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Fórum de Gestores fortalece Missão Educativa Marista 

Na próxima segunda-feira (20), diretores, vice-dire-

tores educacionais e administrativos, e pastoralis-

tas, das Unidades Socioeducacionais, se reunirão 

em Mendes (RJ), no Espaço Champagnat, para par-

ticipar do Fórum Marista de Gestores. Promovido 

pela Província Marista Brasil Centro-Norte, com o 

tema Nossa missão é farol de esperança, o evento 

deve contar com a presença de 140 participantes, e 

se estenderá até o dia 24 de maio. 

Em tempos de nova conjuntura educacional no País e da necessidade de atuação em rede, de forma 

colaborativa, frente aos novos desafios, o Fórum Marista de Gestores pretende ser espaço para dis-

cussões e debates sobre a educação evangelizadora, permeando assuntos que afetam a escola e o 

trabalho nas Unidades Socioeducacionais. 

Na programação do encontro, haverá palestras, debates em grupos, vivências e oficinas, momentos 

de interação e partilha. Nos dois primeiros dias, as palestras serão sobre os cenários social e político 

do Brasil e sobre a educação. Ricardo Mariz, coordenador da área de Missão e Gestão, da União Ma-

rista do Brasil, e o consultor externo de inteligência política, Melilo Diniz, abordarão as questões polí-

ticas e sociais. Para falar de educação, a convidada é Priscila Cruz, presidente da organização não go-

vernamental Todos pela Educação. 

O evento também promoverá espaço para reunião de grupos, interação com as unidades e oficinas 

sobre Comunicação não violenta, Atenção Plena, Gestão de Conflitos, Tecnologias-Gestão, Tecnologias 

Microsoft e Solidariedade. Na ocasião, será lançado o brandbook da Província, com orientações para 

uso da marca Marista, dentre outros projetos de Comunicação e Marketing. 

De acordo com Jefferson Luiz de Oliveira, gestor da Gerência Socioeducacional, da Superintendência 

de Missão, “o Fórum Marista de Gestores oferece oportunidade de diálogo e alinhamento de objetivos 

comuns entre os participantes, além da possibilidade de firmarem o compromisso em dar vida e signi-

ficado ao que foi aprendido, partilhado e vivido, e qualificar a atuação em rede”. 

 



 
 

Semana Champagnat 2019 em prol da ecologia 

 “Tudo está interligado, como se fôssemos um; 

tudo está interligado nesta casa comum” – assim 

se referiu o Papa Francisco, na Carta Encíclica Lau-

dato Si, sobre o cuidado da casa comum. É com 

este pensamento que a Província Marista Brasil 

Centro-Norte (PMBCN) pretende comemorar a 

Semana Champagnat 2019, aberta, oficialmente, 

na última quarta-feira (15), para todas as Unida-

des Socioeducacionais. 

Com o tema Champagnat, agente de mudança, e o lema Vejam, estou fazendo uma coisa nova, a Se-

mana Champagnat deste ano vai trabalhar a consciência ecológica e ambiental nas atividades pasto-

rais-pedagógicas, que serão realizadas nos espaços escolares, durante a semana de 3 a 7 de junho, 

período em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). 

De acordo com o provincial, Ir. Ataide José de Lima, que realizou a abertura do evento, a Semana 

Champagnat é um espaço importante para marcar a memória do fundador e divulgar a missão. “Serve, 

sobretudo, para refletir temas relevantes e propor ações concretas que envolvam a conscientização e 

a corresponsabilidade de nossos educadores e educandos na transformação social”, enfatizou. 

Para falar sobre o assunto, a Coordenação de Evangelização, à frente do projeto, convidou o pedagogo, 

teólogo e coordenador da linha de pesquisa Ecoteologia, religião e consciência planetária, do Grupo 

de Pesquisa, Fé e Contemporaneidade, Ir. Afonso Murad. Em sua apresentação, o palestrante trouxe 

vários elementos sobre ecologia e, referenciando o Papa Francisco, disse que “tudo está interligado na 

casa comum, e, para continuarmos habitando a terra, devemos ter uma consciência planetária”. 

Ao longo da apresentação, elencou as sete chaves para despertar ou crescer na consciência ecológica: 

encantamento, indignação, informação, visão sistêmica, ecoespiritualidade, atitudes pessoais e ações 

coletivas. Pontuou também que os tópicos podem ser trabalhados nas atividades práticas e nos con-

teúdos estudados em todos os segmentos estudantis. 

Para o gestor da Coordenação de Evangelização, Ir. Paulo Henrique Soares, a temática da Semana 

Champagnat deste ano é condizente com as causas de São Marcelino. “Vamos atualizar as suas lutas, 

o desejo dele em formar bons cristãos e virtuosos cidadãos, de fortalecer o carisma. Isso tudo se rela-

ciona com o cuidado com a casa comum e com as questões ecológicas e ambientais”, declarou o Irmão.                                                                     

  

Lançamento da Semana Champagnat 2019 - Foto: Ascom / PMBCN 



 

 

Educação Infantil é tema do Fórum Brasil Marista 

Refletir sobre a proposta educativa-evangelizadora 

relacionada às infâncias foi a temática do Fórum de 

Educação Infantil, realizado na última semana 

(9/5), pela União Marista do Brasil, em parceria 

com Grupo de Trabalho de Educação Infantil do 

Brasil Marista. O evento virtual contou com a par-

ticipação de profissionais da Província Marista Bra-

sil Centro-Norte e teve como tema os campos de 

experiências – protagonismo e direito das crianças. 

