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Província se mobiliza pela causa dos Refugiados 

A crise dos refugiados mobiliza o mundo inteiro, e a 

Província Marista Brasil Centro-Norte não poderia ficar 

inerte frente as mais de 65 milhões de pessoas que 

foram obrigadas a deixar seus lares, fugindo de guerras, 

conflitos internos, perseguições políticas e violações de 

direitos humanos. É em prol desta causa que a 

Província lança, hoje (16/03), às 17h, por meio de 

videoconferência, a Campanha de Mobilização pela 

causa dos Refugiados, que tem por objetivo sensibilizar 

estudantes e familiares, colaboradores, e toda a 

comunidade educativa, para o desenvolvimento de 

ações coletivas em favor dos migrantes. 

Atualmente, o Instituto Marista e a Congregação de La 

Salle, por meio do projeto Fratelli, já desenvolvem 

ações para responder à crise migratória mundial, e os 

maristas atendem 450 crianças refugiadas, no Líbano, 

com foco no apoio e planejamento da educação. E para 

corroborar com essas ações e atividades do Instituto, a 

Província apresenta esta Campanha com intuito de trazer para o Escritório Central e para as Unidades 

Socioeducaionais o despertar de uma consciência crítica e ética com o sofrimento dos migrantes.  

Neste primeiro momento, a Campanha pretende sensibilizar e mobilizar o público marista, para 

“mergulhar” na dimensão carismática e solidária em prol da causa. Os próximos passos sugerem 

atuações concretas, por meio da participação em campanhas de solidariedade, promovidas pelos 

organismos nacionais e internacionais, e demais iniciativas da sociedade civil. 

Para o vice-presidente das mantenedoras UBEE-UNBEC, Ir. Wagner Cruz, “a Campanha nos mostra que 

esta é uma causa sem fronteiras, e a união dos esforços do Instituto pode fazer uma “pequena”, 

porém, importante diferença na vida destes refugiados, que tanto precisam do nosso apoio”.  

  

Alunos do projeto Fratelli – Foto: Bruno Socher 



 
 

Ações para a Campanha em prol dos Refugiados 

Na videoconferência de lançamento da Campanha 
de Mobilização pela causa dos Refugiados, a 
equipe - que está à frente do projeto - falou sobre 
a importância do assunto, e da relevância do 
envolvimento da Província Marista Brasil Centro-
Norte nesta causa humanitária. Formada por 

representantes de várias áreas do Escritório 

Central, a equipe traçou um plano de trabalho 
composto por objetivos geral e específico, 
público-alvo, período de realização, metodologia 
e atividades a serem desenvolvidas, para a 
realização das ações concretas. 

O grupo de trabalho também desenvolveu peças de comunicação, que serão utilizadas nos meios de 
comunicação da Província, além de ter desenvolvido um hotsite, para divulgar as principais ações da 
Campanha. O hotsite estará disponível para acesso na próxima segunda-feira (19/03), e o endereço 
para você acompanhar é: www.marista.edu.br/campanharefugiados 

Abaixo, exemplos das peças de comunicação que serão divulgadas, para chamar atenção para a causa: 

  

 

Integrantes da Equipe, durante videoconferência de lançamento da 

Campanha em prol dos Refugiados - Foto: Ascom/PMBCN 



 

 

Marista lança programa High School 

 

O programa High School Marista – dupla certificação sem sair do Brasil vai começar! Desenvolvido 

pela Superintendência de Missão, da Província Marista Brasil Centro-Norte, em parceria com a escola 

americana, Way American School, o programa tem por objetivo oferecer, aos alunos do 9º ano e do 

ensino médio, aprendizado internacional e dupla certificação, válidas no Brasil e Estados Unidos. 

A princípio, o programa High School, previsto para começar em 9 de abril, será oferecido em duas 

unidades maristas - Colégio Marista Dom Silvério, de Belo Horizonte (MG), e Colégio Marista São Luís, 

de Recife (PE), que divulgarão todas as informações do projeto nas palestras de apresentação. 

O Colégio Marista São Luís promove a primeira palestra na próxima segunda-feira (19/03), às 19h, e 

pretende reunir pais e alunos, além da comunidade educativa, para anunciar o programa e todo o seu 

funcionamento. Em 21 de março, também às 19h, é a vez do Colégio Marista Dom Silvério apresentar 

o High School, e a oportunidade que ele traz para um aprendizado internacional, com imersão na 

cultura estadunidense. Ambas as palestras acontecerão nas próprias unidades. 

No programa High School, os alunos irão adquirir formação internacional por meio da convivência com 

professores americanos, e com aulas ministradas inteiramente em inglês. As aulas – presenciais e 

virtuais - serão ofertadas no contra turno, em ambientes personalizados, dentro do Colégio, e a grade 

curricular americana, ministrada paralelamente à brasileira, amplia as conquistas e as oportunidades 

de ingresso em universidades brasileiras e americanas.  

