
 
 

 

 

 

Edição 241 – 03/08/2018 

Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação Organizacional. 

 

Formações Continuadas são objeto de Consulta 

O Grupo de Trabalho Formação Docente, da Província Marista 

Brasil Centro-Norte, já começou a colocar em prática os planos de 

trabalho definidos na reunião do grupo, em junho deste ano. 

Conforme previsto, já está disponível, desde o dia 2 de agosto, 

uma Consulta sobre os processos de Formação Docente, 

destinada à equipe técnica e ao corpo docente, para coletar 

informações sobre quais formações continuadas os docentes 

desejam realizar em 2019. A consulta, que deve ser respondida 

até 10 de agosto, quer saber quais cursos de qualificação são 

fundamentais para o aprimoramento profissional dos educadores. 

O formulário de preenchimento, composto por um questionário 

com dez perguntas, é simples e rápido. A Consulta vai identificar o 

grau de formação dos participantes, o formato mais proveitoso – virtual ou presencial, a importância 

dos cursos para a prática da profissão, fatores que influenciam na decisão de participar ou não da 

formação, além de oportunizar espaço para sugestões de cursos e formações, que são considerados 

significativos para a prática docente. 

Por considerar que a formação deva ser construída de forma coletiva, considerando as expectativas, 

necessidades e experiências do professor, é que o GT de Formação Docente preparou esta Consulta. 

Para o grupo, a Formação Docente permite ao educador agregar conhecimento que seja capaz de gerar 

transformação e impacto no contexto escolar, e, consequentemente, à vida de pessoas em formação. 

De acordo com a coordenadora Educacional, da Gerência Socioeducacional, Deysiane Pontes, que 

também é integrante do GT de Formação Docente, “a participação de todos na Consulta é de 

fundamental importância para pautar a agenda de cursos de formação docente para 2019, e oferecer 

as formações que realmente possam dar resultados práticos, para aprimorar a atuação dos nossos 

professores, e de toda a comunidade educativa”. 

Participe da Consulta e colabore com a Província para melhores práticas de formação docente! 

  



 

 

Unidades Maristas: educação política e premiações  

Cidadania e educação política; pensamento crítico e 

olimpíadas do conhecimento; discussões atuais e 

debates conscientes. É desta forma que as unidades 

socioeducacionais, da Província Marista Brasil 

Centro-Norte, oferecem conteúdos aos seus alunos, 

proporcionando uma educação integral, com 

valores justos e solidários. E, para compactuar com 

esta missão, o Colégio Marista de Palmas (TO) 

promoveu uma experiência inédita aos estudantes 

do 1º ano, do ensino médio: ser prefeito por um dia, 

e fazer a gestão pública de um município. 

Neste game educativo, denominado Cidade em Jogo, os alunos se tornavam prefeitos por um dia e 

tinham que gerir um município, decidindo sobre políticas públicas, prioridades de governo e soluções 

para os problemas diários de uma cidade. Em ano de eleições, o Colégio abordou, com este game, 

assuntos sobre cidadania, gestão pública, questões políticas, educação cívica e liderança. 

Seguindo o tema da educação política, o Colégio Marista de Natal (RN), em parceria com a Secretaria 

de Políticas Públicas para as Mulheres, do Rio Grande do Norte, propiciará aos estudantes do ensino 

fundamental (8º e 9º ano) e do ensino médio palestras sobre proteção, defesa e garantia dos direitos 

das mulheres. Esta ação acontece hoje (3), e na próxima semana (7/08), em consonância com o Agosto 

Lilás, evento oficial do estado, que trata, neste ano, da violência contra a mulher. 

Da cultura politizada para o conhecimento científico. Foi neste compasso que duas unidades se 

destacaram nas olimpíadas do conhecimento. No Colégio Marista de Maceió (AL), 44 educandos foram 

medalhistas na Olimpíada Matemática de Canguru, e a premiação ocorreu na última quinzena de 

julho, com três medalhas de ouro, dez de prata, 13 de bronze, e honra ao mérito aos demais alunos. 

Em Recife (PE), estudantes do Colégio Marista São Luís fecharam em 100% a prova da 1ª fase da 

Olimpíada Brasileira de Física (OBF). A segunda fase da OBF está prevista para 18 de agosto, e os alunos 

do 2º ano, do ensino médio, Tales Santana, Thiago Magalhães e Tomás Soares já podem contar com a 

nossa torcida! 

E, assim, proporcionando desafios e educação politizada e crítica aos seus educandos, a Província 

Marista Brasil Centro-Norte vai cumprindo com a sua missão de educar para formar cidadãos 

comprometidos com a construção de uma sociedade sustentável, justa e solidária. 

