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No dia 02 de junho, o Vice-Diretor Educacional do Colégio Marista Palmas, 

Luiz Gustavo Mendes, tomou posse como membro do Conselho de Educação do 

Estado do Tocantins (CEE-TO).  

A solenidade foi realizada na sala de reuniões do Palácio Araguaia e contou 
com a presença do Governador Siqueira Campos, do Secretário de Educação do 

Tocantins, Danilo de Melo Souza e outras autoridades.  

Os conselheiros vão cumprir mandato de dois anos. O conselho é um órgão con-
sultivo, que tem a função de fiscalizar a devida aplicação de programas da 

educação, assim como sugerir medidas para melhorar esses programas.  

 

 

 

 

 

 

                                                  Membros do Conselho 

                                                 Fazem parte do CEE-TO: 

-Secretaria da Educação - os professores Cicinato Mendes da Silva e Maria Cristã 
Teixeira Mascarenhas e Martins;  

-Representante do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado 
do Tocantins (SINEP-TO) - Luiz Gustavo Mendes;  

-Representante de instituição de ensino superior - Cecília Maria do Socorro Gonza-
ga Müller;  

-Representantes de pais - Maria José Aparecida Nunes e Rosa Helena Gabriel; 
-Representante de professores do ensino superior -  Maria do Socorro Solino de Sou-

za Sena; 
-Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Tocantins (Sintet-TO)- Maurício Reis 

Sousa do Nascimento;  
-Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) / Conselho Seccional do Tocantins - Darlan 

Gomes de Aguiar; 
-Poder Legislativo - Marciane Machado Silva e Tibúrcio Gabino de Sousa. 
 

                                      (Com informações da  Secom-TO) 

Comunicação da Gerência Social - Província  

Marista Brasil Centro Norte - PMBCN 

Vice-Diretor Educacional do Colégio Marista Palmas toma posse no CEE-TO 



Página 2 V o l u m e  3 ,  e d i ç ã o  3 7  

IMAS e a Arte pelos caminhos de Brasília 

Cerca de trinta educadores sociais se reuniram em 

Sobradinho no dia 18 de Junho para vivenciar a I Ofi-

cina de Arte-Educação da cidade. É mais uma jorna-

da de oficinas das várias que o Instituto Marista de 

Assistência Social – IMAS, tem promovido nas cidades 

do Distrito Federal. 

A cada conjunto de oficinas realizadas vai crescendo 

a partilha do conhecimento entre os educadores e o 

entrosamento entre eles. E como sempre, nos grupos 

de Teatro, Dança, Música e Artes Visuais, os partici-

pantes aprenderam e praticaram metodologias e téc-

nicas variadas. Contudo o mais importante foi a in-

tencionalidade pedagógica que permeou tudo: não só 

apreciar e fazer Arte pelo seu intrínseco valor estéti-

co e lúdico, mas também explorar seu potencial de 

sensibilização na construção de valores humanos e 

cidadãos das nossas crianças e adolescentes. 

A luta contra o Trabalho Infantil foi contemplada na 

peça teatral “O Pequeno Açougueiro”, uma pantomi-

ma baseada em um texto de Mauricio de Souza para 

História em Quadrinhos. Também a questão das quei-

madas (tão presente nestes dias secos em nosso cer-

rado) esteve presente numa peça de teatro de fanto-

ches, inspirada no livro “Pimenta no Cocoruto” de 

Ana Maria Machado. Geraldo Costa, analista social do 

IMAS, orientou esse trabalho teatral e coordenou o 

evento como um todo.A oficina de dança sob o co-

mando de Mestre Gilvan (criador da capoterapia)  

vivenciou a ludicidade das cantigas de roda dentro 

da harmonia e ritmo das culturas afro-brasileiras, ao 

batuque do maculelê, dos cantos de desafio e da gin-

ga de capoeira e assim, a questão transversal da Re-

sistência Cultural foi abordada.

O grupo de música orientado pelo musicólogo Wel-

lington Torquato também enveredou pelo rico veio 

das canções de roda acompanhadas de muita percus-

são tirada de instrumentos feitos de sucata recicla-

da. Na parte da tarde essa oficina trabalhou músicas 

do rock-balada, mais ao gosto do público adolescen-

te, abordando a autonomia moral diante das escolhas 

necessárias, num mundo de drogas e violência. 

