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Escola Sagrado Coração tem novo diretor 
Tomou posse, na última quarta-feira (17/01), o 

novo diretor da Escola Marista Sagrado 

Coração, de Fortaleza (CE). O mineiro, de São 

Vicente de Minas, Ir. Maicon Donizete Andrade 

assume a diretoria da Escola, em substituição ao 

Ir. José Augusto Alves, que esteve à frente da 

unidade até aqui, e desenvolveu o seu trabalho 

de acordo com a missão proposta pelo 

fundador, São Marcelino Champagnat. 

O novo diretor, que ingressou no Instituto 

Marista em 2007, traz em seu currículo uma 

ampla formação acadêmica: é formado em 

Teologia, pela Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná (PUCPR), e em Pedagogia, pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC); possui pós-graduação em Gestão Escolar, pelo Centro 

Universitário Internacional (UNINTER); e, desde 2017, é mestrando em Educação, pela UFC. Em seu 

apostolado de Irmão, já atuou como professor e assessor pedagógico, no Colégio Marista de Aracati 

(CE), e formador de lideranças e grupos juvenis. Também foi, durante cinco anos, formador no 

Postulantado, na Comunidade Marista de Maraponga, em Fortaleza (CE). 

Para o Ir. Maicon Andrade, assumir a diretoria da Escola Marista Sagrado Coração representa uma 

grande alegria e gratidão pela confiança depositada. “Creio que, mais do que um mero ambiente de 

transmissão de conhecimentos, devemos construir uma verdadeira comunidade educativa, na qual 

todos se sintam partícipes e corresponsáveis na concretização de um projeto educativo maior, que 

envolve vidas, sonhos e valores. Neste sentido, esperamos tornar o Sagrado Coração referência em 

educação de excelência, evangelização e promoção humana, capacitando nossos educandos para que 

contribuam na melhoria da comunidade onde vivem, tornando-os capazes de vislumbrar um futuro 

melhor e mais digno”, afirmou o novo diretor. 

O Província Informa deseja, ao Ir. Maicon Andrade, sucesso na nova jornada e no trabalho de 

evangelizar e educar crianças, adolescentes e jovens! 

Ir. Maicon Andrade, ao centro, ladeado pelos Irmãos Fabrício Alves e 

Assis Brito (esquerda) e por José Augusto Alves e Pedro Jadir (direita) -

Foto: Ana Paula Ximenes 



 

 

Província lança Intercâmbio Marista 2018 

Já estão abertas as inscrições para o Intercâmbio 

Marista 2018, que neste ano oferece dois roteiros, 

um para a Irlanda e outro para o Canadá, voltados 

para os alunos do 9º ano e do ensino médio, com 

o objetivo de proporcionar aos estudantes a 

experiência da internacionalidade, e o contato 

com a diversidade cultural, que caracteriza a 

presença global da instituição. 

Promovido e gerenciado pela Coordenação de 

Negócios, da Superintendência de Missão, o Intercâmbio Marista viabiliza o encontro de jovens que 

partilham o sonho de conhecer outras culturas e, ao mesmo tempo, aprimorar o idioma da Língua 

Inglesa, vivenciando o ambiente escolar em outro país.  

No roteiro para a Irlanda, o período de estudos é entre 30 de junho e 27 de julho, e os intercambistas 

maristas estudarão na Moyle Park College, na capital Dublin. Durante o intercâmbio, além das aulas 

de inglês, os estudantes participarão de atividades esportivas, sociais e recreativas, e, nos finais de 

semana, haverá excursões para pontos turísticos e históricos da capital. Ao final do intercâmbio, uma 

viagem cultural a Londres apresentará os principais pontos de interesse da cidade. 

Em solo canadense, os estudantes se instalam em Toronto, onde irão aprimorar o inglês pela English 

School of Canada, nas instalações da Universidade de Toronto, de 14 de julho a 4 de agosto. Da mesma 

forma que acontece no intercâmbio para a Irlanda, as aulas de inglês serão intercaladas com atividades 

recreativas, esportivas e sociais. E, durante o período do curso, haverá viagens culturais para a cidade 

de Ottawa e para as cataratas de Niagara Falls. 

De acordo com analista, da Coordenação de Negócios, Cybelle Moura, o intercâmbio agrega em todos 

os aspectos da vida do aluno. “Realizar um intercâmbio é uma oportunidade única, que além de 

enriquecer o currículo, faz com que os estudantes tenham uma nova perspectiva sobre o mundo, 

tornando-os mais independentes. A troca de experiências com pessoas de outras culturas possibilita a 

vivência da multiculturalidade, e amplia os horizontes dos estudantes, fazendo-os sentir-se cidadãos 

do mundo”, afirmou a analista. 

As inscrições para o Intercâmbio se estendem até 31 de março e, para ambos os roteiros, haverá 

acompanhamento de educadores e/ou Irmãos maristas. Para mais informações, acesse o site 

https://marista.edu.br/intercambio/, onde você poderá encontrar detalhes da programação para cada 

roteiro, depoimentos e formas de inscrição. 

