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Província realiza Assembleia de Diretoria 2018 

Na próxima segunda-feira (27), começa a Assembleia de Diretoria 

2018, da Província Marista Brasil Centro-Norte, a ser realizada no 

Espaço Champagnat, em Brazlândia (DF), até o dia 31 de agosto. O 

evento vai reunir Irmãos e gestores da Província e das unidades 

socioeducacionais, com o objetivo de debater temas, análises e 

assuntos sobre gestão, educação, evangelização, planejamentos e 

novos cenários e estratégias educacionais e pastorais. 

Com o tema Caminhemos como Família Global, a Assembleia de 

Diretoria 2018 traz na programação conferências e palestras com 

convidados de peso, como o autor da metodologia educacional 

OPEE, Leo Fraiman, além de oferecer espaços para partilha de boas 

práticas, oficinas de cuidado, trabalhos grupais, escutas e diálogos. 

Promovida pela Gerência Socioeducacional, da Superintendência de Missão, a Assembleia inicia suas 

atividades com a conferência de abertura Parceria casa-escola: como inspirar educadores para motivar 

estudantes, que será proferida pelo psicoterapeuta e orientador profissional, Leo Fraiman, às 19h30.  

Durante o evento, serão abordados temas voltados para a robótica e cultura maker, gestão para 

criação e transformação de negócios educacionais, Sistema Marista de Educação e gestão educacional 

orientada por dados, que serão desenvolvidos por convidados externos à Instituição. Ainda serão 

pontuadas as seguintes teses: desafios contemporâneos e planejamento estratégico; o lugar da escola 

católica e análise de mercado; reputação institucional; dimensão estratégica da educação 

evangelizadora; cenário educacional contemporâneo e perspectiva do trabalho em rede; e a missão 

do diretor marista no mundo emergente. 

De acordo com o gestor, da Gerência Socioeducacional, Jefferson Oliveira, “a Assembleia de Diretoria 

é um momento rico de partilhas, encontros e formação dos gestores das unidades socioeducacionais 

e, em especial, o encontro deste ano, inspirado no XXII Capítulo Geral, traz a pergunta “quem deseja 

Deus que sejamos neste mundo emergente? ”, e nos convoca a caminharmos ainda mais juntos, como 

um todo, para superarmos os desafios do mundo educacional junto às crianças e aos adolescentes”. 



 

 

Medalhistas maristas: dedicação e competência 

Já é tradição: as 29 unidades socioeducacionais, 

da Província Marista Brasil Centro-Norte, por 

meio dos seus estudantes, se destacam nas 

olimpíadas do conhecimento e nas competições 

esportistas, pelo Brasil e pelo mundo. Não é 

incomum ver alunos maristas com as medalhas no 

peito, comemorando com os familiares e com as 

escolas e colégios os seus feitos. 

No último sábado (18), a equipe feminina, do 

Colégio Marista Champagnat, de Taguatinga (DF), 

sagrou-se campeã regional, na categoria escola 

privada, da Olimpíada Brasileira de Robótica 

(OBR), e vai disputar a etapa nacional, em novembro, deste ano, em João Pessoa (PB). 

A equipe, composta por Laura Murta, Maria Clara Soares, Maria Eduarda Andrade e Mariana Reis, 

todas do 7º ano, do ensino fundamental, desenvolveu, na oficina de Robótica do Colégio, um robô 

programado para cumprir as tarefas da competição que, dentre as quais, tinha que subir rampas, 

ultrapassar obstáculos e cumprir outros desafios propostos pela banca organizadora. Com este robô, 

as quatro alunas levaram a medalha de ouro da competição. 

Já no Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, de Vila Velha (ES), a equipe masculina de Basquete, 

categoria infantil, subiu no primeiro lugar do pódio, na etapa estadual, dos Jogos Escolares da 

Juventude, evento de maior relevância do desporto capixaba. A equipe representará o estado na fase 

regional brasileira dos Jogos, que, neste ano, acontecerá em Curitiba (PR), de 26 a 30 de setembro. 

Para chegar à fase regional da competição, de maneira invicta, a equipe se classificou na etapa 

municipal, na qual jogou com todas as escolas de Vila Velha; na regional (local), disputando com os 

colégios campeões dos municípios capixabas de Vitória, Serra, Cariacica e Viana; além da etapa 

estadual, na qual enfrentaram e venceram os quatro concorrentes restantes. 

Para a gestora da Superintendência de Missão, da Província, Manuela Suassuna, os resultados obtidos 

comprovam a excelência da educação integral que o Marista oferece aos seus alunos, além da 

eficiência com a qual implementa novos projetos, a exemplo da Robótica. “A pedagogia marista 

promove o desenvolvimento global do estudante, com foco no protagonismo e na leitura crítica do 

mundo, favorecendo ganhos nas diferentes perspectivas da vida”, declarou a gestora. 

