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                                                  EDITORIAL 

Caro(a) leitor(a), 

 

Para recomeçar é sempre preciso recriar e potenci-

alizar as boas práticas já construídas ao longo do 

caminho. Nessa perspectiva que a Província Marista 

Brasil Centro-Norte (PMBCN), por meio de suas Uni-

dades Sociais de Educação, promoveram durante os meses de janeiro e feve-

reiro de 2013 mais uma edição das Jornadas Pedagógicas Maristas. As ativida-

des oportunizaram a construção de um trabalho coletivo em que os educado-

res e educadoras dialogaram sobre as práticas cotidianas da escola e realizam 

o planejamento do ano letivo com base nas diretrizes da Secretaria da Educa-

ção e na missão Marista. As jornadas contaram ainda com o aprofundamento 

de temáticas que nortearão as ações pedagógicas no espaço socioeducacional 

seladas peça espiritualidade Marista. A Gerência Social registra nesta edição 

todas as experiências vivenciadas em suas Unidades Sociais de Educação du-

rante a  Semana Pedagógica que marcou a abertura do ano letivo de 2013 e 

deseja a todos exitosos frutos diante da boa semente plantada nesses dias de 

formação. O presente informativo trás ainda alguns momentos do primeiro dia 

de aula das escolas. Aprecie as atividades a seguir. Boa leitura! 

                                       

                             Comunicação da Área Social PMBCN 

 

    Edição Especial Jornadas Pedagógicas 

Marista 2013 

Brasília, 28 de fevereiro de 2013         Volume 5, edição 73 
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RN: Escola Marista Champagnat de Natal abre 2013 sob a direção do Ir. Renato Augusto 

A 111ª Assembleia dos Professores deu início 

ao ano letivo da Escola Marista Champagnat 

de Natal e do Colégio Marista de Natal. No 

período de 24 a 29 de janeiro aconteceu a 

Jornada Pedagógica 2013 que trouxe um clima 

de aprendizagem e reflexões sobre o processo 

educativo e ao ano letivo que se iniciava.  

No primeiro momento, houve a cerimônia de 

posse do novo diretor da unidade, Ir. Renato 

Augusto da Silva. A ocasião contou com a pre-

sença do superior Provincial e presidente das 

mantenedoras UBEE/UNBEC, Ir. Wellington 

Mousinho. 

 

No dia 25 aconteceu no primeiro momento os estudos das Matrizes Curriculares mediados pela professora Ireneu-

da Nogueira e dando continuidade com  a professora Rejane Mary que trabalhou com a reflexão “Ler e escrever – 

compromisso de todas as áreas”. “A escrita e a leitura de códigos são importantes em todas as áreas. A interdis-

ciplinaridade hoje é fundamental. Temos que mostrar a riqueza que isso representa e romper os muros entre as 

disciplina”, disse Rejane.  

Já no dia 26 os trabalhos foram canalizados à espiritualidade com a presença do Ir. Murad que trouxe a reflexão 

sobre a “Espiritualidade do Educador”. Dando continuidade ao tema, no dia 28 aconteceu um momento, em par-

ceria com a Associação Nacional das Escolas Católicas - ANEC, conduzida pelo professor Joaquim Oliveira que mi-

nistrou a Palestra “Reafirmar a identidade do educador católico”. 

Revigorados com essa ampla reflexão, o Planejamento Pedagógico foi trazido para às novas propostas e os novos 

desafios. “Este é o momento em que se objetiva a organizar o ‘fazer pedagógico’ do Colégio, o momento de dis-

cutir o planejamento pedagógico”, comentou o Irmão Renato Augusto, novo diretor do Marista de Natal.  
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A Jornada Pastoral Pedagógica da Escola Marista Sagrado Coração, 

aconteceu entre os dias 4 a 6 de fevereiro de 2013. Os educadores da 
Escola e colaboradores técnicos participaram da Jornada que foi reali-
zada na sede da escola com a parceria da FTD e da Gerência Social.  
 
O evento contou com a presença do diretor Irmão Evangelista Guima-
rães, Irmão Alexandre, Irmão Luizinho, Irmão Joilson Toledo, os postu-
lantes da casa de formação da Maraponga e os facilitadores convida-
dos. 
 
A Jornada Pastoral Pedagógica foi voltada para os profissionais do Ensi-
no Fundamental e Médio, sendo organizada pela equipe gestora e téc-
nica da unidade. 

 
Na oportunidade foram apresentadas as novas coordenadoras pedagógi-
cas Anamaria Queiroz e Raquel Barros. Assumindo a Assessoria Pedagógi-
ca, Jaqueline Rocha que outrora atuava como coordenadora pedagógica. 
As palestras contaram com a colaboração de convidados.  
 