Na ocasião, foi lançada a Matriz Curricular de Edu-

cação Infantil do Brasil Marista, importante instru-

mento orientador das ações estratégicas, evangelizadoras e pedagógicas, que norteiam o segmento 

da Educação Infantil nas três províncias brasileiras. O Fórum contou com uma programação variada, 

subdividida em painéis de discussão sobre a temática, dos quais participaram 804 educadores. 

No primeiro painel, Ricardo Mariz, coordenador da área de Missão e Gestão, da União Marista do Bra-

sil, Maria Carmem Barbosa, organizadora do livro Campos de Experiência na Escola da Infância, e Zilma 

Oliveira, da Universidade de São Paulo - USP, apresentaram importantes reflexões sobre a Matriz Ma-

rista e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Na sequência, a programação trouxe Gandhy Piorski, referência e pesquisador das infâncias, Maria da 

Graça Horn, autora da obra Sabores, Cores, Sons e Aromas – a organização dos espaços da Educação 

Infantil, e, novamente, Maria Carmem Barbosa, que discorreram sobre os campos de experiência no 

que tange aos sentidos, saberes e ações pedagógicas na Educação Infantil. 

No último painel, o vice-presidente das mantenedoras 

UBEE-UNBEC, Ir. Renato Augusto da Silva, e o gestor da 

Coordenação de Evangelização, da Província Marista 

Brasil Centro-Norte, Ir. Paulo Henrique Soares, falaram 

sobre o carisma marista nos campos de experiências da 

Educação Infantil, fortalecendo os valores institucionais. 

“O carisma e o jeito maristas, para além da teoria, são 

vivenciais e fazem parte das tarefas dos educadores nas 

atividades diárias junto à comunidade educativa”, de-

clarou Ir. Renato. *com informações da União Marista do Brasil. 

 

Carmen Barbosa, Gandhy Piorsky e Maria Graça Horn, durante pai-
nel do Fórum de Educação Infantil – Foto: União Marista do Brasil 

Ir. Renato Augusto da Silva - Foto: União Marista do Brasil 



 

 

Unidades movimentam a Campanha 18 de Maio 

Nesta semana, de 13 a 17 de maio, as Unidades Socioe-

ducacionais, da Província Marista Brasil Centro-Norte 

(PMBCN), se mobilizaram em prol da Semana de Com-

bate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e 

Adolescentes. Foram várias atividades, iniciativas e ações 

desenvolvidas sobre a temática, envolvendo toda a co-

munidade educativa.  

No Colégio Marista Pio X, de João Pessoa (PB), foi promo-

vido uma série de bate-papos e formações de educandos 

e educadores. A unidade trouxe palestrantes da Secreta-

ria de Estado do Desenvolvimento Humano que falaram 

aos estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Os adolescentes receberam informações 

sobre a violência sexual no estado da Paraíba e foram estimulados a perguntar e esclarecer dúvidas.  

Ainda no Nordeste, a Escola Marista Champagnat, de Teresina (PI), recebeu a visita do analista de So-

lidariedade e membro do Comitê de Proteção Integral, da PMBCN, Clemilson Graciano, que promoveu 

rodas de conversas para os diversos públicos sobre o assunto. A Escola também viabilizou uma apre-

sentação artística relacionada ao 18 de Maio e fomentou um bate-papo com os pais sobre a importân-

cia do diálogo e proteção as crianças e adolescentes. 

Em Minas Gerais, os Colégios Marista de Patos de Minas, Marista de Varginha e Marista São José – 

Montes Claros também abraçaram a Campanha 18 de Maio – Faça Bonito e promoveram uma série de 

ações e momentos de reflexão que legitimam a causa.  No Distrito Federal, o Colégio Marista Cham-

pagnat de Taguatinga fez bonito e trouxe grandes aprendizados sobre a temática aos estudantes: rodas 

de conversa, palestras, apresentações teatrais, sarau poético e passeios temáticos estão conscienti-

zando os alunos sobre a campanha.  

O Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, de Vila Velha (ES), semeou violetas entre os estudantes, 

no sentido de refletir que a causa começa na educação. E assim, a Semana de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes se conclui com êxito, na esperança de que esta se-

mente plantada perdure no alicerce firme da proteção e extinção do abuso e da exploração sexual 

contra crianças e adolescentes. 

Fique por dentro 

 Irmãos, Irmãs, Padres e leigos maristas têm encontro marcado na Jornada Mariológica, de 20 

a 24 de maio, em Veranópolis (RS). Com o tema Ser o rosto e as mãos de Tua terna misericórdia, 

o evento se propõe a celebrar o novo começo, na vivência do Rosto Mariano da Igreja. 

Escola Marista Champagnat de Teresina - Foto: divulgação 


