Manaus – Amazonas
Edição 05 - Dezembro / 2016

"...Cada um vê no outro a beleza de Deus refletida na alma e encontrando esse ponto de
semelhança são todos atraídos um pelo outro com amor. Este Amor fará todos os
homens as ondas do mesmo mar; este amor torná-lo-á as estrelas do mesmo céu e os
frutos de uma só árvore. Este amor trará a realização de verdadeira concórdia, a base
da unidade real...”.
(Escrituras Bahá'ís)

EMPODERAMENTO
Plano Operativo
O Plano Operativo da Escola Vocacional Masrour e Núcleo de Desenvolvimento
Familiar (NDF), foi finalizado com diversos encontros e consultas durante o ano de 2016.
O nosso agradecimento ao querido Sr. Pejman Samoori pela condução e orientações, na
construção dos Planos.
Participaram da finalização, a Direção Executiva da ADCAM, Direção da Escola
Vocacional Masrour, Coordenação de Educação Moral, Coordenação Pedagógica do
Núcleo de Desenvolvimento Familiar e Gerenciamento de Projetos.
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Filosofia Institucional - Estudo do Livro Ruhi 1 “Reflexões sobre a da
Vida do Espírito”
Realizado nos dias 04 e
08 de julho de 2016 através da
Coordenação de Educação Moral
o Estudo do Livro 1 “Reflexões
sobre a Vida do Espírito”, teve
como

objetivo

desenvolver

recursos humanos dentro de um
conjunto
conduzem

de

atividades
ao

que

crescimento

espiritual e intelectual, através da contribuição de cada indivíduo para um processo de
transformação social.
O estudo teve como público alvo a equipe técnica da Escola Vocacional Masrour com
carga horária de 16 horas.

Natureza do Momento Devocional
Realizada no dia 11 de
julho de 2016 através da
Coordenação

de

Educação

Moral, a capacitação tendo
como temática “Natureza do
momento

devocional”

teve

como público alvo os docentes
da

Escola

Masrour
Tecnologia

e

Vocacional
Instituto

Masrour

de
e

o

Educadores Sociais do Núcleo
de Desenvolvimento Familiar, o objetivo era de promover o entendimento sobre a
importância do devocional diário como um momento do dia que separamos para estar em
comunhão com Deus de forma mais pessoal, com o coração desejoso de meditar sobre o
que Deus tem feito em nosso favor e que devemos fazê-lo como um privilégio e um prazer,
onde esse mesmo entendimento deve ser passado para nossos alunos.
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Reflexão sobre momento Devocional
A capacitação com a temática “Reflexão sobre o momento devocional” foi
realizada no dia 13 de julho de 2016 com a participação da equipe técnica e docentes da
Escola Vocacional Masrour, visando esclarecer dúvidas sobre o objetivo, preparação e
condução dos momentos devocionais em sala de aula com base na experiência dos
professores com mais tempo na instituição.

Equipe Técnica e Docentes da Escola Vocacional Masrour

Workshop: A Consulta
Promovido por meio
da Coordenação de Educação
Moral, o Workshop sobre
“A Consulta” foi realizado
no dia 30 de julho de 2016,
tendo como público alvo a
equipe técnica e docentes da
Escola Vocacional Masrour
O
Workshop

objetivo
foi

do
de

desenvolver a capacidade de participar de uma consulta que se favoreça a unidade e comunicação
entre os membros da equipe.
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Programa de Empoderamento Moral dos Pré-Jovens
Seminário sobre o Programa de Pré-Jovens
Realizado nos dias 22 e 24 de julho de 2016, o Seminário destinado aos animadores
do Programa de Pré-Jovens contou com a presença do Sr. Anis Silva (Responsável do
Centro de Aprendizagem de Brasília). O objetivo foi de desenvolver a capacidade de
manter conversas significativas contínuas com um crescente número de diversos jovens
envolvidos nos Programas da ADCAM.