As artes visuais trouxeram a questão do Trabalho 

Infantil e do Meio Ambiente, num vistoso patchwork 

(colcha de retalhos) em papel, cheio de cores vibran-

tes, denúncias e propostas para um mundo sustentá-

vel, sem crianças exploradas. 

Na avaliação final um participante considerou a ofici-

na boa e todos os outros a classificaram como ótima. 

Os aspectos avaliados como mais significativos foram 

o trabalho em equipe, a harmonia e leveza do traba-

lho, a criatividade e a indicação de variadas pistas e 

sugestões muito práticas para o trabalho cotidiano, 

sem descurar da reflexão teórica. A educadora Maria 

Aparecida da ONG Aldeias Infantis, destacou a abor-

dagem dos Direitos Humanos por meio da sensibilida-

de estética, nessas oficinas.  

Um grande trabalho de retaguarda e apoio logístico 

garantiu a tranqüilidade e eficiência do evento. Rosi-

lene Gomes (educadora do Projeto Bombeiro Mirim) 

e sua família, Domingos Teixeira (motorista da Cre-

che Centro Marista da Criança) e Fernanda do Carmo 

(jornalista do IMAS) estiveram atuando nos bastido-

res, atentos aos mínimos detalhes da organização e 

cobertura de mais essa jornada de Arte e Cidadania 

do IMAS, pelos caminhos do Distrito Federal. 

             Momentos de apresentação e interatividade entre os participantes da I Oficina de Arte de Sobradinho 
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As escolas vencedoras da 4ª edição do Prêmio Cons-

truindo a Nação 2010/2011 recebem no  dia 11 de 

junho no Teatro SESI, em Goiânia, os certificados de 

participação e os prêmios nas categorias Ensino Fun-

damental, Ensino Médio e Educação de Jovens e A-

dultos (EJA). Desta vez, o Destaque Social ficou com 

o Aprendizado Marista Padre Lancísio, de Silvânia, 

que inscreveu o seu projeto de educação inclusiva 

Independência: sou diferente e posso participar. 

 

Construindo a Nação é uma parceria da Confedera-

ção Nacional da Indústria (CNI) e o Instituto Brasilei-

ro de Desenvolvimento da Cidadania e tem por obje-

tivo estimular escolas de todo o país a desenvolve-

rem projetos com foco na responsabilidade sócio-

educacional e ações voltadas para o exercício da ci-

dadania. Goiás, onde o prêmio tem a parceria das 

lojas maçônicas Grande Oriente e Grande Loja, mais 

uma vez, foi o estado que teve o maior número de 

escolas participantes.  

 Aprendizado Marista Padre Lancísio é destaque social no Prêmio Construindo a Nação   

Página 3Página 3 

                          Aprendizado Marista Padre Lancísio promove o Dia da Família  

O Aprendizado Marista Padre Lancísio realizou no 

dia 10 de junho o Dia da Família com o objetivo de 
promover a integração entre alunos e alunas com 
seus familiares e ressaltar a importância da união 
familiar na vida de cada ser humano. A ocasião con-
tou com um momento de formação por meio da pa-
lestra da assistente social do município, Angelita Ká-
tia Costa e Silva, que discursou sobre o tema com os 
alunos e alunas da escola. O evento contemplou ain-
da oficinas de padaria, informática e bordado com 
fita e todos 
os partici-
pantes de-
monstraram 
disposição 
nas ativida-
des. O mo-
mento foi 
encerrado 
com um deli-
cioso almoço 
de confra-
ternização 

entre o grupo. 



Página 4 V o l u m e  3 ,  e d i ç ã o  3 7  

                                    Dia do Meio Ambiente: Consciência Social 

Por Ricardo Brenner de Sousa – Biólogo Aprendizado Marista (Sala Verde) 

No dia 05 de junho é o Dia do Meio Ambiente, porém sem motivos para comemorarmos usamos o mesmo 

para repudiar os tipos de violência que ocorrem contra o Meio Ambiente. E quando falamos nesse assunto 

estamos nos referindo a todos os seres que nele habita, principalmente seu maior predador, o homem. Cada 

cidadão consciente da importância do Meio Ambiente tem como dever lutar contra todos os tipos de arbitra-

riedade praticadas contra o mesmo. 

