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II Encontro de Facilitadores 

 

 

 

 

 
 

De 11 a 13 de setembro, a Província acolhe os profissio-
nais de comunicação das Unidades Educacionais e So-
ciais no II Encontro de Facilitadores de Comunicação e 
Marketing, que será realizado na Vila Champagnat, em 
Brazlândia/DF. Com o tema “Comunicação Marista: iden-
tidade e processos na Província”, o evento trará progra-
mação com palestras, oficinas e partilhas em grupos que 
contribuirão nas reflexões acerca da unidade nas ações 
comunicacionais. 

O grupo debaterá e trocará experiências sobre a imple-
mentação dos Planos de Comunicação nos Colégios e as 
iniciativas de marketing, além de participar de momento 
formativo nas oficinas de Fotografia, Relacionamento 
com a Imprensa e Comunicação Visual.  

Para o aprofundamento em textos jornalísticos, será 
ministrada a palestra “Como escrever para novas mí-
dias”, com Dad Squarisi, editora do Correio Braziliense. 
Na abordagem do tema “Identidade Marista e Comu-
nicação”, foi convidada a jornalista Lidiane Amorim, da 
Província Marista do Rio Grande do Sul. 

Os facilitadores também apresentarão boas práticas nas 
áreas de comunicação e marketing e serão divididos em 
grupos de trabalho para a elaboração de publicações 
com temas de comunicação organizacional. “Qualificar a 
comunicação e envolver os atores estratégicos é impor-
tante nesse momento da Província. Temos dado passos 
significativos e queremos consolidar nossas conquistas.”, 
lembrou Ir. Paulo Martins, coordenador da Assessoria de 
Comunicação que, ao lado de Amanda Leiria, coorde-
nadora de Marketing e Inteligência de Mercado, está à 
frente do Encontro de Facilitadores. 



Colégios se preparam para o Intercâmbio Brasil Marista 

 

 

 

 

 

 

 

No mês de setembro, as equipes dos Colégios começam a sensibilização dos estudantes 
para a participação no projeto Intercâmbio Brasil Marista, coordenado pela Gerência 
Educacional da Província. A proposta é possibilitar aos educandos do 9º ano do Ensino 
Fundamental e 1º e 2º anos do Ensino Médio a chance de vivenciar a experiência 
intercultural em unidades educacionais nas regiões de abrangência provincial, em 16 
estados e no Distrito Federal. 

O projeto prevê a acolhida dos participantes em famílias maristas e a participação na 
rotina escolar e  atividades socioculturais por duas semanas. Depois, é a vez do intercam-
bista receber o anfitrião em casa, por mesmo período. Podem participar  de dois a seis 
estudantes por Colégio, escolhidos pelas equipes diretiva e pedagógica, conforme 
interesse e critérios do perfil de seleção, dentre eles, apresentar respeitosa relação 
interpessoal na escola, ter bom desempenho acadêmico,  ser assíduo e pontual. No caso 
das famílias, é preciso ter boa convivência com a unidade e cumprir as normas escolares. 

O Intercâmbio Brasil Marista é realizado nos meses de março, abril, setembro e outubro. 
Os interessados podem procurar a coordenação do Colégio, para mais informações. 

 Estudantes refletem sobre juventudes e culturas urbanas 

 

 

 

 
 
 
 
 

Os educandos das Unidades Sociais e Educacionais vão se aprofundar no tema Juventudes e 
Culturas Urbanas em videoconferência do projeto Interativ Idade Juvenil, no dia 11 setem-
bro, às 16h. Os palestrantes convidados são o rapper Flávio Paiva, também conhecido como 



Russo, e a professora Shirlei Sales, ambos do Observatório da Juventude, da Universidade 
Federal de Minas Gerais/UFMG. 

A educadora faz parte do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da 
UFMG e é professora Adjunta do Departamento de Administração Escolar, na mesma 
instituição. Tem doutorado em educação, na linha de pesquisa Educação Escolar: Institui-
ções, Sujeitos e Currículos. 

Russo é graduando em Pedagogia, desenvolve formação para educadores sociais, ministra 
oficinas na área de música e vídeo e faz parte do Coletivo Hip Hop Chama. 

