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Colégio São Luís recebe unidade Marista ID   
Em 19 de fevereiro, será inaugurada mais uma unidade do 

Marista ID, no Colégio Marista São Luís, em Recife (PE). O 

centro de idiomas, instalado dentro do espaço da unidade, 

vai oferecer cursos de Inglês para estudantes maristas a 

partir dos três anos, para os níveis básico, intermediário e 

avançado. E, em parceria com a Cambridge, o Marista ID vai 

dispor de um programa integrado de ensino, aprendizagem 

e avaliação na aquisição do idioma, mundialmente 

reconhecido. 

A abordagem de ensino do Marista ID preza pelo aprendizado 

e pela comunicação, por meio da interação entre os estudantes. Durante as atividades, em sala de 

aula, os alunos participarão de dramatizações, entrevistas, trabalhos em dupla, sempre com estímulos 

à troca do saber e à prática do idioma. Esta abordagem é baseada nos princípios do Quadro Europeu 

Comum de Referência, que busca medir o ensino e a aprendizagem na língua estrangeira. 

O material didático, do centro de idiomas, é publicado pela Cambridge University Press, instituição que 

valoriza a qualidade e o conteúdo dos seus materiais, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, social 

e cultural dos estudantes, no estudo da Língua Inglesa. 

Para o gestor da Coordenação de Negócios, da Superintendência de Missão, Guilherme Lamounier, o 

Marista ID carrega a tradição marista no jeito de ensinar, com atenção individual e acolhedora aos 

estudantes. “As aulas acontecem no contraturno escolar, promovendo segurança e praticidade aos 

pais, que contam com um curso de excelência, sem precisar se dirigir a outro lugar. Além disso, o 

Marista ID prepara os alunos para os exames de certificação da Cambridge Language Assessments”, 

declarou o coordenador. 

Um projeto em expansão 

O projeto Marista ID inaugurou a primeira unidade em 2015, no Colégio Marista São José-Barra, no Rio 

de Janeiro (RJ) e, em seguida, expandiu a iniciativa para o Colégio Marista Natal (RN). Neste ano, foi a 

vez do Colégio Marista São Luís receber mais uma unidade do centro de idiomas, com a identidade 

marista e a mesma qualidade do ensino presente em 82 países. Outras unidades vêm por aí!  

Banco de imagens - Marista ID 



 

 

Escola Vocacional supera expectativas 

Os resultados da Escola Vocacional 

Marista 2018, edição Sudeste, superaram 

todas as expectativas. O evento contou 

com a participação de 75 pessoas, 

provenientes das três Províncias Maristas, 

de 50 congregações, três dioceses, e 

representantes da Argentina, Paraguai e 

Peru. Irmãos, religiosos, leigos e leigas, e 

padres - responsáveis pela Animação 

Vocacional, de suas instituições - 

receberam formação vivencial e teórica 

sobre o processo vocacional, durante os cinco dias do evento, que ocorreu em Belo Horizonte (MG), 

entre os dias 15 e 20 de janeiro. 

Foram muitas as atividades desenvolvidas durante o período da Escola. Palestras, debates, fóruns e 

treinamentos, sobre temas como: contextualização da Animação Vocacional; acompanhamento e 

perfil do animador vocacional; corporeidade e cuidado com o chamado de Deus; e realidade juvenis, 

novos contextos e desafios para o acompanhamento vocacional. Além destas ações, a Escola 

Vocacional ainda trouxe dinâmicas de grupo, momentos de partilha de experiências, celebrações 

eucarísticas e momentos de oração.  

De acordo com o Ir. Márcio Henrique Costa, coordenador da Animação Vocacional, do Setor de Vida 

Consagrada e Laicato, a Escola é momento significativo de formação para as pessoas que atuam com 

os processos vocacionais. “É tempo de refletir sobre temas que são fundamentais para o 

desenvolvimento da Animação Vocacional, como, por exemplo, o plano de ação, itinerário, cultura 

vocacional, dentre outros. Nesta edição, destaco que tivemos assuntos que ampliaram o sentido do 

nosso trabalho, com o cuidado de pensar o animador vocacional, pois é importante zelar de quem 

acompanha, ajudando este profissional a ressignificar sua própria vocação”, declarou Ir. Márcio.  

A próxima edição da Escola Vocacional Marista 2018 acontecerá em Fortaleza (CE), entre os dias 2 e 7 

de julho, e as inscrições para a edição Nordeste estarão abertas a partir de 15 de fevereiro. Em breve, 

no site marista.edu.br/vidamarista, você poderá se inscrever para participar desta edição, e 

acompanhar as novidades da próxima formação. 

