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Unidades recebem Leitor de Gabaritos 

A Província Marista Brasil Centro-Norte, por meio da 

Gerência Socioeducacional, da Superintendência de 

Missão, inicia 2018 com uma importante novidade: 

a implantação do leitor de gabaritos – Gabaritech, 

em todas as unidades socioeducacionais, que atuam 

a partir do ensino fundamental. O Gabaritech é um 

software desenvolvido para a correção automática 

de provas, sejam elas objetivas ou subjetivas 

(redação), fornecendo relatórios dos resultados de 

forma simples, rápida e automática. 

Por meio do leitor de gabaritos, não será mais necessário a compra de cartões personalizados ou 

leitores ópticos de cartão resposta. Com o Gabaritech, as unidades poderão criar, imprimir e corrigir 

seus próprios cartões de respostas, de acordo com a necessidade de cada avaliação, por meio de 

scanner ou impressora multifuncional. Além disso, o software gera relatórios que irão ajudar na gestão 

das notas e no acompanhamento pedagógico dos estudantes. 

As unidades já receberam o Gabaritech e, junto com a Gerência Socioeducacional, estão implantando 

o sistema, e recebendo orientações de acesso, cadastros, criação e impressão de gabaritos, dentre 

outras opções do menu de implantação. Todo este fluxo será organizado, em conjunto, pelas equipes 

da secretaria escolar, da tecnologia educacional, e pelos docentes, de cada unidade. 

Para o analista de Tecnologia, da Gerência Socieducacional, Kledson Sousa, que está à frente do 

projeto, a implantação do leitor de gabaritos soluciona o processo, antigo e trabalhoso, da correção 

de provas. “O Gabaritech representa um avanço tecnológico para as nossas escolas e colégios, 

trazendo eficácia e confiabilidade na correção das avaliações, além de promover um processo mais 

ágil e eficiente na atuação dos docentes”, declarou o analista. 

Os resultados da utilização do Gabaritech virão com as primeiras provas e, a partir daí, as unidades 

poderão avaliar a eficiência do software, e apontar melhorias, caso necessário. Vamos acompanhar! 
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Província lança cursos de Português e Matemática 

 

Já estão abertas as inscrições para as primeiras Formações Continuadas (EAD) de 2018. Os cursos que 

serão oferecidos neste início de ano, por meio do Núcleo de Educação à Distância (NEaD), são: Ensino 

de Língua Portuguesa – construindo competências e desenvolvendo habilidades para as práticas 

significativas de leitura e escrita, e Sala de aula como cenário de investigação em Matemática.  

A formação para o Ensino de Língua Portuguesa, com 40 horas de duração, é voltada para professores 

do ensino fundamental (anos iniciais), e será realizada entre 27 de fevereiro e 6 de abril, com duração 

de cinco semanas. O curso será desenvolvido em cinco módulos, além da ambientação, da seguinte 

forma: construindo competências e desenvolvendo habilidades em linguagens; competência leitora; 

competência escritora; letramento literário – transcendendo códigos; e linguagens pela leitura. 

Já no curso Sala de aula como cenário de investigação em Matemática, que ocorrerá entre 27 de 

fevereiro e 3 de abril, os professores do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, terão a oportunidade 

de trabalhar quatro temáticas relacionadas à disciplina: educação Matemática e o cenário 

investigativo; papel do professor; prospecções em Aritmética e Álgebra; e resolução de problemas.  

Para a coordenadora Educacional, da Gerência Socioeducacional, Deysiane Pontes, “as formações 

oferecidas estão de acordo com as Matrizes Curriculares da Educação Básica do Brasil Marista, e 

preparam o docente para estar alinhado com as melhores estratégias de ensino e aprendizagem, por 

isso, esperamos uma grande adesão aos cursos, que já estão com as inscrições abertas. Aproveitem!”. 

As Formações Continuadas, promovidas pela Gerência Socioeducacional, da Superintendência de 

Missão, oferecem aos participantes certificação emitida pela Universidade Católica de Brasília, e as 

inscrições podem ser feitas até 23 de fevereiro, pelos links abaixo: 

Português: http://labin.marista.edu.br/?page_id=1258 

Matemática: http://labin.marista.edu.br/?page_id=922 



 
  

UMBRASIL promove Assembleia Geral 

Na próxima semana, entre os dias 22 e 23 de 

fevereiro, no espaço Champagnat, em Brazlândia 

(DF), será realizada a 14ª Assembleia Geral Ordinária 

da União Marista do Brasil (UMBRASIL), que 

pretende dialogar e deliberar sobre os projetos do 

Brasil Marista, à luz da mensagem deixada pelo XXII 

Capítulo Geral. 