Participação das Animadoras do Programa de Pré-jovens do Núcleo de Desenvolvimento Familiar

Agentes de Serviço
Vivemos em uma época onde
compartilhar gestos de amor para com o
próximo é visto com maldade e disparar
julgamentos e palavras ofensivas virou
rotina. Desde crianças somos ensinados que
a educação e sensibilidade com o outro é
primordial, mas ao invés disso podemos
perceber discursos de ódio, brigas sem
fundamento,

elogios

confundidos

com

desrespeito.
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Com base nisto, o Grupo de Pré-Jovens do Núcleo de Desenvolvimento Familiar
– NDF deu início a seu projeto de Ato de Serviço denominado “Gentileza gera gentileza”.
Com a ideia inicial de que a mudança está dentro de cada um de nós, pois devemos
ser a mudança que queremos ver no mundo. O Grupo
de Pré Jovens confeccionou pequenos cartões com
mensagens de motivação e esperança e distribuiu
abraços

e

palavras

motivadoras

a

todos

que

encontraram em seu caminho.
Uma das Pré-jovens expressou sua alegria
durante o momento de avaliação do ato de serviço ao
compartilhar a fala de um dos professores que
encontrou na Escola Vocacional Masrour, ao dizer
que: “Ele nos elogiou, pois poucos tem coragem, hoje
em dia, de demonstrar carinho desse jeito com quem
não se tem certa intimidade. Nós gostamos bastante e
esperamos que outras iniciativas destas aconteçam”.
Exercitar a virtude da gentileza “abre portas, muda o rumo dos conflitos,
transforma humores, melhora as relações, enfim, só traz coisas boas, tanto na vida de
quem pratica quanto na vida de quem a recebe. É ela que permeia todas as virtudes
próprias da convivência entre as pessoas, como ser cordial, afável e acolhedor”.

Servindo a Comunidade
Projeto “Um dia de cada vez”
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“...Seguir o caminho de serviço, qualquer que seja a forma, requer fé e tenacidade... Companheirismo
amoroso, encorajamento mutuo e disposição de aprender juntos são propriedades naturais de todo grupo
de jovens que se esforça sinceramente para o mesmo fim e deve também caracterizar aqueles
relacionamentos essenciais que aglutinam os componentes da sociedade...”
~ Casa Universal de Justiça ~

O projeto “Um dia de cada vez”,
idealizado pelos alunos do 2º ano do Ensino
Médio da Escola Vocacional Masrour, com
orientação do Professor da disciplina de Educação
Moral, teve como objetivo arrecadar fundos para
ajudar o Grupo Raio de Sol, que cuida de mais de
300 famílias com crianças portadoras de doenças
de sangue que se encontram em tratamento na
Fundação

Hospitalar

de

Hematologia

e

Hemoterapia do Amazonas – HEMOAM. Os
fundos foram arrecadados por meio de Feijoada
Beneficente promovida pelos alunos, e revertido em cestas básicas e 100 revistas infantis que
foram entregues ao Grupo Raio de Sol por meio de visita dos alunos realizada no dia 22 de
novembro.
Durante a visita, os alunos
tiveram a oportunidade conhecer
as

ações

desenvolvidas

Grupo Raio de Sol,

pelo

realizar

atividades recreativas com os
pacientes

em

tratamento

ambulatorial do HEMOA e visitar
os leitos dos pacientes internados
para conversar com as crianças e
suas famílias.
Projetos

como

este,

demonstram o novo protagonismo
juvenil que nossos alunos estão exercendo, na medida em que voluntariamente oferecem atos de
serviço para o bem-estar dos outros. Na ADCAM acreditamos que, através do serviço abnegado
à sociedade está a possibilidade de crescimento pessoal como do aumento da capacidade de
contribuir para o progresso social.
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EVENTOS REALIZADOS A LUZ DOS PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS

Formatura dos Jovens Aprendizes do Programa Petrobras Jovem
Aprendiz PPJA/REMAN
Realizado no dia 17 de agosto de 2016, a cerimônia de formatura dos Jovens
Aprendizes contou com a presença de amigos e familiares e dos Senhores Hildebrando
Alves e Anselmo Galúcio (Petrobras/REMAN). A cerimônia foi permeada de muita alegria
e emoção por parte dos jovens, por ser um momento de encerramento de uma etapa de
grande importância em suas vidas. Cerca de 13 jovens se formaram no Programa Petrobras
Jovem Aprendiz.

