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Formação Continuada reúne 467 cursistas 

Com 467 inscritos, e com a participação de 

colaboradores das Províncias Maristas Brasil 

Centro-Sul e Sul-Amazônia e de cursistas da 

Editora FTD, o curso de Formação Continuada 

Avaliação da Aprendizagem e Elaboração de 

Itens trouxe, na última quarta-feira (4/04), a 

videoconferência de acompanhamento do 

curso, com a palestra do professor de 

História, Diogo Lúcio Vieira, do Colégio 

Marista Dom Silvério, de Belo Horizonte (MG).  

Durante a palestra, o professor, que também é assessor da Gerência Socioeducacional, abordou a 

importância da formação como espaço de experimentação, momento de diálogo para discorrer sobre 

as potencialidades do curso, e escuta dos participantes. Diogo também listou algumas das 

possibilidades que esta formação traz para toda a comunidade educativa: capacitação dos estudantes 

no processo de resolução de questões baseadas nas regras para a Teoria de Resposta ao Item (TRI); 

maior foco na análise dos itens em associação com os dados estatísticos; análise de dados a partir do 

estudante, série, área, segmento e unidade; e maior integração entre os profissionais envolvidos. 

Para a coordenadora Educacional, da Gerência Socioeducacional, Deysiane Pontes, esta formação 

integra o rol de outros quatro cursos que estão sendo ministrados, concomitantemente, na Província 

Marista Brasil Centro-Norte. “São 1.256 inscritos no total – para todas as formações -, atingindo um 

público amplo e diversificado, e a nossa intenção é capacitar os profissionais para o contínuo 

aperfeiçoamento em seu fazer pedagógico”, declarou a coordenadora. 

A formação, promovida pela Gerência Socioeducacional, da Superintendência de Missão, encontra-se 

em seu segundo módulo, e ainda terá pela frente mais dois módulos, nos quais os participantes 

poderão elaborar um item inédito, de acordo com a teoria aprendida, e realizar a avaliação deste item, 

segundo as matrizes Marista, ENEM, e a Taxonomia de Bloom. O curso vai até 24 de abril, e os cursistas 

serão certificados pela Universidade Católica de Brasília, caso apresentem 70% de aproveitamento. 

Gerência Socioeducacional, durante a videoconferência - Foto: Ascom 



 
 

Marista: muito mais que sala de aula 

As unidades socioeducacionais promovem 

muito mais que ensino e aprendizagem. Os 

alunos dos colégios e escolas são provocados a 

protagonizar a própria história. No Colégio 

Marista Diocesano, de Uberaba (MG), 20 

estudantes foram selecionados, em março, 

para representar a unidade no Parlamento 

Jovem Municipal 2018, que tem por objetivo 

inserir alunos do ensino médio na agenda 

sócio-política do município, bem como integrá-

los na esfera de participação democrática do 

Parlamento.  

Já os estudantes do Colégio Marista São Luís, de Recife (PE), receberam, em 21 de março, a visita da 

ex-jogadora da Seleção Brasileira de Basquete, Janeth Arcain, para divulgar a modalidade dentro do 

Programa Liga do Basquete Feminino nas Escolas. A ideia do Programa é incentivar os alunos a jogar 

basquete, e mostrar que o esporte é uma ótima opção para o desenvolvimento integral de quem o 

pratica. Ainda na região Nordeste, cinco alunos do Colégio Marista de Natal (RN) foram convocados 

para a seletiva de integração da Seleção de Vôlei do Rio Grande do Norte, na categoria Infantil 

Masculino e, em breve, poderão fazer parte dos dez escolhidos para compor o time. 

O incentivo ao esporte e à participação política se somam à promoção da sociabilidade, do 

protagonismo juvenil e da responsabilidade social, que serão aplicados na 5ª Gincana Solidária 2018, 

que ocorrerá em 14 de abril, e será promovida pelo Colégio Marista São José – Montes Claros (MG). 

A Gincana movimentará os estudantes para arrecadar doações para a Missão Marista de Solidariedade 

(MMS), que será realizada neste ano, na região de Grão Mogol. E já tem unidade com data certa para 

cumprir mais uma edição da MMS: o Colégio Marista Pio X, de João Pessoa (PB) que, entre os dias 26 

e 29 de abril, no município paraibano de Pilar, promoverá a ação com oficinas, momentos culturais e 

celebrações para a comunidade local, em uma experiência de envolvimento social e amor ao próximo. 

Para a gestora da Superintendência de Missão, Manuela Suassuna, “o Marista cumpre com a sua 

missão, ao oferecer uma educação evangelizadora que possibilita o desenvolvimento integral das 

crianças, adolescentes e jovens, proporcionando uma educação completa para além dos muros da 

escola, compreendendo a realidade, e inserindo-a no contexto educacional”.   

