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Por uma educação mais global  

Em consonância com a sua atuação cada vez mais 
internacional, a Província Marista Brasil Centro-
Norte, por meio da Gerência Socioeducacional, da 
Superintendência de Missão, visitou, nesta semana 
(23), a Divisão das Nações Unidas, do Ministério 
das Relações Exteriores (MRE), para conhecer e 
obter subsídios para a promoção da Simulação das 
Nações Unidas, em todas as unidades da Província. 

Os representantes da Coordenação Educacional, os 
analistas Juliana Oliveira e Kledson Sousa, visitaram 
a Divisão das Nações Unidas, para compreender 
como funciona esta Simulação, e como 
empreendê-la junto à realidade marista, e aos 
estudantes de suas unidades socioeducacionais.  

Durante a visita, o ministro, chefe da Divisão, Eugênio Garcia, e a primeira-secretária, Maitê Schmitz, 
apresentaram a Simulação das Nações Unidas, e informaram que ela tem sido utilizada como uma 
atividade extracurricular, e simula reuniões políticas de organismos internacionais, levando os alunos 
a um mosaico multicultural, com assuntos de cunho político, social, cultural, econômico, dentre outros. 

 A ideia, com esta visita, é incentivar as unidades a promover esta Simulação, para que todas a 
apliquem a partir de 2019. O projeto, bem como a sua identidade visual, ainda está em 
desenvolvimento, mas já tem nomenclatura própria: SIM – Simulação Internacional Marista. A partir 
de agora, e como parte da divulgação, pretende-se produzir um vídeo motivando os alunos a participar 
do SIM, frisando a importância para o desenvolvimento integral do educando.  

Para o gestor da Gerência Socioeducacional, Jefferson Oliveira, “esta proposta é condizente com o 
Projeto Educativo Marista e com o componente curricular Educação em Direitos Humanos, pois é uma 
atividade que engloba várias áreas do conhecimento, fazendo com que o estudante tenha uma visão 
global, trazendo-o para um pensamento crítico, para uma consciência cidadã acerca de vários temas”. 

Atualmente, algumas unidades já realizam esta Simulação, mas, a partir de 2019, espera-se que todas 
os colégios e escolas participem do Projeto. Fique de olho, mais informações vêm por aí! 

 

Kledson Sousa e Juliana Oliveira com os representantes do MRE - 
Foto: Gerência Socioeducacional 



 

 

Vem aí a Semana Champagnat 2018! 

 

A Semana Champagnat 2018 está se aproximando! Entre os dias 4 e 8 de junho, a Província Marista 

Brasil Centro-Norte convida toda a comunidade educativa para ser Farol de Esperança e Luz do Mundo, 

nas diversas ações que serão desenvolvidas para comemorar o período, que pretendem ser traduzidas 

de maneira criativa, nas diferentes linguagens que fazem parte do processo educativo-evangelizador. 

Promovida pela Coordenação de Evangelização, da Superintendência de Missão, a Semana 

Champagnat 2018 tem como tema Somos farol de esperança e, em seu lema, traz a mensagem bíblica 

de João (9,5), Sou a luz do mundo. É com estas chamadas que, neste ano, o destaque da Semana fica 

por conta das crises migratórias, com o constante crescimento dos números de refugiados no mundo, 

seja por guerras ou por perseguições políticas e religiosas, o que torna urgente a necessidade de ser 

luz que aquece, ilumina e traz esperança.  

E, para trabalhar todo este contexto, no auxílio dos pastoralistas e educadores, a equipe da 

Evangelização disponibilizou inúmeros materiais de apoio, como roteiros para serem aplicados em 

cada segmento educacional, planos de aula, orações para Semana, recursos audiovisuais, o texto-base, 

com todas as informações e subsídios para se praticar durante o período, além das peças de 

comunicação, como cartazes, timbrados, wallpapers e arquivos para postagens em mídias sociais. Os 

materiais podem ser acessados pelo link https://pmbcn.sharepoint.com/intranet/semanachampagnat   

Para o provincial, Ir. Ataide José de Lima, que abriu a videoconferência de abertura da Semana 

Champagnat 2018, nesta semana (23), trazer a temática dos refugiados para esta celebração condiz 

com a chamada do XXII Capítulo Geral e, também, com o tema e o lema da Semana, que é sermos farol 

de esperança, luz do mundo. “As questões emergentes do mundo contemporâneo nos fazem refletir 

e nos dão a oportunidade de sermos luzeiros de esperança, com ações que podem reverberar na 

prática aquilo que temos como teoria”, declarou o provincial. 