O primeiro dia foi conduzido pela gerente social, representando a Supe-
rintendência Socioeducacional, Cláudia Laureth. Os temas abordados 
foram: Princípios Orientadores da Gerência Social, Sistemática de Atua-
ção, Composição da Equipe, Área de Atendimento e Apresentação das 
Unidades Sociais atendidas. 
 
No segundo dia a formação foi conduzida pelo professor Wildemar Santos, consultor da FTD. O tema abordado foi 
sobre “Dificuldade de Aprendizagem – Leitura e Escrita focando o que é importante ensinar e o que é necessário 
aprender”. A facilitadora Camila Gonzaga, assistente social da escola, abordou o tema “Interface família/Escola: 
Conhecendo o chão da nossa realidade”. 
 
Para o terceiro dia o superior da comunidade e formador do Postulantado da Maraponga - Irmão Maicon, apresen-
tou o tema: Espiritualidade Marista, um jeito de ser. Foi apresentado também o Plano Pastoral 2013 pela coorde-

nadora de Pastoral Nayraline Barbosa. 

 

Já no dia 07 de fevereiro, aconteceu a acolhida aos estudan-

tes veteranos e novatos. 
 
Os(as) estudantes foram recebidos pelos colaboradores técni-
cos, educadores, pela coordenação pedagógica, Coordenação 
de Pastoral e pelo superior da comunidade e formador do Pos-
tulantado da Maraponga - Irmão Maicon. A acolhida aconteceu 
na quadra da escola tendo início com orações e logo em se-
guida com a fala da assessora pedagógica representando o 
diretor Irmão Evangelista Guimarães. O Irmão Luizinho, que 
atua como formador, também fez uma breve apresentação. 
 
A ocasião trouxe também a apresentação da coordenadora de 
Pastoral, das novas coordenadoras pedagógicas e de toda 
equipe técnica e educativa da escola. A acolhida terminou 
com um vídeo sobre Champagnat. 

 

              CE: Escola Marista Sagrado Coração reúne profissionais para formação     

Início das aulas 
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MG: Escola Marista Champagnat de Varginha na Jornada Pedagógica e Início do ano letivo 

 

 

 

 

 

 

Nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2013 aconteceu o primeiro encontro de toda equipe da Escola Marista Champag-

nat de Varginha na Jornada Pastoral Pedagógica com o tema: “Que Educação Necessitamos?”.  

Momentos significativos de espiritualidade e reflexão marcaram a Jornada, com as presenças da professora e 

mestre Suzana Coutinho, da Faculdade Católica de Pouso Alegre, Valéria Palheiros - analista da Gerência Social e 

Dilma Alves, superintendente Socioeducacional da PMBCN. 

O início do ano letivo teve muitas novidades como a ambientação da escola: novas pinturas, painéis e brinquedos. 

A primeira semana de aula contou com um planejamento diferenciado. Cama elástica, piscina de bolinha e a Ro-

da de Leitura - O segredo da Oncinha (Ana Maria Machado), culminando em um Baile de Carnaval, foram algumas 

das atividades desenvolvidas.  

Boletim Especial Marista - Jornada Pedagógica 2013 

AL: Escola Marista Champagnat de Maceió aborda espiritualidade e saúde 

A Jornada Pastoral Pedagógica da Escola Marista Champagnat de Maceió aconteceu no período de 22 a 25 de Ja-

neiro de 2013 em parceria com o Colégio Marista de Maceió. A atividade abordou o Tema: “Que educação neces-

sitamos”? 

No primeiro dia o momento de oração foi conduzido pela Equipe de Pastoral que trouxe a temática “Água que sai 

da Rocha”, levando a dinâmica dos participantes em du-

pla lavarem das mãos um do outro em forma de comu-

nhão. Após esse momento, o Ir. Inácio abriu o evento 

com o subtema “Espiritualidade Marista” em conjunto 

com o Ir. Salatiel, fazendo reflexões sobre a importância 

da Congregação Marista. O momento fez o resgate da 

obra de São Marcelino Champagnat para que os novos 

educadores conhecessem a mística Marista e como funci-

onam as Unidades Maristas de todo o mundo, destacando 

sempre a vida de Champagnat. 

