
  

Fórum do Voluntariado Ma-
rista começa nesta semana 

Cultura da Solidariedade 
Além da divulgação nas redes sociais, com as peças de comunica-
ção, a Coordenação de Evangelização promoveu uma videoconfe-
rência com os coordenadores, agentes de pastoral e estudantes, em 
29 de novembro, para sensibilizar e apoiar as ações que serão rea-
lizadas nesta semana, de 2 a 5 de dezembro, nos colégios e escolas.  
O tema da videoconferência, O papel do voluntariado na construção 
de uma cultura de solidariedade, trouxe elementos para os estudan-
tes interessados em participar do Voluntariado Estudantil Marista 
(VEM), que já vem sendo realizado, mas quer ganhar força em 2020. 
Para o coordenador de Evangelização, Ir. Paulo Henrique Soares, o 
VEM já é uma realidade entre os estudantes maristas, mas é funda-
mental ampliar a divulgação das ações voluntárias e se unir aos or-
ganismos nacionais e internacionais, que promovem e incentivam o 
bem-comum. “O Dia Internacional do Voluntariado é um gancho 
para estimular os alunos a explorar e desenvolver suas habilidades 
e competências, em prol da garantia dos direitos humanos e da co-
letividade, visando uma cidadania sustentável e cultivando os ali-
cerces fundamentais da cultura da solidariedade”, enfatizou. 
 
Fórum do Voluntariado Marista 
A divulgação nas redes sociais e a videoconferência se somam ao 
Fórum do Voluntariado Marista, que será realizado nesta semana, 
em cada unidade, com a culminância da ação em 5 de dezembro – 
dia escolhido pela ONU para conscientizar e celebrar o voluntariado 
pelo mundo. O Fórum do Voluntariado poderá ser em formato de 
seminário sobre o assunto, diálogo entre os estudantes participan-
tes do VEM, uma roda de conversa, que permita a partilha de dife-
rentes atividades de voluntariado na escola ou na comunidade local. 
A escola ou o colégio poderão levar lideranças ou agentes que 
atuam de alguma forma em ações transformadoras com caráter vo-
luntário ou estudantes que já realizam trabalho voluntário para 
compartilhar suas histórias. O Fórum convoca os estudantes a ser 
agentes de mudança, abandonando os egos para assumir os ecos.  
 

Na próxima quinta-feira, 5 de dezembro, é celebrado o Dia Inter-
nacional do Voluntariado. Para celebrar a data, e, em consonância 
com o projeto do Voluntariado Estudantil Marista (VEM), a Coorde-
nação de Evangelização, do Marista Centro-Norte, pretende incen-
tivar ações nas Unidades Socioeducacionais, para conscientizar e 
sensibilizar a comunidade educativa sobre o tema. A ideia é esti-
mular os estudantes a aderir ao VEM, como uma forma de educar 
para a solidariedade e socialização, e mostrar aos alunos que existe 
um mundo “lá fora”, além dos muros da escola e de suas casas. É 
para praticar o voluntariado como projeto de vida, como espaço de 
formação humana, tornando-os bons cristãos e virtuosos cidadãos.

A Semana de Arte, Cultura e Conheci-
mento, do Colégio Marista Pio X, de João 
Pessoa (PB), encerrou-se no em novem-
bro, mostrando que a união, a criatividade 
e a determinação podem mudar o mundo 
e descortinar novos conhecimentos! 
 

No Colégio Marista de Maceió (AL), o dia 
27 de novembro foi o Dia D do Novembro 
Azul. Na ocasião, foi realizada uma cami-
nhada de conscientização sobre o câncer 
de próstata no entorno do colégio, para fa-
lar da importância da saúde do homem. 
 

Os alunos do 1º ano, da Educação Infantil, 
do Colégio Marista do Araçagy (MA), visi-
taram a comunidade dos Irmãos Maristas, 
para conhecer os espaços da residência. A 
atividade pedagógica permitiu aos alunos 
apreciarem a paisagem por outra janela! 
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Uma das peças de comunicação, produzidas para divulgação nas redes sociais, sobre as 
ações do Fórum do Voluntariado Marista, que começam nesta semana. 
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  Marista Centro-Norte forma gestores em temas estratégicos 