Já o gestor da Evangelização, Ir. Paulo Soares, enfatizou: “acessem os materiais disponíveis, no texto-

base há informações valiosas e diretrizes para a construção de uma Semana rica em significados, no 

desejo de tornar Jesus Cristo conhecido e amado, como tanto queria São Marcelino Champagnat”. 

  

https://pmbcn.sharepoint.com/intranet/semanachampagnat


 

 

  Província lança Olimpíada de Matemática 

A Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN) lançou, 

nesta semana (24), a Olimpíada Marista de Matemática, para 

todas as unidades socioeducacionais, inspirada nos apelos do 

XXII Capítulo Geral, que diz que devemos inspirar nossa 

criatividade para sermos construtores de pontes, e 

respondermos com audácia às necessidades emergentes. 

A Olimpíada Marista de Matemática é promovida pela 

Gerência Socioeducacional, da Superintendência de Missão, e 

tem por objetivo possibilitar, aos educandos, o crescimento 

pessoal, desenvolvendo habilidades e competências, 

relacionadas com o espírito investigativo e lúdico, a 

criatividade, o trabalho em equipe, a colaboração e a ética. 

A tônica do projeto deverá versar sobre o tratamento que o 

lixo recebe nas comunidades onde os alunos estão inseridos. 

Desta forma, os participantes deverão criar um cenário 

investigativo sobre o tratamento do lixo: é tratado ou não?  

Existe coleta seletiva? Existem cooperativas de tratamento do lixo? O que é feito com o lixo reciclável? 

Quanto de lixo é tratado?  

De posse destas informações, o público-alvo da Olimpíada – alunos do 1º e do 2º ano, do ensino médio 

– devem criar um aplicativo com todos estes dados e contexto. O aplicativo criado poderá abranger 

tanto a conscientização, como as soluções ou orientações sobre a situação atual do tratamento de lixo 

da cidade, bairro ou unidade socioeducacional. 

Para a analista Educacional, Andreia Júlio, que está à frente do projeto, a Olimpíada Marista de 

Matemática promove a integração das unidades, dos professores, dos alunos e de toda a comunidade 

escolar. “Este projeto favorece a pesquisa e a colaboração, estimula o uso de ferramentas tecnológicas 

para a aprendizagem e é uma atividade que estimula os estudantes a pensar e agir com 

responsabilidade”, esclareceu a analista. 

As inscrições para a Olimpíada podem ser feitas entre os dias 17 e 24 de setembro. Participem, se 

inscrevam, deem esta valiosa oportunidade à toda comunidade educativa da sua unidade! 

 



 

 

Campanha 18 de Maio movimenta Unidades 

As unidades socioeducacionais, da Província 

Marista Brasil Centro-Norte, cumpriram o seu 

papel na divulgação da Campanha 18 de Maio 

Faça Bonito - Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças 

e Adolescentes. Muitas atividades e ações 

foram desenvolvidas, com todos os 

segmentos educacionais, para elucidar o tema 

entre os estudantes e mostrar a importância 

do assunto, orientando e sensibilizando a 

comunidade educativa, quanto à defesa dos 

direitos das crianças e adolescentes.  

Na unidade mineira de Varginha, a Escola Marista Champagnat promoveu um encontro temático com 

as famílias, com palestra da assistente social-judiciária e psicanalista Cristina do Valle e, para os 

estudantes, desenvolveu atividades como contação de histórias, apresentação de vídeos, construção 

de cartazes e textos, e debates coletivos, tudo relacionado ao tema. 

No Piauí, a Escola Marista Champagnat de Teresina convidou a instituição Casa Zabelê, que compõe 

a rede socioassistencial do município, para um momento de sensibilização e conscientização da 

comunidade escolar na luta frente à prevenção e combate contra o abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes. E, compondo o leque de atividades em alusão ao Dia 18 de Maio, a Escola 

trouxe a temática para discussões em sala de aula, durante todo o mês de maio.  

Em terras capixabas, a Escola Marista Champagnat, de Terra Vermelha (ES), ambientou o espaço físico 

com peças de comunicação sobre o tema, com ênfase nos conceitos e lugares de denúncia, além de 

oferecer aos alunos oficinas, debates, leituras de textos lúdicos sobre o conteúdo, e rodas de conversa. 

A Escola, também, entregou às famílias material educativo sobre a Campanha, e está programando 

para o mês de julho, durante a Jornada Pastoral-Pedagógica, formação para os docentes e 

colaboradores. E, desta forma, a missão é cumprida!  

*com informações das Escolas citadas na matéria. 

Fique por dentro 

 A Olimpíada Marista de Língua Portuguesa vem por aí! Aguarde as novidades para a próxima 

semana, e já programe a sua unidade para participar, também, desta competição. 

Alunos da Escola Champagnat de Varginha - Foto: Escola de Varginha 


