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Escola Marista de Iguatu tem novo diretor 

Tomou posse, na última quarta-feira (13), o novo 

diretor da Escola Marista Champagnat de Iguatu 

(CE) – Ir. Joaci Pinheiro de Sousa. Maranhense, do 

município de Grajaú, Ir. Joaci ingressou no Instituto 

Marista em 1978 e, em sua carreira marista, já 

exerceu os cargos de professor, diretor do antigo 

Instituto Teológico de formação de Irmãos Maristas, 

vice-diretor e diretor de casas de formação dos 

Irmãos, mestre de noviços, e subdiretor do curso 

internacional de formação permanente de Irmãos, 

em El Escorial, na Espanha. 

Na área acadêmica, Ir. Joaci Pinheiro possui 

licenciatura em Pedagogia, pela Universidade Estadual do Ceará (UECE); especialização em Ciência da 

Religião, pelo Instituto São Tomás de Aquino (ISTA), de Belo Horizonte (MG); especialização em 

Espiritualidade - Colégio Teresiano (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo); curso para 

Formadores, pela Conferência dos Religiosos do Brasil - CRB Nacional, no Rio de Janeiro (RJ); e curso 

para Mestre de Noviço, pelo Instituto Marista, em Lion, França. 

Durante a cerimônia de posse, que contou com a presença da comunidade educativa, autoridades e 

representantes de instituições e entidades parceiras, o Ir. Joaci ressaltou que todos são indispensáveis 

para o bom êxito da missão. “Contem comigo! Estou seguro de que vou aprender muito com vocês e 

juntos vamos aprender sempre mais”, declarou em seu discurso. 

Ainda na cerimônia, o superior-provincial, Ir. Ataide José de Lima, prestou os agradecimentos ao Ir. 

Edvaldo Ferreira de Lima, que esteve na direção da Unidade social, no período entre 2014 e 2018, e 

desejou que a Boa Mãe e São Marcelino Champagnat guiem a nova caminhada do Ir. Joaci Pinheiro, 

na direção e nos encaminhamentos da Escola Marista Champagnat de Iguatu. 

 

 

Ir. Ataide José de Lima ladeado pelo Ir. Edivaldo Ferreira e pelo Ir. 
Joaci Pinheiro - Foto: Escola Marista de Iguatu 



 

 

GT´s se reúnem para tratar novas diretrizes 

 

Grupos de Trabalho da Educação Infantil, do Ensino Médio e de Formação Docente - Foto: GT / Ascom 

Os Grupos de Trabalho Provinciais (GT´s) da Educação Infantil, do Ensino Médio e de Formação 

Docente se reuniram, nesta semana, com o objetivo de estabelecer estratégias e de pensar de maneira 

colaborativa e participativa os conteúdos de cada segmento, levando em consideração as experiências 

de cada representante do grupo e as possibilidades de tornar os processos mais céleres. 

No GT da Educação Infantil, os principais assuntos da pauta foram a reformulação das diretrizes para 

este segmento, a reformulação dos cadernos da educação infantil - assunto este que já estava sendo 

pleiteado pelos especialistas -, e os novos cursos para 2019. 

Já os participantes do GT do Ensino Médio estudaram a proposta preliminar da Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), e também materiais e falas realizadas no Fórum Marista de Ensino Médio, 

promovido pela UMBRASIL. O GT analisará, ainda, as possibilidades de mudanças que ocorrerão no 

currículo deste segmento, que deverão ser implementadas, a partir da aprovação da BNCC, pelo 

Ministério da Educação. 

No GT de Formação Docente, dentre outros assuntos tratados, está prevista uma consulta aos 
professores sobre os processos de Formações Continuadas, bem como os cursos para 2019 e as 
orientações sobre como potencializar as diversas formações nas unidades. 
 
Assim que os Grupos de Trabalho Provinciais concluírem as atividades e discussões, serão construídos 
os Planos de Trabalho, para cada segmento, que serão encaminhados, posteriormente, para as 
aprovações nas instâncias necessárias, para os devidos tratamentos e a implantação das novas 
diretrizes. 
 