A ação humana sobre a natureza faz parte da história da civilização. Neste inicio de século, porém, a consci-

ência sobre os impactos desta intervenção tem adquirido maior dimensão. Além dos riscos ambientais provo-

cados pela ação humana, a permanência ou agravamento das desigualdades sociais e econômicas, nas várias 

regiões do planeta, especialmente nas mais pobres, demonstram a insustentabilidade socioambiental decor-

rente do modelo de desenvolvimento econômico, bem como suas conseqüências sobre a saúde das popula-

ções. 

Precisamos parar um pouco e repensar sobre nossas atitudes, decidir sobre o tipo de planeta que deixaremos 

para nossos filhos. Refletir sobre o novo código  florestal suicida que está sendo aprovado pelos nossos depu-

tados. Vejo que a saída é e sempre será a educação de qualidade, preparando o cidadão para um planeta 

sustentável. 

 

              CMJ/Natal promove Encontro sobre Afetividade e Sexualidade 

O Centro Marista de Juventude de Natal/RN (CMJ) realizou nos dias 18 e 19 de junho um relevante encon-

tro sobre Afetividade e Sexualidade na Paróquia de Santo Antônio de Pádua, na Zona Norte de Natal/RN. O 

Dr. João Cláudio - clinico geral/sexólogo, trabalhou a temática com os jovens Maristas discursando sobre o 

Desenvolvimento do corpo e Doenças Sexualmente Transmissíveis (Dst's). Vale ressaltar que o médico em 

pauta é ex-aluno Marista e ao longo de três anos consecutivos vêm contribuíndo com diferentes e impor-

tantes temáticas para com o CMJ. 

Ainda na ocasião o evento contou com especialistas que aprofundaram o tema Afetividade e Sexualidade e 

suas relações. Aline Nalon - funcionária CMJ-trabalhou discursou sobre as Relações entre o real e o virtual. 

O jornalista Washington, ex- colaborador Marista, trouxe também contribuições de comunicação a respeito 

da Afetividade e Sexualidade na mídia. Essa atividade teve como objetivo orientar com qualidade os jo-

vens do CMJ sobre sexualidade.   
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              Crianças da Casa da Acolhida Marista de Uberaba prestam sua homenagem a Champagnat  

 A Casa da Acolhida Marista de Uberaba não poupou esforços 

para homenagear São Marcelino Champagnat. Atividades di-

versas com as crianças da Unidade foram desenvolvidas, en-

tre elas: o soletrando com Champagnat e a elaboração de 

murais e poemas. Os trabalhos visaram além da homenagem 

merecida a Champagnat conscientizar ainda nossas crianças 

sobre a importância de São Marcelino não apenas para o Insti-

tuto Marista mas também o seu exemplo de amor ao mundo 

se dedicando a fazer o bem para os menos favorecidos social-

mente, em especial, crianças e adolescentes. 

                            Escola Marista Champagnat de Maceió realiza a Semana Champagnat 

 

 

 

 

 

 

A Escola Marista Champagnat de Maceió, seguindo sua dinâmica de atender os nossos (as) educandos (as) dentro 

das dimensões: Acadêmica, Religiosa, Cultural e Social, comemorou durante os dias 06 a 10 de junho a Semana 
Champagnat. Diversas atividades foram realizadas dentro de um projeto elaborado pelo Professor Flávio (Religião) 
e que proporcionou um grande evento para Escola. Várias áreas da arte e cultura (teatro, poesia, música e painel) 
foram desenvolvidas. Alunos e professores demonstraram empenho no trabalho voltado para homenagear o grande 

fundador da obra Marista. 

