, revelou Sílvia,
completando que certamente “será
um ano desafiador pois, estão sendo
selecionados 500 jovens para
fazerem parte do Programa Nova
Vida, o que aumenta ainda mais a
motivação nesta parceria de
sucesso”.

Feira Literária promove verdadeira
viagem pelo universo das letras
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Psicomotricidade
infantil é

desenvolvida no
Circuito das

Letras

O Hospital São João Batista de
Macaé realizou um “Encontro com a
Psicologia” com o tema “O poder da
fala: ensaio para uma boa comuni-
cação” que contou com a participação
de estudantes do Curso de Psicologia
da Faculdade Salesiana Maria Auxi-
liadora – FSMA – e dos professores
Rildo Loureiro e Vera Miranda.

O objetivo do encontro foi co-
nhecer o trabalho da psicologia no
âmbito hospitalar como uma re-

Durante dois dias, os alunos da
Educação Infantil do Instituto
Nossa Senhora da Glória –
INSG/Castelo – participaram de
aulas de Educação Física cujo
objetivo foi trabalhar a
psicomotricidade das crianças
de maneira lúdica e divertida.

Através de um "Circuito das
Letras", os participantes
desenvolveram diversas
atividades como andar em
rampas, subir e pular
obstáculos, andar em zigue-
zague e etc.

Segundo o professor de
Educação Física, Fernando
Guimarães, o Circuito além de
ser uma atividade diferente
dentro da rotina de aula, é muito
importante para o
desenvolvimento da
coordenação motora, da
lateralidade e da disciplina.

“Encontro com a Psicologia”
reúne estudantes e profissionais

flexão para a recuperação dos pa-
cientes internados. Também esteve
presente no evento a psicóloga e
coordenadora do Serviço de Psico-
logia do Hospital São João Batista,
Daise da Silva Carvalho.

“Os alunos gostaram muito de
conhecer o espaço da psicologia no
Hospital e demonstraram muito
interesse. Por isso, iremos nos reunir
em breve para mais debates sobre o
tema na universidade”, disse Rildo.

Uma grande Roda de Capoeira
ocupou a Quadra Miguel Magone no
Instituto Nossa Senhora da Glória –
INSG/Castelo, durante a noite de
quinta-feira, dia 22 de novembro, em
função do 1º Encontro Intercolegial
de Capoeira do Castelo, reunindo
capoeiristas, professores e mestres do
Centro Educacional Jardim Mundo
Encantado, Creche Escola Novo
Piaget e Grupo Macaé Capoeira.

INSG/Castelo promove
Intercolegial de Capoeira

 1º Encontro

Na ocasião, além de da Roda de
Capoeira, os capoeiristas do INSG/
Castelo ainda participaram da ceri-
mônia de batizado e troca de corda.

"Agradeço aos pais pela confian-
ça no meu trabalho. Saibam que fa-
ço isso por amor e com a maior satis-
fação do mundo, buscando sempre
o melhor para meus alunos", disse
mestre Lequinho.
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Neste fim de ano o Castelo pro-
moveu aos educadores uma manhã
de estudos e atualização sobre con-
ceitos da educação no século XXI.
Quem ministrou o encontro foi o
professor José Motta que é espe-
cialista em Metodologias Ativas de
Ensino. Na ocasião, os presentes
participaram de um workshop sobre
este tema e também receberam
dicas para criação de conteúdos
mais dinâmicos voltados para a
geração atual.

Educadores do Castelo/Rio das Ostras participam
de workshop sobre Metodologias Ativas de Ensino

No dia 23 de novembro, a Pasto-
ral Universitária da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora –
FSMA – realizou a Vigília da
Gratidão pelo Dia Mundial de
Ação de Graças (ocorrido no dia
22 de novembro).
A Vigília iniciou às 22h com a
Santa Missa ministrada pelo
Padre Gleison Lima, que lotou a
Capela Nossa Senhora da
Glória, no Bloco B. Em seguida
os grupos realizaram orações e
momentos de louvor, encer-
rando a Vigília às 6h do sábado.
“Foi uma experiência singular
onde renovamos nossa fé e
agradecemos a Deus pelo lindo
dom da vida”, disse o coorde-
nador da Pastoral Universitária
da FSMA, Leonardo Ribeiro.

