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Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação Organizacional. 

ENEM: Maristas conquistam ótimos resultados 

Na última sexta-feira (18), o Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) divulgou os resultados das 

provas do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), e os estudantes dos colégios e das 

escolas, da Província Marista Brasil Centro-

Norte (PMBCN) têm motivos para comemorar.  

Na prova de Redação, por exemplo, que nesta 

edição teve como tema A manipulação do 

comportamento do usuário pelo controle de 

dados na Internet, vários estudantes das unidades socioeducacionais da Província alcançaram nota 

980, de um total de mil. Além deste resultado expressivo, um número considerável conseguiu nota 

960, e outros tantos alcançaram notas entre 900 e 960. Estes resultados advêm do trabalho de anos 

de estudo e do empenho dos alunos nas atividades propostas, bem como da integração colégio/escola 

– família, no apoio à viabilidade do projeto educativo. 

Um dos tópicos, que reforçam esta tese, é a aplicação do Simulado Marista Enem, voltado aos 1º, 2º e 

3º anos do ensino médio, que, mais do que avaliar os componentes curriculares, possibilita a vivência 

do ambiente semelhante às condições de aplicação do Exame. Tudo para dar mais segurança e 

tranquilidade aos participantes. Para o gerente socioeducacional, da Província Marista Brasil Centro-

Norte, Jefferson Clemente de Oliveira, os resultados maristas são frutos de um conjunto de iniciativas, 

que preparam os estudantes, de forma estruturada e inovadora. 

“Os processos são organizados para além do Enem, voltados a uma educação integradora, 

interdisciplinar, com elos com a realidade e o dia a dia; é transformar o conhecimento em prática. ”, 

destacou Jefferson Clemente. 

Nas provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Ciências da 

Natureza e suas tecnologias os estudantes maristas também garantiram boas notas. Este retorno 

integra a preparação pedagógica, que, de forma interdisciplinar, aborda os conteúdos a partir do olhar 

para as competências e habilidades que favorecem o processo de ensino-aprendizagem. Este é um 

sonho que se sonha junto com toda a comunidade educativa marista! 

Marista valoriza cada conquista dos estudantes – Foto: Fred Viana 



 

 

Esportes e Artes integram o Intercâmbio Marista 

Conforme divulgado por este veículo, na edição 

passada, nº 263, a Província Marista Brasil 

Centro-Norte (PMBCN) lançou, em 21 de janeiro, 

uma novidade que vai movimentar as unidades 

maristas: o Intercâmbio Esportivo Marista. 

Gerenciado pela Coordenação de Negócios, da 

Superintendência de Missão, o Intercâmbio 

Esportivo traz três opções de desportos – 

Basquete, Vôlei e Futebol, e duas modalidades 

artísticas, dança e teatro. 

As especialidades esportivas poderão ser feitas 

em Orlando, nos Estados Unidos, nos períodos entre 6 e 19 de julho, para Basquete e Vôlei; e 12 a 25 

de julho, para Futebol. Nestas modalidades estão inclusos 12 horas de treinamento por semana, com 

qualificados treinadores das respectivas especialidades, ingressos para visita e palestra na ESPN Wide 

World of Sports, ingressos para jogos amistosos e para as competições tradicionais como a Disney Cup, 

a Liga Americana de Basquete e a Liga Americana de Vôlei. 

Quanto às modalidades artísticas, dança e teatro, o Intercâmbio ocorrerá em Nova Iorque, entre os 

dias 6 e 18 de julho, na renomada Broadway School. Cada especialidade conta, respectivamente, com: 

ingressos para três musicais, 12 horas de workshop de dança, com uma aula exclusiva/mesa redonda 

com um bailarino profissional da Broadway e visita ao Museu de Ciências Naturais; já para a 

modalidade teatro, está previsto Back Stage no teatro Amsterdã (ou similar), ingressos para três 

musicais, e workshops ministrados por profissionais ligados a grandes companhias teatrais americanas.  

Além das características específicas de cada modalidade, estão inclusos nos pacotes passagens aéreas 

de ida e volta, hospedagem em hotéis selecionados, city-tour em Nova Iorque, ingressos e passeios 

para os tradicionais parques Magic Kingdom, Epcot Center, Hollywood Studios, Universal, Thypoon 

Lagoon, Animal Kingdom, dentre outros, seguro saúde e traslados entre aeroporto – hotel – aeroporto. 

Inscrições e vagas – as inscrições para o Intercâmbio Esportivo já estão abertas e se estendem até 31 

de março. São 40 vagas no máximo, para cada modalidade, e a viagem ocorre com no mínimo 10 

intercambistas. Para mais informações, acesse intercambio.marista.edu.br ou entre em contato com 

a Coordenação de Negócios, intercambio@marista.edu.br, (61) 2102-4580 / (61) 2102-2311. 