I Seminário da Juventude
O

I

Seminário

da

Juventude realizado nos dias 03
e 04 de outubro, teve como
público alvo os alunos dos 7º ao
3º ano do Ensino Médio da
Escola Vocacional Masrour,
com o objetivo de promover
aprendizado com reflexão sobre
temas vibrantes e atuais, combate
ao preconceito, a discriminação, promover a Unidade da Humanidade, da diversidade e a
tolerância
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XVI Feira das Nações
A

XVI

Feira

das

Nações

promovida através dos programas
da ADCAM trouxe este ano o
tema

“Brasil,

Pluralidade

Cultural”, onde foi explorado a
pluralidade que existe na grande
nação brasileira.
A diversidade e pluralidade
cultural no Brasil é muito rica, pois
temos manifestações de diversos povos com culturas diferentes tornando nosso
conhecimento um valor imenso. Temos influencias europeias, asiáticas e indígenas em
todas as áreas de conhecimentos cada um com seu valor inestimável, cabe cada cidadão dar
o valor necessário.
O desafio da Pluralidade Cultural é respeitar os diferentes grupos e culturas que
compõem o mosaico étnico brasileiro e mundial, incentivando o convívio dos diversos
grupos a fazer dessa característica um fator de enriquecimento cultural. A culminância do
projeto Feira das Nações ocorreu no dia 28 de outubro com diversas apresentações
artísticas dos programas. Cerca de 500 pessoas prestigiaram o evento.

1º Mostra de Empreendedorismo
Promovida pelo Instituto de
Tecnologia Masrour nos dias 18 e 19 de
agosto,

a

1ª

Mostra

de

Empreendedorismo teve como público
alvo os alunos dos Cursos Técnicos de
Administração e Segurança do Trabalho.
O evento teve como finalidade contribuir
com o desenvolvimento profissional,
promovendo e incentivando práticas inovadoras.
A 1ª Mostra contou com a apresentação dos alunos juntamente com suas equipes
dos projetos desenvolvidos, onde o principal critério era demonstrar um projeto de
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aplicabilidade viável e inovador para o mercado atual. Um dos impactos gerados pelo
evento foi de proporcionar crescimento, desenvolvimento profissional e qualificação.

Show de Talentos e Projeto Mais que Demais
Realizado no dia 07 de dezembro, o Show
de Talentos e o Projeto Mais que Demais,
fizeram parte da programação de encerramento do
ano letivo da Escola Vocacional Masrour, que
contou com a participação dos alunos, pais,
amigos, familiares, equipe técnica e docentes que
prestigiaram essa noite repleta de muita alegria,
diversão e emoção.
No Show de
Talentos

os

alunos
tiveram um espaço para fazer apresentações em grupos
e/ou individuas dos talentos que possuem seja através
do canto, dança, música ou de recitações de poema. Na
ocasião, também foram premiados os alunos e as
famílias Mais que Demais do Ensino Fundamental I
ao Ensino Médio. O Projeto Mais que Demais foi
criado com o intuito de valorizar e reconhecer os
alunos que se destacam ao longo do ano em relação ao
seu desempenho escolar. O evento conta com a
participação de familiares dos alunos, equipe técnica e docentes.