Vigília da Gratidão
reúne alunos e pro-
fessores da FSMA

Alunos desenvolvem pesquisa
sobre oncologia e espiritualidade

A parceria entre o Grupo de Ex-
tensão e Pesquisa em Oncologia
(GEPEON) da UFRJ, a área de
Pesquisa Integrada em Saúde (PIS)
e o Curso de Psicologia da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora -
FSMA - está possibilitando que os
estudantes possam desenvolver pro-
jetos de Iniciação Científica na área
de oncologia.

As coordenações são dos profes-
sores doutores Gunnar Taets
(UFRJ) e Marcello Santos (FSMA).

Na última semana os alunos
integrados ao GEPEON apresen-
taram pôsteres com trabalhos de
pesquisa no Seminário de Espiri-
tualidade em Oncologia promovido

pelo Instituto Nacional do Câncer
(INCA), no Rio de Janeiro.

“Para participar do GEPEON
nossos alunos tiveram que se sub-
meter a uma prova. Este já é o se-
gundo ano que participamos do
Grupo de Extensão da UFRJ onde
nossos alunos do Curso de Psicologia
integram equipes multidisciplinares
compostas ainda por estudantes de
Medicina, Enfermagem, Nutrição e
Farmácia”, explicou o professor mes-
tre da FSMA, Rildo Santos Loureiro,
completando que “os trabalhos estão
sendo desenvolvidos com pacientes
oncológicos do Hospital São João
Batista de Macaé e que tem sido uma
experiência muito rica para os
alunos”.
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No dia 23 de novembro aconte-
ceu o 2° Luau do Centro Juvenil Sa-
lesiano Santa Maria Mazzarello, em
Linhares-Es, com o tema "Consciên-
cia Negra".

O evento foi um sucesso, com re-
citação de poemas escritas pelos edu-
candos e outros autores renomados
como Nelson Mandela e com um poe-
ma encenado do autor Martin Luther
King.

A Banda Mazzarello cantou mú-
sicas lindas, uma delas como Sorriso
Negro, dos compositores Jorge Porte-
la, Adilson Barbado e Jair Carvalho;
o Coral Vozes do Coração encantou
com “Imagine” do compositor Jhon
Lennon. Nessa festa o Mazzarello re-
cebeu a visita especial do Projeto Sin-
tonia com a Vida (situado em Bebe-
douro) que animou com a percussão
e o seu coral.

No dia 14 de novembro a obra
social "Crescendo Juntos", que fica
localizada em Belford Roxo  e é
dirigida por Irmã Maria Rita
Zampiroli celebrou com muita
alegria o dia da diretora com o
tema: "Seu imenso amor
fortalece em nós o dom da
paz".

Os meninos estavam com
camisa branca e as meninas com
camisa vermelha. Dentro da ho-
menagem o branco simbolizava a
paz e o vermelho o amor. A força
da missão da gestora Salesiana foi
expressa com muito carinho por
crianças, adolescentes, educadores,
pais de educandos e também por

Luau Mazzarello

Dia da Diretora no PCJ
representantes da comunidade
bairro e Igreja. Na parte da manhã
as diversas apresentações foram
emocionantes e tocaram o coração
de todos os presentes.

As homenagens aconteceram
de maneira muito marcante: cada
dança, peça, ou declamação des-
tacava a essência da luta de uma
mulher que se entrega a realidade
em que está inserida e luta em prol
da vida. Cada criança e adolescente
da Obra Social teve a oportunidade
de expressar o quanto Irmã Maria
Rita Zampiroli é iluminada e re-
presenta de maneira muito con-
creta a missão Salesiana em Belford
Roxo.