Em seguida o palestrante e professor de Educação Física 

do Colégio Samir Silveira, dialogou com os participantes sobre a importância da atividade física. Samir relatou 

sua vivência na área e como a educação física o ajudou a superar um grave acidente sofrido em 2012. Ele tam-

bém apresentou algumas propostas de como os educadores podem sair do sedentarismo e iniciar uma atividade 

física. 
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O segundo dia abordou acerca do Tema: “Com os jovens 

caminhamos na fé”. A Pastoral iniciou o evento usando o 

espaço da Capela e seguindo em romaria pelo espaço do 

Colégio apresentando o Presépio, a Cruz, o altar e a vio-

leta, que simbolizam a humildade, o sacrifício, a imola-

ção e a atenção respectivamente. Logo em seguida fo-

ram apresentados os projetos da Pastoral para 2013. 

O convidado Jorge Luís Vargas, coordenador de Evangeli-

zação, explanou sobre o tema da Campanha da Fraterni-

dade: “Fraternidade e Juventude” com o lema “eis-me 

aqui, envia-me!” (Is. 6,8). Para ele não existe uma ju-

ventude única, mas sim uma diversidade que engloba tudo o que o jovem é hoje. Jorge destacou os quatro pilares 

de uma escola em pastoral na campanha de fraternidade, que são eles: oração, reflexão, ação e lazer. 

Jorge Luís trabalhou  ainda os seguintes tópicos com os educadores: Ver contemplando a realidade, Julgar juízo 

de valor à luz da palavra de Deus e Agir e propor ações concretas no planejamento. 

No terceiro dia a Pastoral iniciou os trabalhos com Tema “O Fogo – O Espirito Santo nos faz anunciar a boa nova 

aos pobres”. No qual foi desenvolvida a dinâmica de “Renovação das Promessas Batismais”, onde cada membro 

estava de posse de uma vela compartilhando o fogo do Círio Pascal renovando suas promessas. 

O subtema “Necessidades Educacionais Especiais”, ministrado pela psicóloga Kátia Maria dos Santos, que abordou 

o tema “Transtornos de aprendizagem: Dificuldades ou Transtornos de aprendizagem?”, assunto pertinente na 

área educacional. Ela orientou também como identificar, distinguir e trabalhar o educando que se apresenta den-

tro desta especificidade. 

No momento seguinte a professora de língua portuguesa do Colégio Carla Navarro trabalhou oficina de itens, como 

melhor elaborar as questões de prova e simulado de acordo com a proposta do ENEM, aproximando o educando 

cada vez mais desta realidade. 

O último dia de jornada iniciou com a Pastoral trabalhando com o Tema “A Mesa – Lugar em que se partilha a Fé”. 

Houve uma dinâmica que envolveu a reunião de todos os presentes na quadra externa do Colégio em volta de uma 

mesa, celebrando a partilha no ritmo da Ciranda Marista. 

Seguindo a programação, a Escola Marista Champagnat de Maceió reuniu os professores e coordenação para socia-

lização do planejamento, tendo como base o documento Operacionalização das Matrizes Curriculares do Brasil 

Marista. Nesse momento, cada área ficou responsável por analisar, discutir e construir o planejamento do ano 

letivo de 2013, finalizando assim a Jornada Pastoral Pedagógica. 
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 CE: Escola Marista Champagnat de Iguatu integra comunidade local e família em JPP 2013 

A Jornada Pastoral Pedagógica aconteceu no dia 07 de ja-

neiro na Escola Marista Champagnat de Iguatu, acolhendo 

todos colaboradores com um primeiro momento de oração. 

As atividades iniciaram com estudos e discussões acerca do 

Tema: “Que mundo queremos construir para as crianças?”. 

As discussões impulsionaram fortes diálogos, reflexões e de-

cisões sobre o fazer Pedagógico e Pastoral para 2013. 

A Pastoral propôs uma reflexão a partir do documento Maris-

ta: “Evangelizadores entre os jovens”. Dando continuidade, 

dois colaboradores que participaram da Ciranda Marista 

2012, partilharam as experiências vividas na dimensão do 

presépio individual, presépio de Champagnat e presépio de 

Jesus Cristo. 

Em seguida foi feita uma leitura critica das Diretrizes Curriculares e do documento orientador da avaliação da 

educação Infantil, sobre o propósito de desconstruir e reconstruir o fazer pedagógico a partir das orientações das 

diretrizes.  

Foi realizada à reconstrução do Projeto Político Pedagógico e Pastoral para o ano de 2013, que contou com a par-

ticipação de Lideranças da Comunidade, Representante de Pais, Agente de Saúde, Representantes da Associação 

de Moradores, Programa Saúde da Família e do Conselho de Pastoral da comunidade São Marcelino. Além de toda 

a Equipe Gestora, Professores e Administrativo da escola.  

Movidos pelo tema da jornada pedagógica, houve uma reflexão em grupo sobre a realidade do João Paulo II, bair-

ro onde a Escola está inserida. Utilizando a pergunta “O que encontramos na saúde, meio ambiente, educação, 

cultura, religiosidade, lazer e cidadania?”. 

