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O verdadeiro perigo

A crise é um fenómeno que revela

potencialidades e fragilidades. Coloca à

prova a capacidade de esboçar soluções

rápidas para as extemporaneidades ou

problemas antes desconhecidos.

Mediante a postura assumida, pode se

manifestar como desgraça ou como uma

grande oportunidade. Também, estes

momentos remetem para algumas

verdades sobre o homem, sobre o que é

sabido ou ignorado.

O espectro da SARS-COV-2, que paira e

ameaça tranquilidades em todas as

esferas da sociedade, é revelador de uma

das maiores verdades conhecida, mas

muitas vezes esquecida, o facto de que

cada homem é responsável pela sua vida

e co-responsável pela vida dos outros.

Augusto Tembe

O homem não existe dissociado

dos outros (Heidegger). Isso

também é visível quando o

assunto é a prevenção e combate

ao avanço da pandemia, em que

as acções desencadeadas por um

indivíduo têm repercussões

sobre o ambiente laboral,

familiar e social em que se

encontra, no sentido de que toca

profundamente a vida do outro. Por isso, chama-se a

responsabilidade de todos, para o bem de todos.

A não observância das medidas de prevenção por parte

de uns, coloca em causa o bem-estar de outros,

sobretudo dos mais frágeis. Disto há que se colocar em

realce a «verdade verdadeira», o perigo não é a

pandemia, mas a ignorância, a fragilidade dos nossos

valores de referência, a irresponsabilidade e

desrespeito para com os outros. É preciso caminhar em

direcção a uma verdadeira consciência de pertença à

sociedade, a morte do outro deve constituir

preocupação, para que tudo seja feito em favor da sua

protecção, não porque neste momento significa a ruína

de todos, mas porque também há consideração da

dignidade que lhe é própria.

"Seja responsável pelo outro, previna-se da COVID-

19". Por José Guambe 

IDEIAS Para cada receio, fé renovada.

Para cada tropeço, a certeza de

um recomeço. Para cada dúvida,

sabedoria para escolher o

melhor caminho. Para cada

dificuldade, sopro de esperança.
Edmiro Vasco de Jesus Jordão

Estudante de TIC”s - ISDB

2 ano

Imagem: Augusto Tembe

“O meu sistema? Simplicíssimo:

deixar aos jovens plena liberdade

de fazer o que mais lhe agrada. O

problema é descobrir neles

germes de boa disposição e

procurar desenvolve-los”
Dom Bosco



Retorno as aulas em tempo de 

pandemia 

Neste período de crise social, onde a

pandemia toma conta do mundo, pensa-

se no retomo das aulas presenciais. O

ISDB, não obstante, preocupado e

desprendendo esforços necessários de

forma a garantir o retorno seguro das

aulas prepara os ambientes para fazer

face as aulas presenciais. Em conversa

com os estudantes na plataforma

(Facebook do ISDB), o estudante Júlio

Alexandre, partilhou connosco a sua

opinião sobre o retorno as aulas

afirmando que, o retorno das aulas

presenciais é um atentado às nossas vidas

porque actualmente o número de casos

está subindo 4 vezes mais por dia. Por

tanto sou da opinião que podemos

continuar com as aulas via online, usando

as plataformas disponíveis, até que

existam condições necessárias.

E na mesma linhagem, a Mónica Pedro

Simbine, estudante do ISDB, comunga

da mesma ideia do Júlio Alexandre, mas

defende que a vida não pode parar

porque ninguém sabe quando é que esta

doença vai passar. Devemos todos criar

condições adequadas de higiene e

segurança nas escolas e reduzir o

números de estudantes nas salas de aulas.

As portas estão preste a se abrirem

Por ocasião da visita dos

repórteres da Miramar no

ISDB, o estudante

Romão em conversa

aberta, deu seu parecer

em torno da reabertura

das aulas presenciais em

tempo de pandemia.