   *com informações dos colégios citados na matéria 

 

Janeth Arcain no Colégio Marista São Luís - Foto: Ascom São Luís 



 

 

Animação Vocacional debate planejamento estratégico 

Nesta semana, entre os dias 3 e 4 de abril, a 

equipe provincial da Animação Vocacional, 

da Província Marista Brasil Centro-Norte, se 

reuniu em Brasília (DF), para avaliar 

objetivos, programas e metas, apresentar o 

relatório do triênio 2016-2018, e traçar o 

planejamento da área para os próximos 

anos. Conduzida pelo coordenador da 

Animação Vocacional, do Setor de Vida 

Consagrada e Laicato, Ir. Márcio Henrique 

Costa, a reunião contou com a participação 

dos coordenadores regionais, dos agentes 

vocacionais, dos analistas da área e do Setor e, também, de convidados da Coordenação de 

Evangelização e do Movimento Champagnat da Família Marista (MChFM). 

Durante o encontro, cada coordenador apresentou um pouco da realidade regional, e discorreu sobre 

as conquistas e desafios da Animação Vocacional nas áreas em que atuam. A reunião proporcionou 

também diálogo sobre as estratégias de atuação da área em parceria com o MChFM, e com a 

Coordenação de Evangelização, que apontou a Pastoral Juvenil Marista (PJM), e a Missão Marista de 

Solidariedade (MMS), como os projetos que fazem maior interface com a Animação Vocacional. 

Também foi pauta da reunião, a Escola Vocacional da Região América Sul, que pretende ser um 

projeto para formação de Animadores Vocacionais Maristas, e já tem programação para os próximos 

três anos. Estão programadas as Escolas para 2019, 2020 e 2021, já com os eixos temáticos definidos, 

datas e locais de realização. O Grupo de Trabalho, formado para concretizar as ações da Região 

América Sul para a Animação Vocacional, se reunirá em maio, em Porto Alegre (RS), para tratar deste 

e de outros assuntos. O projeto Conexão Marista e os Núcleos de Animação Vocacional (NAV´s) 

também foram assuntos tratados no encontro, como uma oportunidade para avaliar as ações, o 

acompanhamento e a vivência do itinerário vocacional marista. 

Para o coordenador da Animação Vocacional, Ir. Márcio Henrique Costa, “a importância desta reunião 

se resume na convergência dos assuntos tratados, reverberando em um planejamento estratégico 

para a Animação Vocacional, que compreenda a realidade em que vivemos e atuamos, considerando, 

a partir de agora, uma conexão mais global, com a chegada da Região América Sul”. 

 

Equipe provincial da Animação Vocacional - Foto: Ascom / PMBCN 



 

 

Celebração de Páscoa na PMBCN 

Ainda na semana, em que celebramos a 

Pascoela – período que se segue à Semana 

Santa, e termina em 8 de abril, Dia da 

Misericódia de Deus -, trouxemos para esta 

edição do Província Informa, as maneiras em 

que a Província Marista Brasil Centro-Norte 

celebrou a Páscoa e o seu prolongamento.  

No Escritório Central, o provincial Ir. Ataide José 

de Lima reuniu, nesta semana, as equipes de 

todas as áreas e as convidou para continuar 

vivenciando os desejos  de Páscoa, de levarmos 

amor e esperança para onde quer que andemos. “Vamos ser farol de esperança no mundo; luz, onde 

a obscuridade tomou lugar, celebrando, sempre, o renascimento de Cristo, ”, afirmou o provincial. 

No Colégio Marista Patamares, de Salvador (BA), a intenção foi “dar” força para a mensagem de Jesus, 

em um espectáculo que uniu fé, arte e cultura. O Colégio promoveu a Encenação da Paixão de Cristo, 

reunindo estudantes dos cursos livres, colaboradores e educadores, com narrativas de textos bíblicos, 

mostrando a trajetória de Jesus - do batismo à ressurreição, transmitindo uma mensagem de reflexão 

e oração a todos os espectadores. 

Já o Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, de Belém (PA), mostrou aos alunos da educação 

infantil e do 1º ano do ensino fundamental o momento que inicia a Quaresma, com a celebração de 

cinzas, conduzida pelo Pe. Roberto Cavalli. Na ocasião, o padre traçou uma cruz com cinzas na testa 

de cada estudante, fazendo referência à conversão, ressaltando que do pó elas vieram e ao pó 

voltarão. Na unidade capixaba, Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, de Vila Velha, a ideia foi 

relembrar o rito do Lava-pés, reproduzindo o gesto de Jesus, na Última Ceia, quando inclinou-se, 

diante dos seus discípulos, para lavar-lhes os pés. A celebração do Lava-pés reuniu a comunidade 

educativa, e foi presidida pelo Diácono Claudio Campelo. *com informações dos colégios citados na matéria 

Fique por dentro 

� A reunião para a elaboração do Plano Estratégico de Evangelização 2018-2023 está em 

andamento. Uma equipe intersetorial, conduzida pela Coordenação de Evangelização, está 

reunida, desde ontem (5/04), na Comunidade de Taguatinga (DF), dialogando e definindo 

sobre a agenda de trabalho da área, para os próximos anos. Na próxima edição do Província 

Informa, traremos os resultados deste encontro. Aguardem! 

Encenação Paixão de Cristo - Patamares - Foto: Ascom / Patamares 