Baseados nas questões apresentadas foram escolhidos os Temas Cidadania, Saúde, Meio Ambiente e Cultura, para 

serem trabalhados durante o ano. A partir da escolha dos temas foram definidas as ações que resultem na concre-

tização dos objetivos propostos, bem como, as ações que exigem responsabilidade da escola, família e comunida-

de.  

Boletim Especial Marista - Jornada Pedagógica 2013 

No período de 29 a 31 de janeiro foi realizada no Colégio Marista Pio XII, em Surubim-PE mais uma Jorna-

da Pastoral Pedagógica,tendo como reflexão “Que Educação Necessitamos?”. 
 

Foram colocados em pauta temas importantes sobre práticas significativas em sala de aula, bem como a forma-
ção integral dos educandos, conforme os ensinamentos deixados pelo São Marcelino Champagnat. 
 
O primeiro dia de atividades foi iniciado com um comum momento de espiritualidade direcionado pela Pastoral a 
partir da exibição de dois vídeos. O primeiro sobre a vida de Champagnat, contendo relatos de alguns irmãos so-
bre a vivência Marista e suas recompensas, já o segundo sobre os jovens no que se diz respeito à geração 
“BabyBoomer”, “Juventude Libertária” e “LifestyleJovem”, fazendo paralelos com o que será abordado a par-
tir do tema da Campanha da Fraternidade 2013.  
 
          

     PE: Colégio Marista Pio XII traz Champagnat como referência de educação em JPP  
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Durante toda a semana, a Pastoral utilizou o método do Ver, Julgar, Agir e Celebrar .  
 
O professor e doutor, Paulo Henrique Nogueira abordou a questão das “Culturas Juvenis nas dimensões sociológi-
cas, antropológicas e teológicas das juventudes do século XXI.”  
 
No início da tarde, a assessora pedagógica, Eklaydja Farias, 
juntamente com a coordenadora de Ensino Médio, Zinadja 
Morais, realizaram uma reflexão sobre o Filme “A flor do de-
serto” (assistido durante as férias por todos os educadores), 
fazendo comparação com as novas matrizes curriculares, nas 
mudança de paradigmas, importância do estudo e inserção 
das mesmas no currículo. 
 
Também foram estudados, por nível de ensino, os seguintes 
temas: “Um olhar reflexivo sobre a criança: relatórios de 
avaliação” por Márcia Faierstein; “Metodologias e 
“Estratégias para desenvolver atividades a partir de livros 
paradidáticos”, por Aureliana Maciel, ambas coordenadoras 
pedagógicas do ensino infantil ao 5º Ano do Ensino Funda-
mental.  
 
No segundo dia, o Irmão Eduardo D’Amorim refletiu sobre “O êxito das Unidades Maristas em Rede”. Segundo ele, 
todos os sucessos obtidos em uma instituição dependem diretamente da postura do gestor e do amor e compro-
misso dos colaboradores. 
 
As professoras Vancleide Jordão e Cristina Antonino aprofundaram as reflexões com os temas: “Metodologia Cien-
tífica – significando a cultura investigativa na escola” e “Adaptações curriculares para educandos com necessida-
des educacionais especiais”. 
 
Finalizando as atividades da jornada, 15 educadores da escola refletiram com os demais colegas sobre “As com-
petências para os profissionais do século XXI”. Em seguida, Aureliana Maciel, sob as óticas de Jacques Delors e 
Vygotsky reviu os conteúdos conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais, sendo estes últimos imprescindí-
veis no currículo, conforme a tradição educativa Marista em relação à formação integral do educando. 
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CE: motivação de educadores na Jornada Pedagógica do Colégio Marista de Aracati       

A Jornada Pastoral Pedagógica 2013 teve como Tema: 

“Marista 2013, Espaço tempo de saberes, valores e apren-

dizagem”. Aconteceu num clima de muita alegria, com a 

participação significativa de todos os educadores. 

No intuito de aprimorar os processos pedagógicos ao longo 

desse ano a ocasião trouxe momentos de oração, partilha, 

estudo e reflexão. A presença da equipe da Gerência Soci-

al da PMBCN foi de extrema relevância para os educado-

res, que também acolheram o novo diretor, Irmão Manoel 

Soares.  

Todas as atividades desenvolvidas foram absorvidas pelos 

educadores com muita motivação. 

 

No dia 28 de janeiro de 2013 a comunidade educativa 

Marista de Aracati iniciou o ano letivo. A acolhida aos 

estudantes e professores aconteceu no auditório da esco-

la, com um momento de oração lembrando a importância 

de se colocar nas mãos de Deus e da Nossa Boa Mãe Ma-

ria.  