 

Junho é para nós, Maristas, sinônimo de alegria: é o mês do nosso Pai 

Fundador, São Marcelino Champagnat. Diversas manifestações marcam 

a celebração nesse período e a Gerência Social da Província Marista 

Brasil Centro Norte - PMBCN não poderia deixar de prestar o seu agra-

decimento a Champagnat. Os seus inúmeros gestos de humanidade ao 

próximo prova que é possível mudar o mundo. Somos a continuidade 

do sonho de São Marcelino e nos alegramos com isso. Veja algumas das 

homenagens realizadas. 
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Centro Marista Itamaracá celebra semana em homenagem a São Marcelino Champagnat 

O Centro Marista Itamaracá não poderia deixar de cele-

brar a semana que é dedicada a ele, São Marcelino 

Champagnat. 

Aconteceram diversas atividades, como apresentações 

de vídeo, palestras sobre a vida de Champagnat, dinâmi-

cas de grupo e muita oração.Todos os colaboradores da 

unidade e educandos/as foram mobilizados a participa-

rem das atividades e isso contribuiu para abrilhantar o 

evento. 

Dentre algumas atividades, podemos destacar o Debate intitulado ―Quem foi São Marcelino Champagnat e qual a 

sua missão?‖ Os educandos/as levaram para as suas residências dias antes 

da atividade, livretos para estudarem sobre a História do fundador. Na oca-

sião do Debate, quem mais respondesse aos questionamentos realizados, 

era contemplado com escapulários, terços, santinhos com oração e livretos 

de São Marcelino Champagnat. O momento foi de muito aprendizado, inte-

ração e alegria entre os/as educandos/as participantes.  Vale ressaltar que 

todos aproveitaram para se aprofundar na história e missão do fundador da 

Instituição Marista. 

Escola Marista Champagnat de Contagem na celebração a Champagnat 

A Escola Marista Champagnat de Contagem celebrou a 

Semana Champagnat e com a participação dos professo-

res, iniciou uma bonita e rica experiência de buscas, con-

versas em torno da vida e obra de Marcelino. Crianças 

aprendendo e cantando musicas maristas, gravação de 

vídeo, confecção de estandartes, leitura de cartas, varal 

de poesias e versos, estudo sobre a sua vida, confecção 

de cartazes sobre a presença Marista no mundo e no Bra-

sil, foram algumas das atividades. Nas aulas de inglês 

―Marcellin Champgnat had a dream: Make Jesus Christ 

known and loved‖, Marcelino Champagnat tinha um so-

nho: Tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Uma infini-

dade de trabalhos que a sala onde foi montada a exposi-

ção transbordou de tanta coisa bonita. Na Semana Champagnat a nossa Escola de Contagem estava mais bonita, 

ornamentada com estandartes, uma bela exposição sobre Marcelino, celebrações e muita alegria nos momentos de 

lazer. 

A Celebração da Missa no dia 09 de junho coroou todos esses dias com uma forte presença das famílias, professo-

res, colaboradores, educandos e dos Irmãos. Mais do que a vivencia desses dias é o que ela traz, quando percebe-

mos mais intimidade com a vida e os sonhos de Marcelino, quando percebemos mais proximidade entre os profes-

sores e os educandos (as), quando nos pequenos gestos, falas, olhares vão se fazendo acontecer no tempo espaço 

da escola a pedagogia amorosa e encantadora, a Pedagogia Marista. 
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             Aprendizado Marista Padre Lancísio  celebra São Marcelino Champagnat 

No Aprendizado Marista Padre Lancísio de Silvânia, para melhor organização do 

calendário escolar, as festividades em comemoração ao dia de São Marcelino 
Champagnat aconteceram nos dias 1, 2 e 3 do mês de  junho.  
Foi de corações abertos e atentos aos apelos do mundo e ao desejo de nosso fun-
dador que no dia primeiro, quarta-feira, iniciamos com o tradicional Café com 
Champagnat, onde os educandos e os educadores de todos os setores tomaram 
café reunidos. Organizado no pátio interno da escola, foi apresentado um teatro 
de uma passagem da vida de São Marcelino com a total atenção das crianças, mú-
sicas cantadas por todos, oração e uma lembrançinha que agradou a todos, um 
escapulário de Boa Mãe e Champagnat entregue pelos irmãos da Comunidade, em 
seguida foi servido o café a todos. Foi um momento forte da presença de Deus. 
Dando continuidade às festividades tivemos o Recreio legal, as crianças puderam 
participar do Soletrando, Cantando e Lendo com Champagnat. 
No segundo dia,  o dia começou com a celebração Eucarística na capela da esco-
la. Novamente aconteceu o Recreio Legal, e no período vespertino tive-
mos Piquenique com as crianças da Educação Infantil e 1°s anos. Para esse mo-
mento as crianças puderam trazer lanche e brinquedo de casa. 

