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Escola Vocacional 2019: mais uma edição vem por aí! 

Depois do sucesso da Escola Vocacional 2018, vem aí 

mais uma edição do evento! Nos mesmos moldes da 

anterior, a Escola Vocacional 2019 acontecerá em Belo 

Horizonte (MG), de 14 a 19 de janeiro, e, em Fortaleza 

(CE), de 8 a 13 de julho.   

As inscrições para a edição Sudeste (Belo Horizonte) já 

estão abertas, e já contam com 18 inscritos, que 

participarão de formação teórica e vivencial sobre a 

Animação Vocacional, de modo a contribuir com a 

construção da cultura vocacional nas congregações, nos 

institutos e na Igreja. O evento é voltado para os 

responsáveis provinciais e/ou diocesanos pela Animação 

Vocacional, animadores vocacionais locais, jovens 

religiosos em preparação para o serviço vocacional, padres, seminaristas, leigos e leigas, dentre outros. 

A Escola Vocacional é promovida pelo Setor de Vida Consagrada e Laicato, da Província Marista Brasil 

Centro-Norte (PMBCN), e, em 2019, trará as seguintes temáticas para os participantes: Itinerário 

Vocacional e contextualização da Escola Vocacional; Juventudes e seus aspectos vocacionais e 

processo de formação; Antropologia e Teologia; Eneagrama e os aspectos fundamentais para o 

acompanhamento vocacional; Planejamento e Plano de Ação.  

Além das temáticas, que serão apresentadas, por meio de palestras, haverá oficinas de Vocação e 

Projeto de Vida, Expressão Lúdica e cuidado com o animador vocacional, Interioridade e Sentido da 

Vida, Corporeidade na teia dos sonhos e cuidado com a vida. 

Em Belo Horizonte, o evento acontecerá no Espaço Champagnat, em Ribeirão das Neves, e o valor do 

investimento para o período do curso é de R$1.000,00 (hum mil reais), inclusos as assessorias, 

materiais pedagógicos, hospedagem e alimentação. Este valor é válido para inscrições até 15 de 

novembro; após esta data, o valor aumenta, e as inscrições se encerram em 30 de novembro. 

Para se inscrever e participar, clique aqui. Bem-vindos à Escola Vocacional Marista 2019! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu04231CFbiazTzXujFB7Q33_KlakeHMmrnaS3Hpct8EA7xQ/viewform


 
 

Pesquisa de Clima inicia análise de resultados 

Conforme anunciado na edição 249, deste 

Informativo, a Pesquisa de Clima Organizacional 

2018, encerrada no último mês de setembro 

(21), teve 74% de participação, incluídos, neste 

percentual, a adesão de todos os colaboradores 

da Província Marista Brasil Centro-Norte – do 

Escritório Central, em Brasília (DF), e das 

unidades socioeducacionais da Instituição. 

A partir de agora, o que fazer com este 

resultado tão expressivo, que representa a 

percepção dos colaboradores quanto à 

Província, e os seus processos organizacionais? 

Agora é o momento de processar as informações recebidas, analisar os resultados e elaborar os 

relatórios para divulgação. Todo este processo deve ser feito até o final do mês de outubro, e, após 

este período, será construída a metodologia para a apresentação dos resultados, a construção dos 

planos de ação, e a gestão de acompanhamento dessas ações, tanto nas áreas corporativas, quanto 

nas unidades socioeducacionais da Província. 

Para a coordenadora de Recursos Humanos, Luana Braga, o comprometimento e o engajamentos das 

equipes proporcionaram uma adesão significativa, e, com isso, um grande número de informações a 

ser trabalhadas. “A quantidade de dados vai fazer toda a diferença no resultado final, pois teremos 

panoramas diversificados da organização, vistos por vários ângulos e observadores, o que só favorece 

o crescimento da Província, e o bem-estar de quem dela faz parte”, afirmou a coordenadora. 

Após a fase de análise dos dados, os resultados da Pesquisa de Clima Organizacional serão 

apresentados para as lideranças, no Comitê Executivo, no Conselho Provincial e na Assembleia Geral, 

e, também, para as equipes diretivas do Escritório Central e dos colégios e escolas da Província. As 

apresentações devem ocorrer nos meses de novembro a dezembro, quando os gestores ficarão a par 

das informações contidas no relatório de resultados. 

Divulgação geral – a publicação dos resultados, para todos os colaboradores, deverá ocorrer no 

primeiro semestre de 2019, quando serão conhecidas as respostas aos cinco blocos de categorias 

analisadas: gestão organizacional, liderança, satisfação, relações interpessoais e qualidade de vida – 

que permeiam toda a estrutura organizacional da Instituição e dão sequência à missão! 