Para a gestora da Superintendência de Missão, Manuela Suassuna, o programa High School fortalece 

a oferta de uma educação internacional Marista que, também, é composta pelo Intercâmbio Marista 

e pelo Marista ID. “O High School é um programa arrojado, que consagra o nosso desejo de oferecer a 

formação global, trazendo inovação e ampliando as possibilidades para os estudantes viverem a 

internacionalidade, uma vez que, com o diploma de Ensino Médio brasileiro (certificado pelo 

Ministério da Educação) e com o diploma de High School americano (certificado pela AdvancEd), 

podem escolher o curso, a Instituição e o país onde pretendem cursar o ensino superior”, declarou.  

 



 

 

Formações já somam mais de 1.000 inscritos 

Os cursos de Formação Continuada, da Província Marista Brasil 

Centro-Norte (PMBCN), já reúnem, neste início de ano, 1.204 

colaboradores de todas unidades socioeducacionais, que se 

inscreveram para participar de cinco formações diferentes, nas 

áreas de Linguagem, Matemática, Tecnologia Educacional e 

Evangelização. O curso Avaliação da aprendizagem e 

elaboração de itens, que começou nesta semana (13/03), teve o 

maior número de inscritos, 421 no total, e trouxe uma temática 

fundamental no processo de ensino e aprendizagem, para os 

professores do 1º ao 3º ano, do ensino médio: análise e 

formulação de instrumentos avaliativos. 

Já a formação Ensino de Língua Portuguesa – construindo 

competências e desenvolvendo habilidades para práticas significativas de leitura e escrita agrupou 

341 docentes do ensino fundamental (2º ao 5º ano), que já estão na terceira semana de curso, 

compartilhando práticas de letramento e estratégias de leitura e produção textual. Outro curso que, 

também, está em andamento, com 91 cursistas, é Sala de aula como cenário investigativo de 

Matemática, voltado para professores do 6º ao 9º ano, do ensino fundamental. 

Os dois novos cursos, que iniciarão em 20 de março, já contam com um número expressivo de inscritos. 

A formação Sentido Religioso e Evangelização, dirigida para professores da educação infantil e 

pastoralistas, soma 264 cursistas, que vão aprender fundamentos para ampliar a compreensão dos 

diferentes aspectos da dimensão religiosa e da evangelização, na prática pedagógica com as infâncias. 

E no curso Gamificação no contexto escolar, os 87 profissionais da Tecnologia Educacional e da 

Tecnologia da Informação irão “mergulhar” no diálogo sobre a utilização qualificada de games no 

contexto educacional, para proporcionar um ensino mais atrativo e diversificado aos estudantes. 

Programação dos Cursos 

No cronograma das formações citadas acima, os cursos Sentido Religioso e Evangelização e 

Gamificação no contexto escolar convidam todos os cursistas para a videoconferência de abertura, 

que acontecerá em 20 de março, às 18h15. A formação de Matemática promove vídeoconferência de 

acompanhamento, em 21 de março, das 18h15 às 19h45; e a formação Avaliação de aprendizagem e 

elaboração de itens, em 4 de abril, às 18h15. Anotem!  

 



 

 

Brasil Marista discute planejamento estratégico 

 

Reunião das Comissões Brasil Marista - Foto: UMBRASIL 

Foi realizada, entre os dias 14 e 15 de março, em Brazlândia (DF), a 1ª Reunião Conjunta das Comissões 

do Brasil Marista, que reuniu representantes das Províncias Brasil Centro-Norte, Centro-Sul, e Sul-

Amazônia em torno da revisão do Planejamento Estratégico 2015-2021. Durante o evento, organizado 

pela União Marista do Brasil (UMBRASIL), os participantes discutiram os objetivos estratégicos que 

definem a atuação da Instituição, e dialogaram sobre a situação dos projetos inseridos no 

planejamento, desde 2015, apontando os desafios para os avanços dos programas, além das soluções 

para que sejam realizados, conforme determina a programação do planejamento. 

Além da discussão sobre os objetivos, a reunião trouxe a importância de se pensar um novo cenário, 

com a criação da Região América Sul, e como inseri-la nos projetos que compõem o planejamento da 

organização, em um pensamento sistêmico, considerando a realidade brasileira e, também, as práticas 

educacionais das Províncias Marista Cruz del Sur e Santa Maria de los Andes. 

De acordo com o secretário-executivo da UMBRASIL, Natalino de Souza, o encontro das Comissões é 

o primeiro passo de um grande projeto. ““Em 2018, atendemos aos apelos do XXII Capítulo Geral, que 

diz que devemos ser ponte e farol, e esta reunião marca essa ponte que devemos ser. Decidimos ouvir 

as pessoas que realizam e zelam pelos projetos comuns para o Brasil Marista, e estas pessoas são os 

representantes das Comissões”, afirmou o secretário-executivo. 

Fique por dentro 

� Entre os dias 19 e 23 de março, o vice-presidente das mantenedoras UBEE-UNBEC, Ir. Wagner 

Cruz, e a gestora da Superintendência de Missão, Manuela Suassuna, participam, em Curitiba 

(PR), da reunião do Comitê Regional da América Sul, como delegados da PMBCN. 