Com a participação de 25 representantes, 

provenientes das três Províncias do Brasil, e sob o 

tema “A vida é farol e ponte, quando se busca um 

novo horizonte”, a Assembleia apresentará os planos 

e conjunturas para 2018, além de expor os programas 

realizados ao longo de 2017, entre outras atividades. 

Durante o evento e seus desdobramentos, a UMBRASIL fomentará os cinco apelos apresentados ao 

longo do XXII Capítulo Geral, estruturados da seguinte forma: família carismática global, farol de 

esperança neste mundo turbulento; ser o rosto e as mãos de tua terna misericórdia; inspira nossa 

criatividade para sermos construtores de pontes; para caminhar com as crianças e jovens 

marginalizados pela vida; responder com audácia às necessidades emergentes. 

Para o secretário-executivo da UMBRASIL, Ir. Natalino Guilherme de Souza, o momento é de 

potencializar esforços para a construção da atuação em rede. “A UMBRASIL, cada vez mais, assume 

seu papel estratégico em iniciativas e projetos que levam em conta os desafios estabelecidos pelo 

Novo Começo”, afirmou o secretário. 

Pela Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), o ecônomo, Ir. Renato Silva, que é diretor-

tesoureiro da UMBRASIL, e também participante do evento, afirma que a 14ª Assembleia Geral 

Ordinária, de 2018, tem o cunho de pensar a UMBRASIL e suas estratégias de atuação. “Com a 

mudança do modelo de governança do Instituto Marista, ao fundar as Regiões em diversas partes do 

mundo, inclusive aquela à qual nós pertencemos – Região América Sul –, a UMBRASIL se posiciona e 

se reposiciona para garantir a sua atuação com responsabilidade e ainda mais eficácia”, esclareceu. 

A Assembleia Geral Ordinária da UMBRASIL ocorre anualmente e, além de apresentar os projetos para 

o ano vigente, é também um momento de confraternizar e garantir a fraternidade dos Irmãos Maristas. 

 



 
 

Vem aí a Semana Pastoral Marista 2018 
 

A Coordenação de Evangelização, da Superintendência 

de Missão, lança, na próxima quarta-feira (21/02), às 

15h, por meio de videoconferência, a Semana Pastoral 

Marista 2018 (SPM/2018), que tem por objetivo 

promover a missão evangelizadora nas unidades 

socioeducacionais, da Província Marista Brasil Centro-

Norte, através da divulgação de ações, iniciativas e 

projetos voltados para a Escola em Pastoral. 

Nesta videoconferência de abertura, o público-alvo do 

evento – pastoralistas e equipes pedagógicas – 

receberá as orientações para trabalhar a missão 

evangelizadora durante todo o ano, além de pensar e dinamizar a Escola em Pastoral, juntamente com 

a Coordenação de Evangelização, e também entre as unidades da Província. 

E, antes mesmo do evento de lançamento, a equipe de Evangelização, do Escritório Central, se 
antecipou e disponibilizou um canal virtual com documentos relacionados à Semana, para que as 
unidades possam se planejar com antecedência. Neste canal, estão recursos como o texto base e o 
livreto da Semana Pastoral, músicas da SPM/2018, e também do Instituto Marista, e arquivos com 
modelos de power-point e papel timbrado, com a logomarca da Semana Pastoral Marista 2018.  
 
De acordo com o gestor da Coordenação de Evangelização, Ir. Paulo Soares, o projeto da Semana 
Pastoral faz parte do processo educativo das unidades socioeducacionais da Província, e traz a missão 
evangelizadora como foco central das ações. “A SPM/2018 espera estimular e garantir a Escola em 
Pastoral em toda a comunidade educativa, por isso, convidamos a todos a participar do evento de 
abertura, no sentido de pensarmos o processo da Semana de forma conjunta e em sintonia”, declarou.  
 
Para acessar o canal virtual, com todas as informações para o planejamento da SPM/2018, clique no 
link a seguir: https://pmbcn.sharepoint.com/intranet/semanapastoral 

 

Fique por dentro 

� O Setor de Vida Consagrada e Laicato (SVCL), da Província Marista Brasil Centro-Norte, 

promove, na próxima terça-feira (20/02), a videoconferência de Formação com os Irmãos, 

com o tema “Orientações do Setor para 2018”.  