A música, “Quando encontro um menino”, foi refletida 

na dimensão do ser Marista para a construção de um 

mundo melhor. O Ir. Manuel Soares, diretor do Marista de 

Aracati, acolheu a todos e falou do compromisso que ca-

da um deve assumir na busca de seus objetivos.  

 

 

 Início das aulas 

Do período de 30 de janeiro a 01 de fevereiro aconteceu a Jornada Pastoral Pedagógica 2013 na Escola Marista 

Champagnat de Terra Vermelha, com a Temática “Educação Marista: cenários e saberes de uma escola em movi-

mento”. A Jornada é um momento de reencontro e de formação dos educadores Maristas. 

O evento foi aberto pela equipe da direção da Escola em parceria com o Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, 

que agradeceram a presença e incentivaram o início das atividades de 2013.  

A Equipe de Pastoral conduziu o momento de oração e logo em seguida participou do Seminário “Novas Matrizes: 
construindo sentidos para a Educação Marista”, ministrado pela professora e mestre Rita Rocha, analista educaci-
onal da PMBCN. Rita conduziu o momento de forma colaborativa, no qual houve espaços em que os educadores 

puderam expor suas ideias acerca do processo educativo. 

          ES: Escola Marista Champagnat de Terra Vermelha  abre atividades 2013 
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O segundo dia ficou por conta da professora e mestre, Luciana Teles Mou-
ra. “Mídias na educação: caminhos que levam a uma melhor aprendiza-
gem”, este foi o tema da manhã de quinta-feira. Luciana mostrou tudo o 
que há de novo no processo de aprendizagem utilizando ferramentas midi-

áticas. 

No último dia, os professores e coordenações se reuniram para tratar de 
questões pedagógicas, estruturando o planejamento anual, firmando as 
orientações gerais da unidade e estabelecendo metas e procedimentos co-

muns para este ano. 

 

No dia 04 de fevereiro a Escola Marista Champag-

nat de Terra Vermelha iniciou o ano letivo. Os es-
tudantes foram recebidos no pátio interno da esco-
la com músicas de acolhida e oração, conduzidas 
pelo coordenador de Pastoral, Adriano de Souza 

Viana.  

O encontro foi marcado pela acolhida, integração e 
apresentação da equipe e dos espaços da escola. 
Alair Bento dos Santos, diretor da Escola, deu as 
boas vindas e conduziu palavras de ânimo e perse-
verança aos educandos. Os Irmãos Rafael e Raimun-
do dialogaram com os(as) estudantes acerca de do 

sonho de São Marcelino Champagnat.  

Os estudantes assistiram um vídeo que conta a his-
tória e presença Marista no mundo. A ocasião pros-
seguiu com o Hino Nacional e em seguida com as 
orientações gerais dadas pela coordenadora peda-
gógica, Michele dos Reis D. Caser. Logo se dirigiram 

as suas respectivas salas, onde os professores conduziram uma dinâmica de integração.  

Início das aulas 

PE: Educadores participam de dois períodos da Jornada Pastoral Pedagógica 2013 

O primeiro período da Jornada Pastoral Pedagógica foi realizado de 3 a 5 

de janeiro de 2013 no Colégio Marista Nossa Senhora da Conceição que reu-

niu todos os educadores do Educação Infantil ao Ensino Médio.   

As atividades iniciaram com um momento de oração conduzido pela Equipe 

de Pastoral, que precederam as temáticas apresentadas: Encontro de For-

mação, apresentado por Lucielma Ribeiro - assessora pedagógica do Colégio 

Marista São Luís; Estratégias e sequências didáticas na construção e desen-

volvimento de projetos, por Gláucio Gomes - professor de Língua Portuguesa 

do Marista N. S da Conceição; Campanha da Fraternidade 2013, pela Equipe 

de Pastoral; Dislexia e TDAH: subsídios às práticas pedagógicas, pela Psicopedagoga Eronice Souza Leão. Além 

disso, os coordenadores de área tiveram oportunidade de congregar os educadores dos respectivos componentes 

curriculares, na apresentação da Matriz Curricular Marista para os novos colegas e continuação da seleção e siste-

matização dos conteúdos. 
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O coordenador pedagógico, Josenildo Costa, facilitou uma oficina de “Elaboração de Itens”, abordando a estrutu-

ra das atividades e das avaliações. Ainda nesse período, houve a apresentação do projeto do Carnaval do Colégio, 

dinamizado pelo SEAC. “No passo do frevo”, foi o tema escolhido para o “Ceição Feliz” 2013. Presente nesse es-

paço Pastoral-Pedagógico, o setor de Tecnologia da Informação (TI), reforçou as medidas relativas a agendamen-

to, uso da tecnologia e esclareceu sobre o Planejamento on-line, demonstrando o acesso e o passo-a-passo para 

postagem. 