Romão, acredita que há

muitos estudantes que

desejam retomar as aulas

presenciais, mas estes

receiam devido a

insegurança de meios de

transporte

que lhes possibilitam

chegar as instituições de

ensino.

Não basta a instituição de

ensino estar preparada

para a reabertura das

aulas, se não há

segurança nos meios de

transportes. Por tanto, há

um grande desafio pela

frente por parte do

Governo, Instituições de

Ensino, e por parte de

todos nós.

Alimentação Saudável e Estilo de

Vida Saudável

O ISDB empenhado em formar os estudantes sobre a

importância da alimentação, como uma resposta a

pandemia da COVID-19 que assola o mundo e de

forma particular aos estudantes. Decorrem formações

sobre alimentação saudável e estilo de vida saudável

para diversas turmas do ISDB de forma faseada,

respeitando desta forma o decreto presidencial n˚

11/2020 de 30 de março, no âmbito da contenção da

COVID – 19, e a preservação da saúde colectiva.

Durante a formação ficou claro que uma alimentação

saudável, contribui bastante para o fortalecimento da

imunidade no organismo humano.

Por: Augusto Tembe
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Por: Romão Joaquim Fernando

Estudante do ISDB

Lic. Em Ensino de Contabilidade – 3 ano



Família Salesiana

Capacitação em Matéria sobre o combate e prevenção do

COVID-19
Salesianos teve uma capacitação em matérias

de medidas de prevenção da COVID 19,

manuseio de equipamento de segurança e

acompanhamento de doentes no âmbito da

COVID 19. A formação teve lugar na sede da

Visitadora Maria Auxiliadora - Maputo. A

capacitação foi dinamizada pela representante

do Ministério da Saúde Dra. Lurdes, onde

frisou a importância do combate do novo

coronavírus, através do cumprimento correcto

das medidas de prevenção recomendada pela

OMS e o Ministério da Saúde.

Moçambique é um país com pouca capacidade

de despistagem do vírus, possuindo poucos

laboratórios para o efeito. No contexto do

decreto presidencial, um grupo de jovens

Projecto Salesiano Dom Bosco – Moçambique

Doar-se ao outro é uma forma de 

amar

Diante do aumento de casos positivos da

COVID 19 e a vigência do estado de

emergência decretado pelo governo, as

pessoas mais vulneráveis são as mais

afectadas e infectadas. Neste contexto de

emergência sanitária, os Salesianos de

Dom Bosco de Moçambique e o Grupo

de Jovens voluntários distribuíram uma

cesta básica a 50 famílias na cidade da

Matola área "A", para ajudar a minimizar

a fome e o risco de contágio pelo novo

coronavírus.

Desde o início do estado de emergência,

as famílias da Matola "A", um dos

bairros mais pobres de Moçambique

receberam apoio em produtos de higiene:

sabão e lixivia para a lavagem das mãos

para a prevenção do coronavírus; e

produtos alimentares tais como: arroz,

açúcar, óleo e farinha de milho.

A prevenção é a única arma para

combater o COVID 19.

Celebração dos 60 anos da Vida Religiosa

No sábado, 22 de

Agosto, na comunidade

do noviciado da Matola,

estiveram presente todas

as comunidades da zona

sul para celebrar os 60

anos da vida religiosa

salesiana do irmão

Pedrosa. As actividades

do dia iniciaram com o

acolhimento fraterno,

celebração da Eucaristia,

almoço partilhado e

momento recreativo.

Foi um dia muito lindo,

e deu para vivencia-lo e

de testemunhar com

alegria a vocação do

irmão Pedrosa, não só,

mas porque os 60 anos

significam uma doação

total e fidelidade em

Jesus Cristo.

Celebração dos 60 anos da 

Vida Religiosa

Por: Ir. João Cussaia
Por: Siva Silvestre Chilengue
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Formação de CTA sobre Matéria da COVID-19

Realizou-se no mês de Julho no

ISDB, uma formação para o

quadro Administrativo sobre as

medidas de prevenção da

COVID-19. É uma iniciativa da

Direcção Académica que visa a

implementação das medidas de

prevenção emanadas pelo

Governo, na sequência do decreto

presidencial sobre a Covid-19.