Fechando a homenagem da
diretora com chave de ouro, a
equipe de educadores preparou um
almoço muito especial onde a
gratidão foi celebrada com muito
carinho.
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A resistência em prol da vida
passa e se fortalece na educação, pen-
sando com esta visão a equipe da
Obra Social Salesiana em Belford
Roxo, “Crescendo Juntos”, construiu
uma semana intitulada “Semana da
resistência pela vida”. A presente
semana refletiu a Consciência Negra
e principalmente as diversas bandeiras
históricas que muitas lideranças co-

mo Zumbi dos Palmares assumiram
para a promoção da liberdade.

Com o objetivo maior de dar es-
paço ao protagonismo de crianças e
adolescentes, o coordenador Peda-
gógico Stevie Santos construiu o pla-
nejamento da semana em reuniões
com o grupo de monitores ( Adoles-
centes/lideranças) da  Obra Social.

No primeiro dia foi trabalhada a

resistência feminina, onde o foco foi
o papel da mulher como agente
transformador de uma sociedade
machista. As educadoras Natali e Ana
Maria deram testemunhos de vida e
as educandas Lavínia Alice, Bruna
Carla e Thalia Cristina contaram his-
tória de mulheres que levantaram
bandeiras significativas na sociedade.

No segundo dia foi trabalhado a
resistência masculina:  os meninos re-
fletiram a bandeira da Pastoral da
Juventude, o grito pela vida, “Chega
de extermínio de Jovens”.

Fechando a semana, todos os
educandos e educadores participaram
de um desfile intitulado “ Resistência
pela vida”, onde puderam escolher o
traje que gostariam de desfilar. A
educadora Aloá contribuiu animando
uma roda de samba e integrando os
presentes. Na conclusão da semana
da Consciência Negra todos puderam
comer uma deliciosa feijoada.

Dia 29 de novembro aconteceu a
entrega dos Certificados aos grupos
que participaram do Primeiro Ciclo
de capacitação “Ciclo Empreende-
dorismo” que ofertou 4 Oficinas prá-
ticas e 3 Palestras formativas.

O Objetivo era alcançar a família

dos beneficiários para qualificação
profissional, aproximando as mesmas
do Vill’agindo na perspectiva de forta-
lecer os vínculos familiares e comuni-
tários como também, estimular para
a geração de renda.

Os grupos tiveram a oportunida-

Semana da Consciência Negra no PCJ

de de interagir e se divertir por meio
de dinâmica e ao final, saborear as
prendas que estavam escondidas.
Depois de muitos risos, Irmã Tânia
Maria Cordeiro, Coordenadora do
Vill’agindo, convidou o grupo para
uma breve mensagem incentivando
cada participante a continuar bus-
cando o melhor para si e que, as con-
quistas vêm pelo conhecimento.

Duas integrantes do grupo de-
monstraram a alegria de receber o
certificado, uma vez que nunca con-
seguiram alcançar um diploma.
Sinédia, mãe, do lar, baixa escolari-
dade, diz que “não deixaria de estar
aqui nessa noite. Vou pegar meu cer-
tificado e mostrar para meu marido
que sempre me julga incapaz”.

Dom Bosco estava certo ao afir-
mar que “Deus nos colocou no mundo
para os outros”.

Vill’agindo conclui seu primeiro Ciclo de
capacitação
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A XI Conferência dos Direitos da
Criança e do Adolescente aconteceu
no dia 14 de novembro, no CRAS-
Jardim Itapemirim,  trazendo como
tema central: Proteção Integral,
Diversidade e Enfrentamento das
Violências.

O evento que discute propostas
democraticamente com os diversos
atores que atuam direta ou indireta-
mente com o público alvo da confe-
rência, contou com um público ex-
pressivo de adolescentes. Dentre eles,
alguns com experiências de líderes de

sala e grêmios estudantis a fim de
aprender sobre esse espaço tão
importante no que tange à política
voltada para eles.

A equipe do Vill’agindo compa-
receu em massa na Conferência e a
pedagoga do projeto e membro do
Conselho de Direitos da Criança e do
Adolescente, Dayse Camilette e o jo-
vem Marcos Vinicius da Silva Atalaia
(participou da obra dos 6 aos 17 anos)
foram convidados a compor a mesa
das autoridades representando a obra
social e demais OSC’s.