 

Alunas campeãs, da Olimpíada Brasileira de Robótica - Foto: Ascom  



 

 

Comissões Locais das Juventudes movimentam unidades 

Na edição 236, deste Informativo, anunciamos 

que oito unidades socioeducacionais, da 

Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), 

já haviam dado posse às suas Comissões Locais 

das Juventudes. Agora, somados a estas 

unidades, o Colégio Marista Dom Silvério, de 

Belo Horizonte (MG), e o Colégio Marista Pio XII, 

de Surubim (PE), divulgaram a criação de suas 

Comissões, como um espaço coletivo e 

propositivo das diversas expressões juvenis que 

compõem os Colégios. 

As Comissões Locais das Juventudes são compostas por jovens dos mais diversos espaços pedagógicos 

e pastorais dos colégios e têm como principais atribuições, em âmbito interno, representar 

efetivamente e afetivamente os adolescentes e jovens nos processos e espaços pedagógico-pastorais; 

e, no âmbito externo, ir para além dos muros Maristas, efetivando a participação dos jovens nos 

espaços eclesiais e de incidência política, garantindo que haja a dimensão do Advocacy, na defesa dos 

direitos e da vivência eclesial. 

Com a criação destas duas Comissões, já são 10 as unidades que se comprometem com o protagonismo 

dos adolescentes e jovens, desde a constituição da Comissão Provincial das Juventudes, em agosto de 

2017. Ou seja, em menos de um ano da criação da Comissão Provincial, houve um grande movimento 

local nos colégios e nas escolas da Província, quanto à formação destes Grupos. 

Para o coordenador de Evangelização, da Superintendência de Missão, da PMBCN, Ir. Paulo Soares, 

estas dez unidades socioeducacionais, que já dispõem das Comissões, oferecem aos alunos um espaço-

tempo para a vivência do protagonismo juvenil, vivido de modo colegiado, dialogal, consultivo e 

propositivo, que leva em conta a diversidade e os apelos do contexto estudantil. “A implantação das 

Comissões é uma das metas do Plano Estratégico das Mantenedoras, e as Unidades terão até 2023 

para implementá-las, garantindo que os processos sejam feitos de modo consciente e construídos em 

parceria com os próprios estudantes”, declarou o gestor. 

Memória - As unidades que já possuem as Comissões Locais são: Colégio Marista de Colatina (ES); as 

unidades mineiras, Colégio Marista Diocesano, de Uberaba, e Colégio Marista Patos de Minas; Colégio 

Marista de Palmas (TO); Colégio Marista Patamares, de Salvador (BA); Escola Marista Champagnat de 

Teresina (PI); Escola Marista Sagrado Coração, de Fortaleza (CE), e o Colégio Marista de Aracati (CE). 

 

 

Comissão Local das Juventudes, do Colégio Dom Silvério - Foto: Ascom 



 

 

Encontro das Fraternidades de Champagnat 

O Movimento Champagnat da Família Marista (MChFM) 

promove, entre os dias 1º e 2 de setembro, no Aprendizado 

Marista Padre Lancísio, em Silvânia (GO), o 9º Encontro 

Regional de Fraternidades do MChFM, com o objetivo de 

promover a formação, a integração, a troca de experiências e 

o cultivo da espiritualidade. Além de fortalecer e animar a 

caminhada das Fraternidades participantes, o Encontro, que 

tem como tema Maristas de Champagnat, sal e luz do mundo, 

reunirá as fraternidades dos estados de Goiás, Minas Gerais e 

do Distrito Federal, e tem como intuito consolidar a vocação 

leiga marista, dos membros do Movimento. 

Na programação do evento, haverá palestras, roda de conversa e momentos de reflexão e de oração. 

Para falar sobre a Identidade do Cristão, foi convidado o padre salesiano, Manoel Claro, e, para 

discorrer sobre o tema Cristão Leigo na Igreja e no Mundo, a assessoria será de Márcia Sousa, assessora 

de Formação e Comunicação do MChFM. A roda de conversa e os momentos de partilha serão 

organizadas pela equipe de coordenação do Movimento, e, para os momentos de reflexão, os 

subsídios virão das cartas de São Marcelino Champagnat. 

Para a assessora Márcia Sousa, a importância destes Encontros está em favorecer o protagonismo das 

Fraternidades na organização, na preparação, na formação e no fortalecimento das fraternidades 

presentes. “Em geral, é um encontro de caráter mais formativo e celebrativo. Esperamos que ele 

contribua com a formação e o fortalecimento da vida laical do Movimento”, declarou. 

A equipe de coordenação espera a participação de aproximadamente 45 pessoas no Encontro, e, 

pretende-se com esta reunião, que as fraternidades saiam mais comprometidas e fortalecidas para 

cumprir a sua missão. A próxima reunião das Fraternidades será em Curitiba (PR), quando haverá o 

Encontro Nacional de Lideranças do Movimento Champagnat, entre os dias 7 e 9 de setembro, e 

reunirá as lideranças do MChFM, das três Províncias que compõem o Brasil Marista. 

Fique por dentro 

 Solicitamos a todos os Irmãos, gestores e colaboradores das unidades socioeducacionais e do 

Escritório Central que entrem em conexão, oração e sintonia neste importante momento que 

é a Assembleia de Diretoria 2018.  