na Jornada da Liderança Marista 
 

Gestores do Escritório Central na formação da Jornada da Liderança Marista, que ocor-
reu, em Brasília, em 29 de novembro, e trouxe temas estratégicos para os participantes.
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Assessoria externa 
Para assessorar o debate, o grupo presente na formação contou 
com a presença da advogada Jamille Barreto, que falou sobre a Le-
gislação Trabalhista e as mudanças que surgem com a nova re-
forma, além de citar pontos importante da relação entre empre-
gado e empregador. Além dela, contribuiu com a formação, Sônia 
de Souza Vidal, assessora da área de Vida Consagrada e Laicato, da 
União Marista do Brasil (UMBRASIL), que abordou a temática Rela-
ções de Trabalho na Visão Marista. Na oportunidade, Jamille relem-
brou a identidade da instituição Marista, ao tempo que declarou: 
“Essa Instituição tem uma missão, que está acima do negócio, e é 
ela que gera a sensação de pertencimento nos funcionários”. Na se-
quência, Sônia complementou a discussão, pontuando atitudes e 
posturas de Champagnat, na edificação das relações de trabalho, à 
época da fundação da congregação, que hoje reverberam na forma 
de ser líder no Marista Centro-Norte. “Ele era cuidadoso, afetuoso, 
além de justo e firme na forma de trabalhar com os Irmãos; hoje,
seguimos o exemplo dele para atuarmos com os colaboradores”. 
 
Próxima formação 
No dia 10 de dezembro, a advogada Jamille Barreto estará nova-
mente com o grupo, para tratar sobre Comunicação Não Violenta e 
Gestão de Conflitos. A Jornada é um programa de desenvolvimento, 
e, em 2020, a formação terá continuidade, com foco em outras 
competências organizacionais, a saber: Visão Estratégica; Foco em 
resultados; Comunicação e Inovação.  
 

Em 29 de novembro, o Marista Centro-Norte realizou mais uma 
formação da Jornada – Liderança Marista. Com a presença do 
vice-presidente, Ir. Renato Augusto Silva, do superintendente, ge-
rentes, coordenadores e supervisores do Escritório Central, esse foi 
o quarto encontro, que teve início em agosto, com foco em temáti-
cas sobre a Identidade Marista e Gestão de Pessoas. Participam 
dessa primeira etapa do programa as lideranças que, atualmente, 
atuam no nível estratégico e tático, dentro da estrutura organiza-
cional da Instituição. “Devemos atuar com verdadeiro espírito de 
família, um valor nosso, do qual não abrimos mão. Esse encontro
nos ajuda a atuar em sinergia, qualificando nossos processos, e as
nossas relações com os Irmãos, gestores e colaboradores, à luz da 
missão institucional”, destacou Ir. Renato.  
 

Ir. Anton Alfons Haus  
completa 100 anos em 2020 
 
Em 11 de outubro de 2020, o Ir. Anton Alfons Haus completa 100 
anos. Atualmente, na Comunidade Marista do Recife (PE), Apipucos, 
este alemão, que, em 1939, desembarcou no Brasil, é considerado 
o mais idoso da Província Marista Brasil Centro-Norte. Há 82 anos, 
ele professou os primeiros votos, e há 76 anos ele se tornou, defini-
tivamente, Irmão Marista, com a profissão dos votos perpétuos. Na-
tural de Frankfurt, Alemanha, Ir. Anton veio para o Brasil acompa-
nhado de mais dois Irmãos. Durante um ano e meio, Ir. Anton Haus 
se dedicou a aprender a Língua Portuguesa; em 1941, foi dar aulas 
para uma turma de 22 alunos, no Colégio Marista do Recife. Em 
1961, ele foi enviado para o Colégio Marista Nossa Senhora de Na-
zaré, em Belém (PA); e, em 1987, foi designado para o Colégio Ma- 

Ir. Anton Alfons Haus junto a um dos tantos presépios dos quais confeccionou, que en-
cantaram muitas famílias de alunos e ex-alunos maristas. 
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rista Champagnat, de Taguatinga (DF), onde morou por quase 30 
anos. E foi justamente no Distrito Federal que ele ganhou fama pe-
los presépios que confeccionava. Com matéria-prima da natureza, 
ele construiu centenas de presépios, que hoje fazem parte da noite 
de Natal de muitas famílias de alunos e ex-alunos maristas. Chegou 
a ser entrevistado várias vezes e foi fonte para veículos de comuni-
cação locais. Nesta época de Natal, é sempre bom lembrar de um 
Irmão que, ainda entre nós, traz, tão viva, a história marista! 



 
  

Marista Centro-Norte passa a oferecer serviço de educação 
em Tempo Integral para 10 unidades educacionais 
 