O Vill’agindo foi bem apresenta-
do na fala das autoridades pela voz
da Conselheira Tutelar Rafaela
Ávila, ex-educanda da obra, de-
monstrando “o orgulho de ter feito
parte dos adolescentes atendidos na
entidade e que a partir do estímulo
recebido, atualmente se encontra
nesses espaços de atuação na luta a
favor da criança e do adolescente e,
espera que outros adolescentes e jo-
vens se interessem por esses espaços
e protagonizem boas conquistas”.

Marcos Vinícius, por sua vez dis-
se que “foi muito importante estar
lá na conferência porque muitos
adolescentes não estão nem aí para
o que está acontecendo no mundo.
E, se ninguém ligar para fazer algu-
ma coisa, tudo vai só piorar!”. A par-
ticipação do Marcos, Glenda Carmo,
Emanuelly Andrade (ex-educandas
e inseridas no programa Adolescente
Aprendiz CESAM) e tantos outros
adolescentes nos grupos de discussão
realça a importância desses espaços
de conhecimento, democracia e ga-
rantia de direitos.

No dia 25 de novembro, as meninas
da Oficina de GR (Ginástica rítmica)
participaram do II Festival Sul
Capixaba que reuniu diversas
instituições que desenvolve a
modalidade no sul do Estado.

O momento foi enriquecedor e
estimulante para as atletas e também
para as treinadoras das equipes que
vislumbram nesse evento mostrar
todo o trabalho desenvolvido pelas
atletas durante o ano.

As meninas do Vill’agindo não
fizeram por menos, levando
apresentações com graciosidade e
técnica ao evento. A educadora e
treinadora Amanda Costa é só
orgulho e satisfação.

Vill’agindo na luta pelos Direitos
da Criança e do Adolescente

Vill’agindo no II Festival Sul Capixaba de Ginástica rítmica
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Como o próprio título sugere, o
Vill’agindo ficou movimentado no
dia 10 de novembro, quando acon-
teceu o II Festival de Movimentos,
evento que reúne várias entidades e
instituições culturais do município
(Cachoeiro de Itapemirim/ES).

O evento objetiva a inclusão e a
troca de experiências entre os parti-
cipantes, bem como aproximar a
cultura da comunidade. Nesse ano,
estiveram presentes a Casa de Apoio

aos portadores de Câncer, Projeto
Frei João, Balét Dance’Art, SEMESP
– Secretária Municipal de Esportes
e Lazer (grupo de Ginástica Rít-
mica), Grupo de capoeira Filhos da
Princesa do sul, Projeto Mazzarello,
Grupo de adolescentes (Ex alunos
Villagindo).

O Festival em sua primeira edi-
ção contemplou Dança e Ginástica
Rítmica e o sucesso foi tão grande,
que para a 2ª edição, foram incluídas

a Capoeira e o Teatro, muito bem re-
presentado pelos alunos da profes-
sora Débora Motta (Vill’agindo).

O público foi expressivo dando
vigor às apresentações. Pais, amigos,
pessoas da comunidade e algumas
autoridades estiveram presentes.

O evento idealizado pela edu-
cadora Amanda Silva Costa teve o
apoio de toda a equipe do Vill’agindo
e de alguns parceiros, destacando o
Rotary Club Cachoeiro Sudeste, na
pessoa do seu presidente, Luciano
Júnior (que se desdobrou para aju-
dar nos custos do evento), Super-
mercado Polonini, Eletro Polonini,
Drogaria Village e Ivanir Mendonça.

Parabéns, as educadoras Aman-
da Costa, Patricia Nobre, Débora
Motta, responsáveis pelas belíssimas
apresentações!

Cabe ressaltar, a presença da Ir.
Gerline Paiva e do educador Michel
do Projeto Mazzarello (Linhares)
que não pouparam esforços para
estarem no evento, o que foi uma
felicidade!