“A minha família tem uma história de amor e gratidão com a Escola Vocacional
Masrour, minha filha mais velha concluiu seus estudos lá, graças ao bom
desempenho que teve nos estudos hoje cursa universidade pública. [...] Minha
filha do meio estuda na escola desde a alfabetização e adora o ambiente escolar,
os professores, os amigos, percebo nela uma criança que tem prazer de ir para
escola, prazer de aprender, amar ler e esse hábito foi desenvolvido na escola,
[...], educação pressupõe parceria de pais e professores e a escola busca esse elo
o que conheço muito importante. Muito obrigada Escola Vocacional Masrour”
(Maria do Socorro dos Santos Rodrigues mãe da aluna Beatriz Rodrigues
Bastos do 6º ano)
“Gostaríamos de agradecer aos Professores, Coordenadores, a Direção e aos
Funcionários desta instituição de ensino pelo carinho, respeito e dedicação
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dispensada à nossa filha Gisele Maria Fontenele de Carvalho no decorrer do
ano letivo. Nós como pais estamos muito satisfeitos com os resultados por ela.
Agradecemos também a homenagem feita pela escola aos alunos e pais. E dizer
que, renovamos nossa confiança na escola em 2017 e que essa parceria de
sucesso Escola-Família possa continuar”.
(Antonio Carvalho e Gracilene Fontenele, pais da aluna Gisele Maria
Fontenele de Carvalho do 6º ano B)
“Minha filha atualmente, tem uma visão mais ampla dos acontecimento do
mundo em sua volta, mostrando-se interessada nas aulas e com excelência em
diversas disciplinas, pois a equipe de docentes da Escola Vocacional Masrour,
tem uma metodologia de ensino espetacular, onde minha filha se sente
entusiasmada e motivada à aprender sempre mais, demonstrando isso na prática,
pelas altas notas em diversas disciplinas e pelos certificados conferidos a ela,
como o projeto de incentivação: “Projeto + Que Demais”. Que serve como
inspiração, para que minha filha se supere cada vez mais, alcançando vôos mais
altos e preparada para a vida adulta.
Hoje fico despreocuado em relação a educação escolar da minha filha na Escola
Vocacional Masrour, pois tenho a plena convicção, que é a melhor escola para a
jóia mais preciosa que possuo, que é a minha filha. Gratidão e reconhecimento
são palavras que definem.
(Luis Perfeto pai da aluna Letícia Gabriela Perfeto do 1º ano do Ensino
Médio)
“Um evento que vem para somar com aprendizado do aluno, uma vez que
naquele momento os familiares passam a ver que há um esforço dedicatório por
parte do aluno, seja na dança, na música ou no teatro. A escola está de parabéns
em proporcionar um evento como este, onde nos enche de orgulho ver que meu
filho está valendo a pena investir nos seus estudos.
(José Ricardo Rabelo da Silva pai do aluno Lucas Santhiago Souza da Silva 4º
ano do Ensino Fundamental I
“Meu filho estudou na ADCAM até o 7º ano, minha filha também está lá e vai
para o 4º ano agora em 2017, e só posso dizer que amo essa escola, tem um
ótimo ensino, e professores super qualificados! Indico para todo mundo!”
(Pâmela Priscila Valente Bilby mãe da aluna Rihana Vitória do 3º ano do
Ensino Fundamental I)

V Encontro Familiar
Realizado anualmente, o Encontro Familiar da
ADCAM chega a sua quinta edição, com o objetivo de
promover um momento de confraternização entre os
colaboradores juntamente com suas famílias. Este ano, a
programação do V Encontro Familiar contou com
orações

especiais,

exibição

de

vídeo

preparado

carinhosamente com fotos dos colaboradores e suas
famílias e a entrega de prêmios para os colaboradores
destaques em 2016 nos Programas e Setor Administrativo
eleitos através de votação, além também da premiação para
o Colaborador Revelação escolhido pelo espírito de serviço
a humanidade e pela dedicação. O evento foi finalizado com um almoço especial.
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COLABORADORES DESTAQUES 2016

Setor Administrativo
Thiago Dantas de Figueiredo (Controller)
Arlin Roberto Paiva Santos (CAD)
Escola Vocacional Masrour
Risânjola Prado de Moura Machado

Instituto de Tecnologia Masrour
Keully Jane Lucena de Lima

Núcleo de Desenvolvimento Familiar
Tammy Loureiro Cavalcante

COLABORADOR REVELAÇÃO

Lucas Bezerra Cavalcante
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De cima para baixo: Lucas Cavalcante (EVM), Tammy Cavalcante (NDF), Risanjola Machado (EVM), Thiago de
Figueiredo (Controller), Keully Jane de Lima (ITM) e Arlin Roberto Santos (CAD)

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS

Premiação - V Concurso
Sinepe/Am de Redação
2016
O Concurso Sinepe/AM de
Redação tem como objetivo
desenvolver o raciocínio, a
pesquisa, a criatividade e a
originalidade de alunos do
Ensino Fundamental e Médio
das Escolas do Ensino Privado
do

Estado

do

Amazonas,

valorizando assim a produção de textos.
As alunas Stefane Silveira Fernandes do 9º ano premiana na categoria Conto e
Mayumi Clícia Almeida Hara do 7º ano na categoria Poesia da Escola Vocacional
Masrour, receberam as premiações no dia 18 de outubro na Sede do Sinepe, com a
presença de seus pais, Direção da Escola e Profa de Língua Portuguesa (Luanne Assis) que
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juntamente com a Pedagoga Risânjola Machado orientaram as alunas durante todo o
processo.