O segundo período que aconteceu do dia 28 a 31 de janeiro, foi direcionado para os processos Pastorais-

Pedagógicos do cotidiano: apresentação dos projetos pastorais (Equipe de Pastoral); Manual do Estudante e do 

Educador; Calendário 2013; Projetos institucionais e não institucionais; Projeto de Iniciação Científica e Mostra de 

Conhecimento; SIMA; Organização dos Diários de Classe, Orientações para o ano letivo (Núcleos de Apoio Pedagó-

gico); Perspectivas para 2013 (Assessoria Pedagógica).   

 

 

 

 

Vozes, risos e abraços, tomaram conta dos espaços no dia 1º de fe-

vereiro. O Colégio começou a ser espaço para o qual existe: ser en-

contro de crianças, adolescentes e jovens estudantes. Encontro de 

educadores e estudantes, encontro de saberes. Educadores e estu-

dantes em expectativa para o começo de mais um ano letivo. Nesse 

clima iniciaram-se as aulas do ano de 2013. 

Início das aulas 

Com o Tema, “Arrumando a nossa casa”, aconteceu de 04 a 08 de 

fevereiro a Jornada Pastoral Pedagógica da Escola Marista São Mar-

celino Champagnat de Colatina. 

A temática contribuiu para a reflexão sobre alguns instrumentos im-

portantes para Educação Marista, como planejamento, avaliação, 

espiritualidade, parceria, companheirismo e ética. 

Uma breve reflexão foi feita visando o valor da história do nome, a 

boniteza de sentar em torno da mesma mesa e o resgate da história 

dos 60 anos do Marista em Colatina contada lindamente pelo diretor 

da Escola São Marcelino Champagnat, Ir. Antônio Gava. Ele relatou 

cuidadosamente os 60 anos da presença Marista neste Município, destacando e validando personagens fundamen-

tais para a existência desta obra grandiosa que tanto contribui na formação de bons cristãos e virtuosos cidadãos. 

 
ES: Escola Marista São Marcelino Champagnat reflete sobre os 60 anos de presença Marista 

no Município Capixaba 
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     MG: Escola Marista Champagnat de Contagem saúda 2013 com atividades diversas 

Nos dias 01 e 02 de fevereiro aconteceu a Jornada Pastoral Peda-

gógica, com o Tema: “Escola em Pastoral – Ser fermento na mas-

sa”, na Escola Marista Champagnat de Contagem. A jornada con-

tou com a assessoria e animação do Ir. Junior que contribuiu para 

esse momento da escola. 

Foi realizada, no primeiro dia, a acolhida dos professores vetera-

nos e novatos em um momento de oração e reflexão a partir do 

texto do Evangelho de Lc. 13, 20-2. Teve como reflexão a temáti-

ca “Ser fermento na massa”. E com essa motivação os professores 

puderam fazer a experiência de colocar a mão na massa e fazer 

pães, podendo assim, ver o resultado do fermento na massa.  

Logo em seguida sucedeu um tempo de partilha, trazendo as motivações, sonhos e desejos para este ano letivo 

que se inicia e também a importância do testemunho que é o fermento de uma escola que deseja ser em Pasto-

ral. 

Já no dia 02, os professores foram acolhidos com um café da ma-

nhã na quadra e a presença dos Irmãos do Juniorato acompanha-

dos pelo Ir. Adalberto e Ir. Claudino Falqueto.  O Ir. Junior iniciou 

as atividades com a dinâmica da janela, um convite a olhar e a 

registrar com imagens o que cada um visualiza para o ano letivo 

de 2013. 

No momento seguinte, Maria Lucia, diretora da Escola, motivou 

uma reflexão sobre a importância do Educador se dispor a ser 

aprendiz e sobre a pedagogia Marista, também apresentou as ori-

entações gerais para o Educador Marista. A equipe de Pastoral 

apresentou o Plano de Ação Pastoral 2013 e para encerrar, Maria 

Lucia convidou a todos ao compromisso com a construção de uma 

Escola em Pastoral.  

No dia 04 de fevereiro iniciou o ano letivo com a aco-

lhida para os educandos. Nos turnos da manhã e tarde a 

diretora da Escola, Maria Lucia, deu as boas vindas aos 

educadores, educandos e aos familiares presentes. A 

Pastoral fez um momento de oração e a coordenação 

pedagógica um momento cívico e em seguida o encami-

nhamento dos educandos para as salas de aula. 