A formação foi dada pelas representantes do Ministério da Saúde, onde explicou-se a

necessidade de prevenção do novo coronavírus por parte de todos nós, como sinal de amor a si e

ao próximo. Ao decorrer da formação, as formadoras demostraram a forma correcta da lavagem

das mãos, o uso correcto da máscara, os tipos de máscaras recomendadas pela OMS, para evitar

a propagação do vírus.

Os participantes sentiram-se cativados pela formação, pois acreditam que a iniciativa da

Direcção Académica foi oportuna.

Por: Augusto Tembe

Imagem: Augusto Tembe

Capacitação dos Formadores em uso das plataformas

digitais a distância

objectivo de preparar um

ambiente sólido para a recessão

dos estudantes neste período da

pandemia.

E neste âmbito, durante o mês

de Julho decorreram formações

sobre matérias ligadas a

prevenção da Covid – 19,

formação didática pedagógica,

supervisão das monografias e

No contexto da

preparação do retorno

das aulas presenciais, o

ISDB através da

Direcção Académica

tem realizado formações

para formadores, com

TIC’s no uso das plataformas

digitais (Jitsi e meeting).

No 2º semestre, prevê-se que as

aulas sejam dadas em regime

híbrido (semi-presenciais), sem

embargo, as formações de

formadores estão viradas para

apoiar aos mesmos para

harmonização das aulas

presenciais e aulas online.

Decorre a indução na

plataforma Moodle para os

estudantes do ISDB, das

diversas áreas. Trata-se de

uma plataforma virtual que

serve para facilitar a

interação do formador e do

formando no processo de

ensino e aprendizagem.

A formação visa facilitar e

dotar os estudantes de

conhecimentos e domínio do

uso da plataforma,

permitindo que possam fazer

uso da mesma para as aulas

online.

Indução a Plataforma 

Moodle

Por: Augusto Tembe

EM DESTAQUE EM DESTAQUE 

Jornadas Pedagógicas - 2020

Lema
“Reflexão sobre a Educação Profissional na formação

humana integral no contexto de inovação tecnológica.”
As jornadas pedagógicas vão decorrer na primeira quinzena de Outubro, via online.

NOTA: a data ainda por anunciar…

As jornadas pedagógicas vão decorrer na primeira quinzena de Outubro, via online.

NOTA: a data ainda por se anunciar…
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Festa de Dom Bosco

da festa do nosso padroeiro

DOM BOSCO foi um marco

diferente dos anos anteriores.

Como forma de preservar a

saúde dos estudantes e

colaboradores do ISDB, o dia

Estamos perante um ano

diferente dos outros,

devido a pandemia do

coronavírus, conhecido

como COVI-19, que está a

assolar o mundo todo, e por

consequênciaa celebração

foi comemorado foi

comemorado de forma

simples e calma,

obedecendo todas medidas

de prevenção ao combate da

COVID-19.

Por: Augusto Tembe

Formação sobre Biossegurança e Bioprotecção

No âmbito do processo da reabertura segura do ISDB,

em tempos da pandemia, há uma necessidade de se

criar soluções adequadas para fazer face a este

processo. A Comissão COVID-19 do ISDB fez parte

da formação promovida pelo Instituto Nacional de

Saúde (INS), no contexto da Biossegurança e

Bioprotecção para as Instituições de Ensino Superior

(públicas e privadas).

A formação teve duração de 8 horas e

tinha como principal objectivo: Treinar

as equipas ou comissões responsáveis

pela implementação das medidas de

prevenção e combate ao COVID - 19

nas Instituições de Ensino Superior

sobre a Biossegurança e Bioprotecção.

Por: Augusto Tembe
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