Turma da Escola Vocacional, edição Sudeste - Foto: Escola Vocacional 



 

 

Centro de Recife promove inclusão sociodigital 

O Centro Marista Circuito Jovem de Recife (CMCJ/PE) 

abre 200 vagas, até março, para os cursos de 

recondicionamento de computadores, mídias 

sociais e web designer, destinadas aos jovens de 15 

a 29 anos, em situação de vulnerabilidade social, e 

que residem na região metropolitana. Os cursos são 

totalmente gratuitos, e as inscrições serão feitas na 

própria unidade. O CMCJ é o primeiro Polo de 

Formação em Reuso de Eletroeletrônicos do Brasil, 

e se espera que, em 2018, cerca de 20 mil jovens, 

indiretamente, e, 500 jovens, diretamente, sejam atendidos com as formações profissionalizantes, e 

com as doações dos kits de computadores recondicionados.   

Com o apoio de parceiros, neste ano, a unidade consegue ampliar a atuação, o que consolida a 

caminhada do Centro, como unidade de referência no tema da inclusão sociodigital, com a execução 

de projetos nas áreas de Robótica Livre, Metareciclagem, Meio Ambiente, Inovação e Economia 

Circular. “Quando inovação e tecnologia se juntam com a solidariedade o resultado é surpreendente”, 

destaca o diretor do CMCJ, Domingos Sávio.  

Entre os novos parceiros do CMCJ, Sávio destaca os projetos desenvolvidos com apoio do Instituto 

Intercidadania, Fundação Banco do Brasil, Instituto Cooperforte, e a Associação Brasileira de 

Reciclagem e Inovação. “O intuito é criar atividades que levem as pessoas a refletir sobre os atos de 

consumo que geram impactos no planeta, incentivando a redução do consumo, a reutilização e a 

reciclagem. Todo o trabalho prevê atividades de respeito a si mesmo, com o trabalho do outro, com 

as pessoas e o meio ambiente”, contextualiza o diretor.  

Com as parcerias, o espaço do CMCJ, que abriga um Centro de Recondicionamento de Computadores, 

passará por melhorias para se adequar ao Polo de Formação. Segundo Sávio, este trabalho inclui a 

aquisição de máquinas, veículos e equipamentos necessários aos processos de recebimento, triagem, 

guarda, desmontagem e reuso dos materiais - insumos pedagógicos necessários às formações.  

Nos seus quase 10 anos de existência, o CMCJ já formou mais de 13 mil jovens. Durante esse período, 

foram doados cerca de quatro mil computadores para 290 entidades do Nordeste, o que configura o 

atendimento, indireto, à cerca de 290 mil pessoas.  

CMCJ, de Recife (PE) - Foto: cedida pela unidade 



 
 

Colégio N.S. da Penha recebe novo diretor 

O professor Alair Bento dos Santos foi empossado, na última 

quinta-feira (25/01), como o novo diretor do Colégio Marista 

Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha (ES). Mineiro, do 

município de Divino das Laranjeiras, o professor Alair 

ingressou na Província Marista Brasil Centro-Norte em 2011, 

como diretor da Escola Marista de Terra Vermelha, localizada 

no município capixaba de Vila Velha. De lá pra cá, atuou como 

coordenador da área social da Província e, atualmente, 

exercia a função de diretor do Centro Marista Jovem 

Montagne, no estado do Rio de Janeiro. 

Na área acadêmica, o novo gestor do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha possui mestrado em 

Gestão Educativa, pela Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador; MBA em Gestão Educacional, 

pelo Centro Universitário Católico de Vitória (ES); e graduação em Filosofia, pelo Instituto Santo Tomás 

de Aquino (ISTA), de Belo Horizonte (MG). 

Em sua trajetória profissional, o professor Alair trilhou um caminho diversificado, que lhe gabaritou 

ampla experiência. Lecionou Ensino Religioso e Filosofia, foi educador social e coordenador de 

programas de aprendizado profissional; coordenador de pastoral; diretor de unidades sociais e vice-

diretor de assuntos comunitários da Católica de Vitória (ES).  

Para Alair Bento dos Santos, assumir a gestão do Colégio representa superar desafios e corresponder 

às expectativas. “Esta é uma missão que me honra, mas também me desafia, pois em toda missão 

estão implicadas oportunidades e responsabilidades. A oportunidade de continuar ou aperfeiçoar as 

boas práticas de gestores que me precederam na função, e deixar aqui a contribuição dos meus 

esforços com uma excelente equipe. Por outro lado, é uma responsabilidade enorme em razão da 

envergadura daqueles que foram eleitos para me preceder, e pelo o que foram capazes de 

materializar, nesta unidade, fazendo-a soprar 63 velinhas em tão boa forma”, afirmou o novo gestor. 

A Província deseja, ao professor Alair Bento dos Santos, sucesso na nova jornada e no trabalho de 

evangelizar e educar crianças, adolescentes e jovens! 

Fique por dentro 
 

� Inicia-se hoje, em Brasília, e se estende até 28 de janeiro, a primeira reunião de 2018 da equipe 

de coordenação do Movimento Champagnat da Família Marista (MChFM), que pretende 
avaliar os rumos até aqui, e se planejar para o último ano de trabalho do triênio.  

Prof. Alair ladeado por Jefferson Oliveira (esquerda) e o 

provincial, Ir. Ataide José de Lima. Foto - Colégio 