Estudantes maristas - Intercâmbio 2017, Irlanda - Foto: Tyna Lane 



 

 

Equipes recebem formação sobre Política de Proteção 
 

A Política Institucional de Proteção Integral às 

Crianças e aos Adolescentes é o assunto central 

das formações promovidas, no mês de janeiro, 

com as equipes gestoras, pedagógicas e 

administrativas das unidades socioeducacionais e 

do escritório central, da Província Marista Brasil 

Centro-Norte (PMBCN).  A iniciativa integra o 

plano de ação do Comitê de Proteção da PMBCN, 

para o triênio 2016-2018, que, desde 2011, atua 

na divulgação e capacitação dos públicos 

institucionais para o tema. 

No escritório central, o Comitê de Proteção iniciou as formações com a equipe da Gerência de Recursos 

Humanos, que contribuiu com desafios e sugestões para a implementação da Política. Para o grupo, a 

capacitação sobre o documento foi importante, e ajudará na condução das situações futuras. “Temos 

que encantar o público para esta Política”, destacou a gerente de RH, Ana Beatriz Rodrigues.  

No Colégio Marista Araçagy (MA), o Ir. Carlos Henrique da Silva, coordenador do Comitê de Proteção 

da PMBCN, e também diretor do Colégio Pio X, em Balsas (MA), falou sobre a Política aos professores 

que participaram da Jornada Pastoral e Pedagógica, em 11 de janeiro. “Na formação, foi feito o resgate 

histórico da legislação menorista do Brasil, com seus retrocessos e avanços com advento do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Por fim, foi contextualizado o Instituto Marista e o seu apelo para 

tonarmos os espaços maristas em lugares seguros”, explicou o Irmão.   

No Aprendizado Marista Padre Lancísio, em Silvânia (GO), as equipes da escola participaram da 

formação, na terça-feira (16/1), sobre Direitos Humanos e a Política Institucional de Proteção Integral 

às Crianças e aos Adolescentes. Com a presença de cerca de 100 pessoas, o momento foi dedicado ao 

aprofundamento das temáticas, ministradas, respectivamente, pelos representantes do Comitê de 

Proteção: Clemilson Graciano, analista social, na Coordenação de Solidariedade, da Gerência 

Socioeducacional, e Chirliana Souza, analista na Assessoria de Comunicação Organizacional. “O desafio 

foi pensar em uma dinâmica pedagógica que sensibilizasse para a Política, e ajudasse a comunidade 

educativa no seu papel de proteger os estudantes”, declarou Clemilson.  

As próximas formações, com a participação do Comitê de Proteção, estão agendadas para o Colégio 

Marista de Colatina (ES), ainda em janeiro, Colégio Marista Patos de Minas (MG), em fevereiro, e no 

Colégio Marista São Luís – Recife (PE), em março.   

Formação com a equipe de RH, do Escritório Central - Foto: Ascom 



 

    

Retiro Provincial termina com profissão de noviços 

No último sábado (13/01), encerrou-se mais um Retiro 

Provincial Marista, que contou com a participação de 85 
pessoas, entre Irmãos e leigos, e ocorreu em dois locais e 
datas diferentes: em dezembro de 2017, em Ribeirão das 
Neves (MG), e em janeiro, deste ano, em Lagoa Seca (PB). O 
retiro anual é um espaço significativo para Irmãos e leigos 
rezarem e celebrarem a caminhada como Maristas de 
Champagnat, e a presença de leigos no grupo reunido, no 
município mineiro, mostra a intenção de uma caminhada em 
conjunto, na vida e na missão. 

A dinâmica dos retiros garantiu longos espaços de 
meditação e contemplação aos participantes, além de 
promover momentos de oração pessoal e comunitária, e de 
celebrar a eucaristia, diariamente. As chamadas do XXII 
Capítulo Geral foram abordadas, uma a uma, durante todo o 
período do Retiro, com a finalidade de internalizar os apelos 
do Instituto para os próximos anos. 

No Retiro, que ocorreu em Ribeirão das Neves (MG), houve a primeira profissão dos noviços, Ir. Carlos 
Alexandre Maraes e Ir. José Valter Mendes, além da renovação dos votos de 12 jovens Irmãos, que 
revitalizam o sentido dos Irmãos consagrados. Para o diretor do Setor de Vida Consagrada e Laicato, 
Ir. José Augusto Júnior, a solenidade para a primeira profissão dos noviços, que contou com a presença 
de familiares e amigos dos Irmãos, “representa um bonito e significativo momento diante da 
comunidade eclesial”. E finalizou, afirmando: “A pausa para o Retiro nos ajuda a revisitar nossas 
práticas e sintonizar o nosso coração. É centrar nossa atenção no que é importante e essencial, e como 
nos disse o Ir. Ernesto Sánchez, ao final do XXII Capítulo Geral, o novo começo já chegou!”. 

Fique por dentro 
 

� As Jornadas Pastorais Pedagógicas continuam. Na próxima semana (22 a 26/01), os Colégios 
Marista Champagnat, de Taguatinga (DF), Marista Nossa Senhora da Penha, de Vila Velha (ES), 
Marista Patamares, de Salvador (BA), Marista São Luís, do Recife (PE), e o Marista Natal (RN) 
iniciam as formações pedagógicas e espirituais dos educadores, bem como o planejamento 
anual pedagógico, que será trabalhado durante todo o ano.  

Ir. José Mendes e Ir. Carlos Maraes, durante a 

profissão dos votos – Foto: Ir. Edvaldo de Lima 