“É bom dar graças ao Senhor
porque eterna é a sua
misericórdia” (Sl 117). Foi com
este sentimento de profunda
gratidão que, no dia 25 de
novembro, o “Vill´Agindo para
ser Feliz” participou, na
Comunidade Sta. Luzia, da Missa
de Ação de Graças pelo ano de
2018. Com este, são 21 anos
dedicados à causa da criança e do
adolescente. Símbolos e objetos
do cotidiano apresentados no
ofertório trouxeram a vida que
perpassa na obra. Com o
agradecimento a Deus, se
agradeceu também aos parceiros
que tornam possível levar adiante
a missão; gratidão igualmente
pela presença de todos os
educadores que, inspirados em
Dom Bosco e Madre Mazzarello,
se empenham em atuar segundo o
Sistema Preventivo.

II Festival Vill’agindo de Movimentos

Missa de ação de graças
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De 25 a 28 outubro, a Associação
dos Salesianos Cooperadores
realizou na casa "Fraterna Domus",
em Roma, o V Congresso Mundial.
O Congresso teve a participação de
cerca de 330 representantes de 80
países de todo os continentes. O
tema  "Ser corresponsável para

Aconteceu nos dias 04 a 09 de
Novembro na cidade de Guatemala,
capital da Guatemala o encontro da
ECOSAM. O encontro teve como te-
ma: Sistema Preventivo na ótica da
Educomunicação. Reuniu as coorde-
nadoras das Conferências da América
(CIB; CIMAC; CINAB; CICSAL;
NAC). O grupo era de 10 Irmãs entre
estas Ir. Gabriella Imperatore, re-
presentante do âmbito da Comu-
nicação do Instituto.

Nestes cinco dias o grupo traba-
lhou com o objetivo de fortalecer a
cultura comunicacional à luz do Sis-
tema Preventivo na ótica da educo-
municação. Durante todo o tempo foi
priorizada a metodologia participa-

tiva, de construção coletiva e partilha
de saberes. Um segundo objetivo foi
a preparação do I Seminário Intera-
mericano de Educomunicação da
ECOSAM a realizar-se nos dias 2 a 6
de setembro de 2019 em São Paulo.

O trabalho se desenvolveu num
clima de muito comprometimento,
responsabilidade e competência. Foi
sendo construído espaço de aprofun-
damento do Sistema Preventivo na
ótica da educomunicação; conheci-
mento do Plano de Comunicação do
Instituto e alinhamento do Plano da
ECOSAM a partir das propostas do
Instituto das FMA; reflexão e apro-
fundamento da cultura organizacio-
nal e comunicacional proposta pelo

Instituo das FMA e por fim a prepa-
ração do I Seminário a realizar-se no
próximo ano.

Como o Seminário de Educomu-
nicação acontecerá no Brasil, Ir. Ana
Teresa como Presidente da CIB e Ins-
petora referente para a Comunicação
RSB, foi convidada a participar do
encontro e pode colaborar e enrique-
cer-se dos conteúdos oferecidos no
encontro.

“É preciso ressaltar a acolhida e
os gestos de delicadezas e de frater-
nidade das Irmãs da Inspetoria de São
Salvador de Honduras (CAM), da qual
a Casa faz parte. Sentimo-nos em ca-
sa e trabalhamos sob a luz dos nossos
fundadores num clima de muita fa-
miliaridade, próprio da casa salesiana.

Demos infinitas graças ao Senhor
que nos concedeu este tempo de apro-
fundamento e construção de saberes
na área da educomunicação. Seja este
um compromisso de sermos, nas
nossas Inspetorias, multiplicadoras e
construtoras de espaços comunica-
cionais onde a fraternidade seja o elo
de união desta grande rede que é o
nosso Instituto, animado pelo Caris-
ma que nos faz geradoras e porta-
doras de comunhão e esperança”,
enfatizou Ir. Ana Teresa.