 
 



 

 

Alunas maristas são destaque em curso internacional 

 

As estudantes Ana Beatriz Brito e Luana de Abreu, respectivamente, do Colégio Marista São Luís, de 

Recife (PE), e do Colégio Marista Dom Silvério, de Belo Horizonte (BH), ficaram entre os cinco finalistas 

brasileiros, e foram selecionadas para participar do curso de verão Inovação e Sustentabilidade, 

oferecido pela Universidade de Yale, uma das mais prestigiadas universidades americanas, e berço de 

muitas lideranças mundiais. As estudantes participaram da seletiva brasileira com a apresentação de 

um vídeo sobre o tema Sustentabilidade e Inovações, no qual deveriam abordar, em cinco minutos e 

na língua inglesa, os assuntos relacionados à temática. 

Ana Beatriz concorreu ao programa com um vídeo intitulado O desafio do nosso tempo, onde abordou 

as mudanças climáticas, e os desafios globais e locais para enfrentar este tema. Já Luana acredita que 

foi selecionada para participar do curso, pela dinâmica do vídeo que apresentou, além de demonstrar 

conhecimento sobre o assunto, e expressar a enorme paixão e desejo de participar do programa. 

O curso Yale Pre College Summer Program, que começa em 8 de julho, e se estende até o dia 21, 

pretende guiar e desafiar os jovens em um ambiente de imersão, para entender as questões 

ambientais globais e locais. Os alunos participam de aulas com professores da própria universidade, 

em diversas áreas e, ao final, os alunos serão capazes de desenvolver um projeto de sustentabilidade, 

analisando um problema social e sugerindo soluções inovadoras para mudar o mundo. Assista aos 

vídeos, e entenda porque elas se sagraram vencedoras:  

Luana de Abreu: https://youtu.be/nXOneOjIwDI 

Ana Beatriz Brito: https://www.youtube.com/watch?v=gQKRHsN8bIU&feature=youtu.be 

 

 

https://youtu.be/nXOneOjIwDI
https://www.youtube.com/watch?v=gQKRHsN8bIU&feature=youtu.be


 
 

Unidades se mobilizam pela causa dos Refugiados 

Há crianças que nunca foram à escola e, muitas outras, 

não possuem nenhuma oportunidade de educação, 

seja de formação escolar ou de convívio familiar, tudo 

interrompido pela guerra. Um farol de esperança está, 

sem dúvida, na educação e no esporte. Atentos a esse 

drama mundial, as unidades da Província Marista Brasil 

Centro-Norte, como consequência da Campanha de 

Mobilização pela Causa dos Refugiados, promovem 

ações para sensibilizar e mobilizar o público marista. 

O Colégio Marista Diocesano, de Uberaba (MG), 

promoveu um aulão interdisciplinar com o tema Os Refugiados, no qual envolveu as disciplinas de 

Geografia, Língua Portuguesa, Literatura, Redação e Artes. Durante quase duas horas de aula, os 

alunos do 9º ano, do ensino fundamental, e do 1º ano, do ensino médio, ficaram atentos aos 

professores que abordaram o assunto de acordo com cada matéria, mostrando que a temática 

perpassa por vários universos, além de despertar o humanitarismo e o cuidado com o próximo. 

No Rio de Janeiro (RJ), o Colégio Marista São-José Tijuca reunirá, amanhã (16), pais, estudantes, 

professores e colaboradores da unidade para uma Copa do Mundo Solidária. Todos uniformizados, 

divididos em equipes, por faixa etária, entram em campo, às 9h30, nas dependências do Colégio, pela 

causa dos refugiados da guerra civil na Síria. Será um momento simbólico, de sensibilização, para não 

se esquecer, durante a Copa do Mundo, que há mais de 65 milhões de pessoas refugiados, no mundo. 

Além da Copa do Mundo Solidária, o Colégio São-José Tijuca vai enviar aos Maristas na Síria uma 

camiseta da seleção brasileira e uma bola de futebol, como forma de lembrar que a Copa é a reunião 

das nações, em um clima de paz, harmonia e convívio entre as pessoas. “O esporte é uma linguagem 

fantástica, muito valorizada na educação Marista, que favorece o acolhimento, a presença, o cuidado, 

o conhecimento de si mesmo e do próximo, com a aceitação de diferenças e superação da violência”, 

finalizou a diretora do Colégio, Eveline Morelli. 

Fique por dentro 

 A edição Nordeste, da Escola Vocacional, está se aproximando! Será em Fortaleza (CE), entre 

os dias 2 e 7 de julho, e pretende reunir padres, seminaristas, e os responsáveis pela Animação 

Vocacional, sejam eles provinciais, leigos, ou jovens religiosos, de várias instituições e 

congregações. Em breve, mais informações! 

 

Aulão interdisciplinar, no Colégio Diocesano – Foto: Diocesano 