 

Game Cidade em Jogo, Marista Palmas - Foto: Colégio Palmas 



 

 

Brasil Marista se posiciona sobre o Ensino Médio 

Em consonância com o Dia D de discussão sobre a Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC) do Ensino Médio, 

em 2 de agosto, o Grupo de Trabalho do Ensino Médio, 

da União Marista do Brasil (UMBRASIL), organizou um 

documento com o posicionamento do Brasil Marista 

sobre a proposta da Base Nacional Curricular Comum do 

Ensino Médio, encaminhada ao Conselho Nacional de 

Educação, do Ministério da Educação (MEC). 

O GT do Ensino Médio, composto por representantes 

das três Províncias brasileiras e da UMBRASIL, abordou 

no documento as possibilidades de implementação da 

BNCC/Ensino Médio no contexto brasileiro. 

Tal atitude ambivalente supõe reconhecer a pertinência e a atualidade da promoção de políticas 

curriculares que dialoguem com as culturas juvenis e promovam formas alternativas de organização 

curricular. Porém, também se estabeleceu ressalvas a alguns conceitos que precisam ser aprimorados, 

determinados princípios que carecem de especificação e outras inquietações políticas, de acordo com 

o compromisso marista com a qualidade da educação brasileira. 

Diante disso, o GT do Ensino Médio defende que a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, 

ainda em avaliação pelos órgãos nacionais competentes, precisa configurar-se como um instrumento 

capaz de combater as históricas desigualdades no âmbito da escolarização juvenil. 

Pela Província Marista Brasil Centro-Norte, os representantes do GT, Ir. Paulo Soares, coordenador de 

Evangelização e Lucas Pydd, analista educacional, ambos da Gerência Socioeducacional, participaram 

ativamente das discussões e debates, e levaram as contribuições da Província, quando da elaboração 

do documento de posicionamento, divulgado em 2 de agosto, no Dia D, do BNCC/Ensino Médio. 

Para o Ir. Paulo Soares, é necessário que esta nova Base seja um instrumento que assegure os direitos 

de aprendizagem de modo integral e não fragmentado, garantindo a ampliação do saber, 

respondendo aos dilemas do século XXI. “Além disso, é imprescindível que este documento, se 

aprovado, promova um diálogo democrático, para a construção de um futuro melhor”, afirmou. 

Clique aqui, acesse o documento na íntegra e entenda o posicionamento estratégico do Brasil 

Marista, acerca da Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio, que vai balizar toda a 

aprendizagem nacional para o ensino médio e traçará novos rumos para as nossas unidades. 

 

http://www.umbrasil.org.br/wp-content/uploads/2018/08/EM-Posicionamento-Brasil-Marista.pdf


 
 

Dia do Marista: mensagem do Ir. Ernesto Sánchez 

 

No mês de agosto, especialmente no dia 15, vive-se no mundo Marista uma festa muito especial: o Dia 

do Marista. E, para falar aos Maristas de Champagnat sobre o significado deste momento, o superior-

geral da Instituto, Ir. Ernesto Sánchez, gravou uma mensagem na qual inspira toda a instituição a 

celebrar este dia. Para ele, é o momento de celebrarmos a Assunção de Nossa Senhora aos céus, no 

qual vemos em Maria a plenitude. É também a nossa festa como Maristas de Champagnat, 

comprometidos com a educação evangelizadora de crianças e jovens.  

Na mensagem, o Ir. Ernesto Sánchez destaca que o dia 15 de agosto é um dia de festa, da festa mariana, 

da assunção de Maria, por isso, devemos comemorar. “Ao celebrar a festa de Maria, celebramos 

nossa festa como Maristas, como Maristas de Champagnat. Vocês sabem que nós nascemos há 200 

anos, e que, por muito tempo, foi uma vocação vivida por nós, os Irmãos, mas com o passar do tempo, 

mais pessoas se encantaram com este carisma. Hoje, a família cresceu, e as relações foram renovadas 

entre Irmãos, leigos e leigas, jovens, e todos os outros que fazem parte desta grande família”, declarou 

o superior-geral. 

Nesta “grande família”, destacada pelo Ir. Ernesto Sánchez, encontram-se os colaboradores de todas 

as áreas da Instituição, que contribuem com o projeto de evangelizar e educar milhares de crianças, 

adolescentes e jovens, idealizado por São Marcelino Champagnat, sem deixar de lado o amor, a ternura 

e o espírito de família, que é próprio da organização. 

Acesse o vídeo, e assista à mensagem do superior-geral, que nos convida a celebrar o dia 15 de agosto. 

Fique por dentro 

 Vem aí a Assembleia de Diretores da Província Marista Brasil Centro-Norte! O evento, que 

acontecerá entre os dias 27 e 31 de agosto, em Brazlândia (DF), reunirá os gestores das 

unidades socioeducacionais e do Escritório Central, para tratar de assuntos de administração 

e gestão. Mais informações em breve, aguardem! 

http://www.champagnat.org/500.php?a=9a&id=781