 

 

Videoconferência de lançamento do Intercâmbio Esportivo Marista 
Foto: Ascom / PMBCN 

mailto:intercambio@marista.edu.br


 
 

 

Aplicativo Marista Conectado: interação escola-família 

Em novembro de 2018, a Província Marista Brasil 

Centro-Norte (PMBCN) lançou em três unidades 

educacionais um projeto-piloto do aplicativo 

Marista Conectado, com o objetivo de tornar mais 

acessível a rotina escolar dos estudantes aos pais e 

responsáveis. Os colégios Maristas Patos de Minas 

(MG), Champagnat – Taguatinga (DF) e Maceió (AL) 

receberam a novidade e o resultado não podia ser 

melhor: após avaliação positiva da utilização da 

ferramenta, o aplicativo será lançado em mais nove 

unidades, em fevereiro próximo - colégios Maristas 

São Luís, de Recife (PE), os mineiros Dom Silvério, de 

Belo Horizonte; Diocesano, de Uberaba e Varginha; 

as unidades do Espírito Santo, Colégio Marista 

Colatina e Colégio Marista Nossa Senhora da Penha; 

e os colégios cariocas Marista São José – Tijuca e 

Marista São José – Barra. 

O aplicativo Marista Conectado pretende ser um facilitador digital para os pais, responsáveis e 

estudantes no que se refere à rotina dos alunos quanto aos assuntos escolares. Por meio do aplicativo 

é possível verificar boletim, frequência, calendário escolar - com datas de provas, recessos e feriados, 

tarefas registradas, boletos, avisos, consultas aos dados cadastrais, grade horária, dentre outros. 

Para vice-diretora Administrativa, do Colégio Marista Diocesano, de Uberaba (MG), Priscilla Souza, que 

à época acompanhou a implantação do aplicativo, no Colégio Marista Patos de Minas (MG), o Marista 

Conectado traz a possibilidade de se obter a informação praticamente em tempo real, na tela do 

celular. “A palavra que, para mim, resume o aplicativo é proximidade, pois as famílias se sentirão mais 

próximas da escola e das informações de que precisam; tudo que pode ser mais prático, traz benefícios. 

As famílias nos deram um feedback muito positivo quanto ao aplicativo, e esperamos que esta 

ferramenta agregue ainda mais valor aos nossos serviços”, declarou Priscilla. 

Instalação e acesso – no smartphone, acesse a loja de aplicativos e procure por Marista Conectado. 

Instale normalmente e, após a instalação, entre com as credencias e acesse todas as funcionalidades. 

O ingresso pelos estudantes é feito por meio do número da matrícula, e os pais ou responsáveis 

acessam pelo número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

 



 

 

Assistentes Sociais: desafios e oportunidades para 2019 

A Coordenação de Solidariedade, da Província 

Marista Brasil Centro-Norte, promove em 5 de 

fevereiro, das 9h às 11h, videoconferência de 

formação e planejamento do Plano de Trabalho 

das (os) assistentes sociais, das unidades 

socioeducacionais, para 2019. Com a 

reestruturação da Coordenação, criada em 

2017, de acordo com o novo Modelo de 

Governança Corporativa, a Solidariedade 

também passa por uma reorganização, com 

descrição de plano de ação, competências e 

áreas de apoio e participação nas unidades.  

A videoconferência, para além de pensar o Plano de Trabalho anual, pretende reforçar o lugar do 

assistente social no processo de formação integral dos estudantes no contexto educacional, bem como 

destacar a importância dos projetos que contribuam efetivamente na formação dos estudantes. 

O plano de ação precisa estar alinhado com os eixos de trabalho da Coordenação de Solidariedade, e 

nele devem constar as seguintes linhas de trabalho: Assessoramento e Formação - acompanhamento 

dos programas, projetos e diferentes ações, na perspectiva da solidariedade e da garantia dos direitos 

humanos, com foco nas infâncias, adolescências e juventudes, que estão em curso nas unidades 

socioeducacionais; Programa de Concessão de Bolsa Social - processo de bolsa, garantia de acesso e 

permanência dos estudantes bolsistas e acompanhamento dos processos de concessão de bolsa de 

estudo; Controle Social e Incidência Política. 

De acordo com o gestor da área, Ir. Edvaldo Lima, planejar e direcionar o trabalho do assistente social, 

nas unidades socioeducacionais, da Província, é potencializar o Serviço Social como promotor da 

educação integral de crianças, adolescentes e jovens. “O papel do assistente social é contribuir na 

atuação da UBEE/UNBEC, com foco na solidariedade e no advocacy, presentes na raiz fundacional do 

Instituto, a partir das orientações do Marco Regulatório das Instituições Beneficentes de Assistência 

Social”, declarou o coordenador de Solidariedade. 

Fique por dentro   

 O provincial, da Província Marista Brasil Centro-Norte, Ir. Ataide José de Lima, participará, na próxima 

semana, de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, em Cochabamba, na Bolívia, da reunião do Conselho Regional da 

Região América Sul, onde, juntamente com outros provinciais, discutirá as atividades do ano e a 

recomposição das equipes das comissões. 

18 de Maio - Faça Bonito: uma das ações do Serviço Social nas 
unidades - Foto: divulgação 