Na sexta-feira iniciamos o dia com uma manhã de louvor, com todos na quadra coberta cantamos e louvamos a 
Cristo nosso Rei e Senhor com cantos e movimentos que renova e nos faz mais fortes em nossa missão. No período 
vespertino aconteceu uma gincana com as turmas do 2° ao 5° ano.  
No decorrer da semana, todas as turmas passaram pela sala de Pastoral para aprender um pouco mais sobre Cham-
pagnat com a sua história contada por meio de desenhos no Data show.    
O exemplo de São Marcelino Champagnat, cativa a todos que acredita em um mundo melhor. A confiança em Je-
sus e Maria, o trabalho constante com foco nas crianças e nos jovens às margens da sociedade, nos aponta o cami-
nho a seguir.  

  Escola Marista Champagnat de Iguatu  realiza semana sobre a Vida e Obra de São Marcelino Cham-

pagnat 

A Escola Marista Champagnat de Iguatu vivenciou 

de 6 a 10 de junho uma semana repleta de ativida-

des voltadas para a Vida e Obra de São Marcelino 

Champagnat.  Foi um tempo de percebermos a 

grandeza do sonho de um menino que teve dificul-

dades no estudo e quando cresceu fundou uma 

Congregação voltada para educação das crianças e 

jovens.  Para nossas crianças que vem de realida-

des difíceis e algumas vezes de famílias desestru-

turadas, Champagnat serve de exemplo e modelo 

de que é possível acreditar em nossos sonhos. To-

da a escola esteve envolvida na preparação e rea-

lização deste evento. Foi uma oportunidade para 

as crianças também demonstrarem seu carinho por 

São Marcelino Champagnat, conhecer um pouco da 

sua história, através de dramatizações, teatro de 

bonecos, histórias e muitas outras situações que 

marcaram sua caminhada. 
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                             Lançamento de Livro na Escola Marista de Champagnat de Teresina 

Como incentivo à leitura, no dia 09 de junho os 

educandos (as) do ensino médio do Colégio Ma-
rista Champagnat de Teresina receberam a visita 
do escritor piauiense Edmar Oliveira que lançou 
o seu livro ―Von Meduna‖.  Os educandos (as) 
puderam vivenciar um momento especialmente 
rico com o autor, pois Edmar é psiquiatra e além 
de falar de suas experiências como escritor, fez 

também uma palestra sobre as drogas.  

 

Ao final da palestra, foi aberto um espaço para 
as perguntas e dúvidas dos adolescentes que se 
sentiram à vontade para questionar, sendo bem 
atendidos pelo visitante. Edmar Oliveira deixou 
para a biblioteca da escola um exemplar de seu 
livro com uma dedicatória que reconhecia na 
escola o compromisso com a educação dos edu-

candos. 

                   Alunos da Escola Marista Champagnat de Teresina visitam Feira de Livros 

No dia 11 de junho, acompanhados por boa par-

te dos educadores, pela coordenação pedagógica 
e pelo diretor da escola, Ir. Cláudio Jairo, os 
educandos do ensino médio da Escola Marista 
Champagnat de Teresina visitaram um importan-
te espaço de intervenção na cultura da capital 
Teresinense. Trata-se do Salão do Livro do Piauí 
(Salipi), um evento multidisciplinar e multicultu-

ral que é capitaneado pelo livro.  

 

No evento, os adolescentes tiveram contato com 
diversas obras literárias e livros das mais dife-
rentes áreas do conhecimento. Além de livros, 
na visita ao Salipi os educandos puderam ver 
também exposições artísticas como o ―Salão de 
Humor‖ que tinha como tema o consumismo e 
participaram de uma palestra no ―Bate Papo 
Literário‖, um dos espaços dentro da programa-

ção do evento.  
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No dia 30 de junho de 2011 aconteceu a terceira edi-

ção do Chá com Prosa: Direitos Humanos em Pauta. A 

iniciativa é uma realização mensal do Instituto Maris-

ta de Assistência Social (IMAS) e Instituto Marista de 

Solidariedade (IMS) e tem como objetivo fortalecer 

junto à sociedade civil e demais atores sociais discus-

sões de temas pertinentes para a garantia dos Direitos 

de crianças e adolescentes. A temática abordada no 

mês de junho foi o Trabalho Infantil, em alusão à da-

ta comemorada no dia 12 deste mês. 