A partir de 2020, o Marista Centro-Norte oferecerá o serviço de 
educação em Tempo Integral em 10 unidades educacionais. O ser-
viço já era oferecido nos colégios São José – Barra e São José – Ti-
juca, ambos no Rio de Janeiro (RJ), no Colégio Marista Nossa Se-
nhora de Nazaré, de Belém (PA), nas unidades capixabas de Cola-
tina e Vila Velha (Colégio Marista Nossa Senhora da Penha), e no 
Colégio Marista Dom Silvério, de Belo Horizonte. A novidade para 
2020 ficou por conta dos colégios Marista de Maceió (AL), Marista 
Champagnat, de Taguatinga (DF) e das unidades mineiras de Var-
ginha e Uberaba (Colégio Marista Diocesano).  A demanda surgiu 
por meio de pesquisas realizadas nos locais que oferecerão este 
serviço e por meio de consulta às famílias. “É crescente a busca de 
famílias por escolas que oferecem o tempo integral, seja por uma 
questão qualitativa – ligada ao processo educativo dos seus filhos 
-, seja por uma questão de ordem prática – ligada às demandas do 
mundo do trabalho”, declarou Deysiane Pontes, coordenadora da 
Coordenação Educacional. Ela ainda afirma que os pais têm prefe-
rido que seus filhos permaneçam por mais tempo na escola em que 
estão matriculados regularmente a os matricularem em vários lu-
gares no contraturno escolar, um dos motivos que faz a demanda 
pelo tempo integral crescer. 
 
Serviços oferecidos 
As dimensões do Tempo Integral são organizadas em seis tipos de 
atividades que se relacionam entre si e se complementam com o 
ensino regular. São elas: Orientação de Estudos, Bem-estar e Cui-
dado, Evangelização, Ludicidade, Internacionalidade e Tecnologias 
e Esporte, Arte e Cultura. Todas estas atividades visam qualificar 
habilidades e competências desenvolvidas durante o turno regular, 
proporcionar um espaço para o desenvolvimento das potencialida-
des criativas, esportivas, intelectuais e espirituais dos estudantes. 
Além disso, o Tempo Integral pretende proporcionar continuidade 
e aprofundamento do trabalho pedagógico, realizado no turno re-
gular e disponibilizar um ambiente acolhedor e interativo para a 
produção de conhecimento e experiências significativas. 

O serviço do Tempo Integral, no Marista Centro-Norte, será disponibilizado em 10 uni-
dades educacionais, uma resposta da Instituição às demandas da sociedade. 
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Com o slogan Canadá&EUA&Irlanda&Você, o Intercâmbio Marista 2020 está com as inscrições abertas. Os intercâmbios para os cursos de 
Inglês acontecerão em Toronto (Canadá) e em Dublin (Irlanda), e os intercâmbios cultural e esportivo acontecem nos Estados Unidos, em 
Nova Iorque e Orlando, respectivamente. As viagens serão em julho e os períodos em cada local variam de duas a quatro semanas. Durante 
as viagens, os alunos realizarão, no contraturno, passeios culturais para os pontos turísticos de cada cidade. Em alguns casos, como o Inter-
câmbio para Dublin, Irlanda, os estudantes têm direito a viagem cultural para Londres, de quatro dias, para conhecer a cidade e os pontos 
de interesse. As vagas são limitadas e os interessados em conhecer uma nova cultura são muitos.  

Projeto educativo 
A escola em Tempo Integral requer um projeto histórico, cultural e 
socialmente relevante, caracterizado pela diversificação de conte-
údos, de metodologias e oferta de atividades educativas, que aten-
dam às necessidades e potencialidades dos estudantes. De acordo 
com as diretrizes do Projeto Educativo do Brasil Marista, na ampli-
ação do tempo de permanência dos sujeitos na escola, criam-se 
oportunidades de aprendizagens socioculturalmente relevantes e 
de caráter emancipatório. A tendência é que outras unidades tam-
bém se adequem ao Tempo Integral, pois, como organização edu-
cacional, temos que nos antepor e atender as demandas sociais. 
 



  
  

Marista Centro-Norte 
Diretor presidente: Ir. Ataide José de Lima  
Diretor vice-presidente: Ir. Renato Augusto da Silva 
Superintendente de Missão e Gestão: Elísio Alcântara Neto 
Gerência de Mercado - Gerente: Irene Simões 
Coordenação de Comunicação 
Coordenadora: Chirliana Souza 

Em 29 de novembro, o Colégio Marista Diocesano, de Uberaba (MG), promoveu a 1ª Simulação Internacional Marista (SIM), com o projeto 
Mini ONU Marista. Os alunos do 7º ano, do Ensino Fundamental II, deram um show de liderança e consciência global, ao apresentarem 
releituras dos discursos de grandes personalidades, que já participaram da conferência, como Malala, Nelson Mandela, Papa Francisco, e 
Greta Thunberg. Os estudantes falaram sobre refugiados, trabalho escravo, cyberbullying, discriminação e direito das mulheres. (foto 1) 
 
No Colégio Marista Palmas (TO), o tema tratado foi sobre drogas e violência, na formatura dos estudantes do 5º ano, do Ensino Fundamental 
I, no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – Proerd, iniciativa da Polícia Militar do Tocantins. Na ocasião, foram 
destacadas as melhores redações sobre prevenção às drogas e entregues os certificados aos estudantes. Um dos momentos mais esperados 
foi a chegada do mascote, o leão Dare, que animou os alunos com a música e coreografia do Programa. (foto 2) 
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