O projeto Interativ Idade aborda assuntos relativos à juventude, de forma interdisciplinar, 
com o objetivo de ser espaço de diálogo e referência na disseminação de informação 
acerca dos temas e anseios das adolescências. Propõe, para o debate, o encontro dos 
jovens maristas, com atores sociais e profissionais que contribuam ao olhar crítico da 
realidade e ao protagonismo. 

Coordenam a iniciativa, as gerências Social e Educacional e a Coordenação de Evange-
lização da Província. 

VDA´s e assessores administrativos se encontram em Brasília 

Nos dias 12 e 13 de setembro, será realizado o 2º Encontro do ano voltado a Vice-Dire-
tores e Assessores Administrativos, no Escritório Central, em Taguatinga/DF, com os 
temas Revisão Orçamentária 2013 e Planejamento Orçamentário 2014.  Os gestores vão 
se aprofundar sobre liderança, gestão e inovação, fluxos do modelo organizacional, além 
dos processos de revisão orçamentária e preparação do orçamento para o próximo ano. 

Catequistas se reúnem em encontro na Província 

 

 

 

 

 

 

De 29 a 31 de agosto, os catequistas da Província participaram de encontro no Recanto 
Marista/Remar, em Ribeirão das Neves/MG, com o tema “A Catequese Marista no 
caminho de Emaús” e o lema foi “O que andais conversando pelo caminho?” (Lc 24,17)”. 

O Encontro Marista para Catequistas proporcionou experiência individual e comunitária, 
por meio de caminho formativo e celebrativo, de estudo do Documento Provincial Cate-
quese na Escola Católica, e reflexão e partilha da praxis e a linguagem na catequese, a fim 



de melhorar o acompanhamento e o trabalho com as crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, bem como planejar as ações  até 2015. 

O evento teve a presença do superintendente de Organismos Provinciais Ir. James 
Pinheiro; do coordenador de Evangelização, Jorge Luis Vargas; do analista de pastoral 
Gilson Prudêncio, e do assessor externo Eliton Evangelista, coordenador de Pastoral do 
Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus, especialista em pedagogia catequética e psico-
pedagogia clínica. 

Maristas participam da 5ª Semana Social Brasileira 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Representantes das Unidades Educacionais e Sociais da Província participaram, entre os 
dias 02 a 05 de setembro, em Brasília/DF, da 5ª Semana Social Brasileira/SSB, com a 
temática “Estado para que e para quem?”. Organizada pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil/CNBB, o objetivo foi debater o papel da sociedade no processo de 
democratização do Estado brasileiro. O Marista foi a única instituição católica de evan-
gelização e educação presente no evento.  
 
Estiveram presentes, na 5ª SSB, como delegados, Aparecida Vieira, coordenadora de 
pastoral do Colégio Marista de Montes Claros; Cleunice Mota, analista de pastoral da 
Coordenação de Evangelização da Província; José Maria Oliveira, diretor do Colégio 
Marista Palmas; Mirtes dos Santos, analista do Instituto Marista de Solidariedade/IMS, e 
Aline Nalon, educadora social do Centro Marista de Juventude de Natal/CMJ. Também 
foram, como convidadas, a analista de pastoral da Província Hildete Emanuele, e a 
coordenadora de pastoral do Colégio Marista de Palmas, Esmera Laurinda.  
 
 “Conhecemos e aprendemos como a sociedade está se organizando a partir das 
demandas sociais”, esclareceu Cleunice Mota. Os debates promovidos durante o evento 
resultaram na “Carta Compromisso da 5ª Semana Social Brasileira”, que consolida os 
desafios da sociedade na construção de um Estado brasileiro que atenda, efetivamente, 
às demandas específicas da sociedade. “Saio feliz, porque vejo que a nossa instituição 
está bem avançada no tema, que condiz com a filosofia do padre Champagnat”, destacou 
José Maria Oliveira, diretor do Colégio Marista Palmas. 
 

Fique por dentro  

 A Comissão de Espiritualidade e Patrimônio Marista se reúne nos dias 09 e 10 de 
setembro, no Escritório Provincial, em Brasília/DF. 