Para potencializar o teor das discussões, o convidado 

Renato Mendes, coordenador do Programa Internacio-

nal para a Eliminação do Trabalho Infantil da Organi-

zação Internacional do Trabalho (OIT), iniciou os tra-

balhos com um questionamento: ―Por que estamos 

aqui?‖ Segundo Renato, é fundamental que a socieda-

de civil possa reconhecer o seu papel na política e 

unir esforços coletivos para debater o tema junto às 

autoridades políticas com firmeza estabelecendo me-

tas, orçamento e prazos visando assim resultados con-

cretos de eliminação do Trabalho Infantil. Ele afirmou 

que a movimentação social surgiu com a vocação para 

executar a política pública, todavia a sociedade civil 

vem ―deslizando‖ no controle social. Renato alertou a 

importância da imprensa neste processo e parabeni-

zou a presença dos jovens que integram o I Fórum de 

Adolescentes de São Sebastião/ Brasília - DF que par-

ticiparam das discussões sobre o Trabalho Infantil.  

 

A ocasião recebeu também a secretária executiva 

do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil (FNPETI), Isa Oliveira que reforçou 

a necessidade da criação de políticas de Direitos 

Humanos (saúde, educação, cultura, esportes e 

segurança pública) que possibilite crianças e ado-

lescentes usufruírem de seus Direitos e não estarem 

inseridas no trabalho precoce. ―Defendo a criação 

de políticas garantidoras e não reparadoras‖, de-

clarou Isa. 

                   Chá com Prosa discute Trabalho Infantil em sua Terceira Edição 

                                    Adolescentes participam das discussões exercendo o protagonismo juvenil 

             Isa Oliveira e Renato Mendes 
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Alegria e muita festa marcaram o Centro Marista Circuito Jovem-DF (CMCJ-DF) no dia 10 de junho. O e-

vento contou com as presenças das crianças, 

adolescentes, jovens e seus familiares, que 

vibraram com as brincadeiras, concurso de 

forró, dana country, quadrilha, dentre outras 

apresentações. A festa foi aberta ao público 

que também pode saborear deliciosas comidas 

típicas: canjica, milho verde, doces, Maçã do 

amor, cachorro quente e outras delícias das 

festas juninas. Tudo preparado com muito ca-

rinho e dedicação pela equipe de colaborado-

res da unidade. 

Viva São João! Viva a simplicidade! Viva a ale-

gria das nossas crianças, adolescentes e jo-

vens.  

Centro Marista Circuito Jovem de Ceilândia (CMCJ - DF) 

O Centro Marista Itamaracá comemorou o São João com muita alegria! A celebração aconteceu no dia 20 

de Junho. A Festa Junina, em homenagem aos três santos – Antônio, João e Pedro foi recheada de muito 

forró e comidas típicas (canjica, pamonha, milho cozido, pé-de-moleque...). A Unidade Marista contou 

com a parceria da Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá, por meio da Secretaria de Turismo, conce-

dendo a Banda Nativos do Forró que animou o arraial com muito forró pé-de-serra. A quadrilha da 3ª idade 

composta pelos/as idosos/as da Ilha se apresentou no arraial e contagiou todos os participantes pela tama-

nha alegria e disposição do grupo. Foi um momento de muita interação entre colaboradores e educandos/

as da unidade, já no clima de despedida do 1º semestre. O Secretário de Saúde do município, Dr. Marco 

Pontes, a Dra. Rosa Mosqueta, médica do município e da coordenadora do Programa de Apoio à Pessoa Ido-

sa da Ilha, Maria Pilar foram presenças garantidas. Vale salientar que o Centro Marista também recebeu de 

braços abertos o Ir. Ailton Arruda, atual Diretor Geral da Faculdade Católica do Ceará, que com seu caris-

ma abrilhantou o evento. 