CONTO “O mundo desconhecido das pessoas desconhecidas”
Autora: Stefane Silveira Stefane (9º ano A – Escola Vocacional Masrour)

Eu conheço Lauren, e também conheço o seu status, também conheço seu estilo, suas falas
e seus costumes.
Mas o que podemos falar de realmente bom, de uma elite escandalosa? De pessoas vazias,
invejosas, egoístas e ambiciosas?
Ninguém sabe o que acontece por trás das roupas glamurosas, festa da elite e passeios
luxuosos. Eu sei.

Lauren é tudo o que citei e um pouco mais. Até um dia em que percebeu que iria ser uma
pessoa sozinha nesse mundo. No fundo, eu sabia que ela era sensível, sonhadora e que
chorava assistindo Breakfast at Tiffany’s. Mas como ela própria poderia descobrir isso.
Ela quebrou a cara centenas de vezes com suas armações e jogos, até que descobriu que o
real sentida da vida estava em pequenas coisas.
Como ajudar os que precisam, sorrir pra vida, ter um animal e lutar pelo que é certo. E
como eu sei disso?
Prazer! Lauren

POESIA DA IMAGINAÇÃO
Autora: Mayumi Hara (7º ano B – Escola Vocacional Masrour)

Existe uma flor
Uma flor bem diferente
Mágica e imponente
Bem lá no fundo da gente

Essa flor tem um nome
Um nome diferente
Imaginação é o nome dela
E ela não escolhe a gente
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Empossamento da ADCAM no Comitê Estadual de Respeito a
Diversidade Religiosa do Amazonas / SEJUSC

PROJETOS / CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS
ADCAM e Fundação Banco do Brasil firmam parceria para o Projeto –
Oficina: Quero ser Aprendiz!

No dia 9 de dezembro de 2016, foi
realizado o Lançamento do Projeto: Oficina
Quero ser Aprendiz! Uma parceria firmada
entre a ADCAM e a Fundação Banco do
Brasil.
A Oficina: Quero Ser Aprendiz! Foi
desenvolvida com o intuito de reduzir a
evasão escolar e contribuir com a inclusão
social de 80 adolescentes do Núcleo de
Desenvolvimento Familiar, possibilitando o acesso às novas tecnologias da informação,
como forma de desenvolver conhecimentos, habilidades, buscando prepará-los para
inserção no Programa Jovem Aprendiz do Instituto de Tecnologia Masrour.
O Convênio com a Fundação Banco do Brasil irá oportunizar a aquisição de
computadores que irá ajudar os adolescentes na preparação para o primeiro emprego.
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Da esquerda para direita: Sra. Sheila Tchalski, Thiago de Figueiredo, Payman Agahnejad, Sra. Altina Silva, Sra. Suzan
Sami Ramos, Sr. Anselmo Galúcio, Sr. Paulo Ramos e Sr. Alexandro Menegasso Brandão

Trenó Carrefour permite doar brinquedos para crianças e jovens pela
internet
Neste
Carrefour.com

final
irá

do

ano,

o

disponibilizar

cerca de mil cartinhas enviadas por
crianças e jovens de quatro estados
(Amazonas, Ceará, Minas Gerais e
Paraná) para as quais clientes de todo
o Brasil podem doar brinquedos que
serão entregues gratuitamente por
meio da ação “Trenó Carrefour”, que
será realizada na internet.
Em parceria com a Estrela, o Carrefour selecionou brinquedos da marca, dividido
por faixa etária no valor de R$ 30,00. Para participar, basta selecionar uma das instituições
parceiras e escolher a cartinha da Criança que deseja presentar. Em Manaus, as doações
serão encaminhadas para a ADCAM.
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