Foi dada as boas vindas para os educandos novatos do 

1° ano do Ensino Médio, apresentando um pouco da vi-

da de Champagnat e sobre a organização da escola. 

 

Início das aulas 
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GO: Aprendizado Marista Padre Lancísio debate Educação como Cultura de Paz 

O Aprendizado Marista Padre Lancísio iniciou a Semana Pastoral Pedagógica no dia 21 de janeiro. O grupo foi 

acolhido com um momento celebrativo de boas vindas. O Ir. Davi Nardi, diretor da Unidade, refletiu sobre a Carta 

do Papa Bento XVI para o Dia Mundial da Paz. “Educação para uma cultura da paz: o papel da família e das ins-

tituições”. O documento reafirma que os diversos obreiros da paz são chamados a cultivar a paixão pelo bem 

comum da família e pela justiça social, bem como o empenho por uma válida educação social. No horário vesper-

tino o grupo estudou sobre “Práticas que colaboram para uma boa aula” e recebeu os horários da escola e das 

aulas. 

Dia 22 no período matutino, o Irmão Paulo Martins falou com o grupo sobre “Identidade Marista e Cultura Juve-

nil”. Com dinamismo, proporcionou um mergulho no carisma e missão Marista. Segundo ele, em uma escola ma-

rista é preciso haver: Presença que transforma, Simplicidade, Espírito de Família, Amor ao Trabalho e o Jeito de 

ser de Maria. A finalidade da Educação Marista é a evangelização. Os conteúdos devem estar imbuídos dos valores 

evangélicos. 

Em um segundo momento a reflexão discorreu sobre Cultu-

ra Juvenil, colocando a situação do jovem hoje, nos cha-

mando a atenção para as angústias e aspirações dos jovens. 

Abordando a Campanha da Fraternidade 2013 e a Jornada 

Mundial da Juventude, refletiu-se sobre o que é ser jovem. 

Também, no dia 22, a equipe participou da Revisão do Pla-

no Estratégico. Todos os 100 educadores juntos revisaram o 

documento principal da escola. 

No dia 23, as educadoras tiveram formação em alfabetiza-

ção e letramento e confeccionaram materiais a serem utili-

zados durante o ano letivo. 

No período vespertino a professora Ângela Antunes, da Fun-

dação Paulo Freire, abordou o Tema “Educação como fonte 

de transformação social” com enfoque na visão social, política e humana do mundo, mas, sobretudo dos peque-

nos prediletos de Jesus Cristo.  “Minha cabeça pensa a partir de onde pisa meu pé”, disse Ângela. 

No dia 24 os trabalhos foram focados no Planejamento Estratégico e a elaboração do Calendário para 2013.  

Os educadores da Escola Marista Champagnat de Teresina se reuniram na semana 

de 22 a 25 de janeiro para participarem da Semana Pedagógica Pastoral Marista, na 

qual puderam discutir ideias para o ano que se inicia. Entre diversas ações como 

palestras, grupos de debate e dinâmicas com especialistas em diversas áreas da 

educação, a equipe começou suas atividades com grande entusiasmo.  

O diretor da unidade, Ir. Claudio Jairo, deu boas-vindas a todos, apresentando, 

então, os novos educadores e demais colaboradores. Durante toda a semana, as 

atividades foram iniciadas por momentos de oração, guiados pela Equipe de Pastoral.  A assistente social, Janaína 

Karla, apresentou seu trabalho junto à unidade de ensino. 

   PI: Escola Marista Champagnat de Teresina pontua ação transformadora da educação  
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Dentre os palestrantes convidados para a Semana Pedagógica esteve o Ir. Lúcio Dantas, doutorando em educação, 

e com o Tema “A escola na pós-modernidade e a pedagogia marista: a tradição questionada”, buscou avaliar a 

influência da modernidade no modelo tradicional de ensino. 

Logo no terceiro dia, o coordenador de Evangelização, Jorge Luís Vargas, discorreu sobre a importância da Escola 

em Pastoral, tratando de temas como vocação, identidade e o poder de transformação que a escola impõe nos 

educandos. O debate com o Jorge fez com que os educadores pensassem sobre a necessidade de como evangeli-

zar. O pedagogo, escritor e conferencista, Hamilton Werneck, também marcou presença na Semana Pedagógica 

de Teresina, abordando a temática, ”Como encantar Alunos”, expondo estratégias para enfrentar a evasão esco-

lar, obter êxito na administração escolar e atingir bons resultados quanto à permanência dos alunos na escola.  