apontar  linhas de ação que orien-
tarão o compromisso dos membros
nos próximos anos, dentro da linhas
da identidade, da formação, da
autonomia, da missão, dos  jovens.
Hoje, fazem parte da Família Sale-
siana cerca de 30.000 cooperadores
salesianos de todo o mundo. Com a
vida testemunham Evangelho da ale-
gria através da via educativa, vivida
de acordo com o Sistema Preventivo
Dom Bosco para as novas gerações.
Ir. Sirlene Girardi, que é delegada
para a Família Salesiana da INSP,
participou do congresso represen-
tando a CIB.
Para saber mais sobre o Congresso
acesse:
https://www.asscc-mondiale.org/
webSite/?page_id=2240&lang=pt

responder aos novos desafios do mun-
do" foi discutido pelos participantes
contemplando as realidades sociais,
culturais, políticas e econômicas do
mundo através de uma metodologia
particular de trabalho em grupo,
buscando identificar os desafios
fundamentais da sociedade  atual e

Encontro da Equipe de Comunicação da América

V Congresso Mundial de Salesianos Cooperadores
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IV Congresso Continental das Ex-alunas e
dos Ex-alunos das Filhas de Maria Auxiliadora

Aconteceu em Santo Domingo
República Dominicana, de 1º a 5 de
novembro, o IV Congresso Conti-
nental das Ex-alunas e dos Ex-alu-
nos das Filhas de Maria Auxiliadora.

O Tema Geral do Congresso foi:
"O mundo da tecnologia e comunica-
ção". Este tema foi trabalhado atra-
vés de várias palestras e conferências
simultâneas como: "Comunicação
além da tecnologia" e "Meu papel an-
te a defesa da vida, fé e família: Amea-
ças e desafios”, "A tecnologia como
ferramenta para o fortalecimento do
carisma salesiano", "Finanças pes-
soais e para ONGs. Como realizar um
trabalho social economicamente sus-
tentável", "Comunicação responsável
da mídia de massa e redes sociais",
"Da pirâmide à rede", "Mãos no Mun-
do", "Desafios e resiliência na vida as-
sociativa dos ex-alunos", “Tecnologia
e Comunicação na família. Valores a
destacar ", "Uma releitura do Estatuto
de 2015, à luz da realidade atual do
continente americano."

Destaque especial para a partici-
pação de jovens ex alunas e ex alunos

que indicam que a associação conti-
nuará viva com novos modos de as-
sociação e comunicação. O grupo
contou com a participação de ex-
alunos/as de 23 países.

Da Inspetoria Nossa Senhora da
Penha participaram Ir. Ana Teresa
Pinto, Inspetora e representante da
CIB, Ir. Sirlene Girardi, delegada para
a Família Salesiana  e a jovem ex
aluna Andressa Lahr.

Andressa nos fala:

“Sou ex-aluna do Colégio Castelo
de Rio das Ostras-RJ, atualmente
participo da Articulação da Ju-
ventude Salesiana (AJS) na região
onde resido.

O Congresso possibilitou um inten-
so intercâmbio de conhecimentos
e experiências no que concerne à
realidade dos países e como o ca-
risma salesiano se encontra difun-
dido em diversos lugares do mundo,
reafirmando a obra de Dom Bosco
e demonstrando como o carisma
Salesiano é contagiante. Foi notó-
ria a participação de ex-alunas(os)
de diversas gerações e isso foi enri-

quecedor. Esse Congresso possibi-
litou o fortalecimento da União dos
ex-alunas(os) dos diversos países
do continente na busca de propa-
gar a mensagem de Dom Bosco e
Madre Mazzarello e vivendo na
sociedade os valores salesianos.”

Um agradecimento especial para
a UESC, União Nossa Senhora da
Penha e todos que puderam contri-
buir para a participação da Ex aluna
Jovem no Congresso Continental.

A Associação de Ex-alunas e dos
Ex-alunos das Filhas de Maria Auxi-
liadora, é uma associação laical,
promovida pelo Instituto das Filhas
de Maria Auxiliadora e faz parte da
Família Salesiana. Cada Ex-aluna e
Ex-aluno compromete-se a crescer
como pessoa, segundo o trinômio do
Sistema Preventivo de Dom Bosco:
RAZÃO – RELIGIÃO – AMORE-
VOLEZZA. Cada Ex-aluna/o contri-
bui responsavelmente para a afir-
mação dos valores sobre os quais se
funda a dignidade da pessoa huma-
na, operando nos diferentes âmbitos
de animação.