           Centro Marista Itamaracá nos Festejos Juninos 
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No dia 22 de Junho o CRC Recife realizou a festa Junina para a Comunidade Educativa. Foi montado um 

espaço com brincadeiras, comidas típicas e claro, sem abrir mão do Forró pé de Serra da Banda Arquivo 
Nordestino, composta por moradores da Comunidade do Burity. 
 
Além de muita pamonha, canjica, bolo de milho, coca-
da e até maçã do amor, aconteceram a apresentação 
duas quadrilhas juninas. A primeira da Comunidade Sí-
tio dos Pintos e a segunda formada pelos Educandos e 
Educadores no próprio Centro Social. Foi registrada 
também a presença das famílias do entorno que se fize-
ram presentes e prestigiaram a tarde festiva.  
 
Houve integração entre os colaboradores e educandos/
as da unidade e não faltaram comidas típicas da região, 
brincadeiras e muito arrasta pé. Nessa animação nin-
guém ficou parado,‖ considerou Gecilene Cerqueira, 
assistente administrativa. 

                   Alegria nas festividades do CRC Recife  

No dia 31 de maio a Escola Marista Champagnat de Natal celebrou o fim do Mês Mariano com uma homenagem 

especial à Maria, Mãe de Jesus, com a realização da VI Serenata Mariana. Alunos e Alunas não pouparam esfor-

ços e deram o seu melhor nas apresentações. Os momentos representaram a culminância de todo trabalho de-

senvolvido durante o período Mariano. 

Com o objetivo de revitalizar a espiritualidade Mariana e Apostólica na Província, a partir da pessoa de Maria de 

Nazaré, desta forma sistematizando o processo de evangelização da Escola foi o resultado do tão esperado mo-

mento. 

A proposta leva um jeito novo de cantar, louvar, refletir, admirar e respeitar a Mãe de Jesus Cristo, a Mulher – 

Maria, cultuada no mundo e na história de vida de todas as gerações. 

 

 

 

Escola Marista Champagnat de Natal realiza VI Serenata Mariana 
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mil palavras Galeria Social Imagens que valem por mil palavras Galeria Social Imagens que valem por mil palavras Gal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Marista Itamaracá com foco na Qualificação Profissional 

O Centro Marista Itamaracá, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, formou no 

último dia 09 de junho de 2011, 22 educandos/as no Curso de Vendedor.  Durante a cerimônia de encerramento, 

os educandos relataram as experiências adquiridas por meio do estágio no final do curso teórico e contaram as 

expectativas após a conclusão e com o certificado em mãos. Uma das educandas destacou a importância da con-

clusão do curso para o seu crescimento profissional. ―Hoje me sinto preparada para ser inserida no mercado de 

trabalho,‖ comemorou a educanda Cristina.  

O evento contou com a participação da Gerente do SENAC – Paulista/PE – Lígia Piro, o professor Alysson Lopes e o 

Coordenador de microcrédito (CrediAmigo) do Banco do Nordeste - Severino Ramos.  Na ocasião, Ramos informou 

que os/as três educandos/as que melhor se destacaram durante todas as etapas do curso, poderão encaminhar 

seus currículos para participarem do processo seletivo da Insti-

tuição, cujo objetivo é contratar pessoas qualificadas na área 

de vendas para atuar na Ilha de Itamaracá na função de assessor 

de microcrédito do Programa CrediAmigo da localidade. No mo-

mento, a equipe do Centro Marista, como também, os  demais 

participantes destacaram a importância da escolaridade – Edu-

cação Básica – estar atrelada à Educação Profissional, contribu-

indo para a inclusão no mercado de trabalho. Como resultado, 

até o momento, quatro educandas já se encontram inseridas no 

mercado de trabalho formal, após o término do estágio em lojas 

conceituadas da região e outras/os estão no aguardo do contato 

para contratação.  

Homenagem às crianças do Centro Marista Circuito Jovem de Brasília. O coração é um símbolo de amor. Para nós, Maristas, 

o sorriso de uma criança é a recompensa do nosso trabalho.  

                                                                   Comunicação Gerência Social - PMBCN 