No dia 04 de fevereiro a Escola Marista Champagnat de Teresina deu início as atividades do ano letivo. As equi-

pes de Pastoral e o SEAC foram responsáveis por 

este momento e promoveram uma acolhida com 

muita interatividade e alegria, com a presença da 

Direção, Coordenação Pedagógica e os Educado-

res. 

No momento foi ressaltado a importância de viver 

através do coração os verdadeiros sentimentos 

acolhidos por São Marcelino Champagnat . Logo 

após foram apresentados os valores que saem des-

te coração marista, através das artes (teatro, mú-

sica, capoeira e dança). Cada momento foi refle-

tido nos valores maristas.  

Início de aulas 

MG: Colégio Marista São Vicente de Minas recebe Padre Wandinho na Jornada Pedagógica  

O Colégio Marista São Vicente de Minas em sintonia com a 

Campanha da Fraternidade 2013 e com o Ano Marista da Ju-

ventude das Américas iniciou suas atividades com uma forma-

ção sobre o tema juventudes. 

A jornada pedagógica que aconteceu no dia 01 de fevereiro e 

contou com a presença do Padre Wandinho. Em sua fala ele 

destacou a importância de ter o nosso olhar voltando para 

nossos/as jovens, um olhar de quem acolhe a realidade e se 

coloca a serviço dessa juventude.   

Nessa perspectiva todos os educadores estão imbuídos pela 

dinâmica “Tudo começa com um olhar”. Atentos aos desafios 

sonhos e perspectivas que a realidade nos interpela esse foi 

um momento de formação e também de renovar as esperanças na bonita tarefa de ver, amar e educar. 
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GO: Ir. Vitor Pravato participa da Semana do Planejamento Pedagógico no CEMADIPE 

Entre os dias 14 a 18 de janeiro aconteceu a Semana do Planejamento Pedagógico 2013 no Centro Marista de Edu-

cação Infantil Divino Pai Eterno (CEMADIPE) que contou com a presença marcante e contribuição de Ir. Vitor Pra-

vato, diretor da Unidade que tomou posse dia 15 de janeiro. No dia 16, o Ir. Natalino trabalhou com o grupo a 

Missão Educativa, pelo olhar e cuidado de Jesus Cristo com os seus discípulos. 

Dia 21 a casa se alegrou ao som das crianças da Educa-

ção Infantil, totalizando 340 educandos de 4 e 5 anos e 

125 educandos da extensão dos 1º Anos do Ensino Funda-

mental (Escola Municipal Jardim Ipê). Em seguida o gru-

po da Banda Marcial iniciou as atividades carregadas de 

som, movimento e entusiasmo. No dia 23 um grupo de 

educandos, juntamente com o diretor Ir. Vitor Pravato, 

participou da Palestra com a Professora Ângela Antunes, 

em Silvania – Go, durante a semana de formação conti-

nuada do Aprendizado Marista Padre Lancísio. A palestra 

contribuiu muito para a formação dos educadores de-

monstrando que não pode se omitir diante das dificulda-

des e sim buscar superar os desafios que aparecem no 

decorrer do processo de ensino e aprendizagem.  

Início das aulas 

DF: Centro Marista Circuito da Criança investe na formação e personagens infantis  

Para dar início às atividades do ano letivo de 2013, os colaboradores do Centro Marista Circuito da Criança de 

Ceilândia/DF (CMCC/DF) participaram de uma celebração de abertura com o intuito de renovar o chamado Maris-

ta e o sentimento de pertença à Instituição. Na Celebração, foi refletido sobre a importância do compromisso do 

educador Marista e o reflexo de suas ações na vida dos alunos e suas famílias. O início das aulas foi repleto de 

expectativas e muita diversão. A equipe fantasiada com os personagens infantis preparou muitas atividades para 

receber os alunos com alegria e entusiasmo, com uma programação foi bem diversificada. Os pais dos alunos no-

vatos puderam acompanhar o primeiro dia de aula, tomaram café da manhã com seus filhos e participaram de 

algumas atividades de rotina das crianças. Os alunos brincaram de velotrol, bicicleta, participaram de um mo-

mento de dança no pátio, além de participarem de oficinas como: dança da cadeira,  cineminha, brincadeiras 

livres, entre outras atividades. Cada aluno e aluna 

demonstrava com um brilho no olhar a alegria de 

reencontrar os colegas e professoras.  

A equipe do CMCC/DF participou do encontro de For-

mação no Aprendizado Marista Padre (Lancísio), em 

Silvânia, Goiás, cujo tema foi: “Projeto Educativo a 

serviço da vida e da garantia de Direitos: Educação 

como fonte de transformação social”.  

 