 



 

 

PMBCN implanta Sistema de Gestão do Plano Estratégico 

Está em curso na Província Marista Brasil Centro-

Norte (PMBCN) a implantação do Sistema de Gestão 

do Plano Estratégico (SA Performance Manager), 

com foco nas unidades socioeducacionais, com o 

objetivo de estruturar o planejamento de forma 

clara e consistente, auxiliando na tomada de decisão, 

por meio de controle de indicadores, planos de ação, 

análises críticas e ferramentas de análises. 

Para que haja sucesso na implantação do sistema, 

três fatores são fundamentais: liderança, ou seja, a 

participação efetiva nas tarefas de formulação e 

implementação do plano estratégico; comunicação, 

tópico que se refere a uma agenda de divulgação e 

envolvimento das equipes; e acompanhamento, que 

visa monitorar a evolução dos indicadores, bem 

como o cronograma de execução do plano, e os riscos inerentes ao plano estratégico. 

Dentre os benefícios e funcionalidades do Sistema de Gestão do Plano Estratégico estão a extração 

de informações de diversas maneiras, garantindo a antecipação dos fatos e a confiabilidade dos dados, 

que estarão atualizados, conforme frequência de alimentação do Sistema. Outros pontos a destacar 

são o controle e o alinhamento de indicadores estratégicos e operacionais, ferramentas de análise 

geográfica e radares de indicadores, atendimento da metodologia Balanced Scorecard (BSC), 

informações online de todos os itens do planejamento e controle de planos de ação e projetos com 

cronograma e workflow. 

O Sistema de Gestão do Plano Estratégico é coordenado pelo Núcleo de Planejamento Estratégico, da 

Província, e, em breve, serão divulgados outros materiais que compõem o projeto. Aguardem! 

Ações estratégicas - outro movimento estratégico da Província, veio da Coordenação de 

Evangelização, que já está com o seu Planejamento Estratégico 2019-2023 aprovado e pronto para ser 

divulgado. O documento da Coordenação de Evangelização pretende ser um plano para qualificar os 

processos evangelizadores nos colégios e escolas, de modo a assegurar a excelência no processo 

educativo-evangelizador marista, além de garanti-los com integridade, desenvolvendo competências 

maristas de liderança, em consonância com os cinco apelos do XXII Capítulo Geral. 

 



 

 

Unidades Maristas trabalham temas da atualidade 

No mês em que as atenções públicas giram 

em torno de dois temas fundamentais para a 

sociedade – política e saúde, as unidades 

socioeducacionais, da Província Marista Brasil 

Centro-Norte, não poderiam ficar alheias a 

estes assuntos, e trataram de reunir a 

comunidade educativa para trabalhar as 

temáticas dentro ou fora dos seus espaços. 

O Colégio Marista de Colatina (ES), por 

exemplo, promoveu evento, na praça pública 

municipal, para conscientização dos meses 

temáticos que tratam da prevenção de 

doenças como o câncer de mama e de próstata e, também, da Aids. O Colégio reuniu os estudantes, 

por meio do projeto pedagógico-pastoral, denominado Marista em Ação, e levou vários estandes para 

a praça, com temas alusivos a estes meses. O estande Outubro Rosa, que fala da prevenção contra o 

câncer de mama, teve bastante repercussão e contou com a participação da população colatinense. 

Na política, no mês que antecedeu ao primeiro turno das eleições, as unidades de Uberaba (MG) e 

Palmas (TO) promoveram debates com os candidatos para uma plateia ávida por respostas. O Colégio 

Marista Diocesano organizou debate entre candidatos a deputado federal e estadual, para estudantes 

do 9º ano, do ensino fundamental, e do ensino médio, com a intenção de aproximá-los da realidade 

do País, além de envolvê-los no processo eleitoral.  Já o Colégio Marista de Palmas reuniu os alunos 

no evento Encontro com a Juventude, para apresentar as propostas dos candidatos ao governo do 

Tocantins, com o objetivo de aproximar os estudantes da atual conjuntura política do estado. 

Na região Sudeste, o Colégio Marista São José – Barra, do Rio de Janeiro (RJ), optou pela abordagem 

política com as crianças, levando para a educação infantil um pouco da política para a realidade 

escolar. As crianças foram estimuladas a entender a importância do voto e o que os candidatos fazem, 

e, ao final, foi simulada uma votação com personagens fictícios, e a imitação de uma urna para incluir 

os votos. O Marista é assim: atual, comprometido, atuante e participativo! (Com informações dos colégios) 

Fique por dentro 

 O Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, de Vila Velha (ES), conquistou o 1º lugar na 

categoria Educação, do prêmio Top of Mind, que premia as marcas mais lembradas da grande 

Vitória, desbancando colégios tradicionais da cidade. O resultado foi divulgado na última terça-

feira (9), e a data do evento de premiação será comunicada em breve.  

Alunos do Colégio Marista de Colatina, em estande sobre o Outubro Rosa 
Foto: Colégio de Colatina 


