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Província lança documentos estratégicos 

O portfólio estratégico, proposto para orientar a Província 
Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), em vista da 
qualidade e sustentabilidade de suas iniciativas de missão, 
acabou de passar por uma revisão que a orientará pelos 
próximos dois anos. Trata-se do Plano Estratégico 2014 – 
2023, que com a revisão válida para os próximos dois anos 
(2018 a 2020), permitiu-se refletir o caminho da Província 
percorrido até aqui, aferir os resultados e delinear os 
posicionamentos atualizados para as mantenedoras União 
Brasileira de Educação e Ensino (UBEE) e União Norte 
Brasileira de Educação e Cultura (UNBEC). 

A agenda de revisão e avaliação do Documento foi conduzida pelo Comitê Estratégico, sob a 
coordenação do vice-presidente das mantenedoras UBEE/UNBEC, Ir. José Wagner da Cruz, com a 
participação de Irmãos, leigos e leigas, e colaboradores da Província, em diversos momentos de escuta, 
reflexão e construção colaborativa. O Plano Estratégico, ora revisado, servirá para inspirar e orientar 
as mantenedoras e as unidades da Província quanto aos serviços prestados e processos desenvolvidos. 

Juntamente com a revisão do Plano Estratégico, e como parte do portfólio da Instituição, também foi 
lançado o documento de referência da Governança Corporativa, que traz mudanças estruturais, que 
vão ao encontro das transformações necessárias pelas quais a Província deve passar, seguindo o 
projeto de Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão. 

De acordo com o Ir. José Wagner da Cruz, estes dois documentos estratégicos são imprescindíveis para 
posicionar a Instituição, com suas histórias, seus legados, carismas e boas estratégias de planejamento. 
“Os documentos, descritos acima, devem reforçar novos valores e tudo aquilo que envolve a missão 
marista. Servem, também, para ampliar a nossa capacidade de criar, transformar e inovar nas novas 
formas de fazer gestão, com entregas de serviços e produtos pedagógicos inéditos e proféticos, 
capazes de qualificar o atendimento aos clientes, lançar tendências, potencializar a marca, consolidar 
oportunidades e otimizar as relações entre gestores, professores, estudantes e famílias”, esclareceu. 
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Intercâmbio Canadense: inglês e cultura 

Enquanto os intercambistas da Irlanda se 
despedem de Dublin e comemoram a obtenção 
do certificado de conclusão do curso de Inglês, 
os 33 estudantes-maristas que participam do 
intercâmbio em Toronto, no Canadá, estão 
apenas começando a jornada de imersão na 
Língua Inglesa! Os intercambistas canadenses 
iniciaram o curso em 17 de julho, pela English 
School of Canada, e estão vivenciando as aulas e 
as atividades escolares na Universidade de 
Toronto.  

As aulas acontecem no período da manhã, das 9h às 12h, e as turmas foram divididas em dez níveis, 
de acordo com a proficiência de cada estudante. Os grupos são compostos por alunos de diversas 
nacionalidades, como russos, mexicanos, chineses, japoneses, dentre outros, que interagem entre si, 
em aulas dinâmicas, no qual o foco é a conversação. Os professores utilizam dinâmicas, jogos, debates 
e simulações do cotidiano para incentivar a comunicação na Língua Inglesa. 

No período vespertino, os intercambistas participam de atividades e passeios. Desde que 
desembarcaram em terras canadenses, o grupo já visitou a CN Tower e o ROM Museum, assistiu ao 
jogo do Blue Jays, maior time de Beisebol, de Toronto, e participou do Festival de Rua, da cidade. Nos 
finais de semana, os estudantes conheceram as Cataratas de Niágara, as famosas cachoeiras que se 
dividem entre Canadá e Estados Unidos, e o parque de montanhas-russas, Canada´s Wonderland. O 
próximo passeio está programado para este fim de semana, na capital canadense, Otawa. 

Para a analista da Coordenação de Negócios, Sheila Caixeta, que está acompanhando os 
intercambistas, juntamente com o professor Ricardo Marinho, do Colégio Marista de Natal (RN), 
participar de um intercâmbio é, antes de mais nada, a realização de um sonho. “Os estudantes 
chegam ao novo país com os olhos atentos, e percebem que estão diante de uma nova cultura, com 
pessoas diferentes, lugares incríveis, e novas rotinas. Em relação às aulas, a carga horária oferecida é 
compatível com a idade dos participantes e também com as atividades culturais propostas. Com isso, 
todos crescem pessoalmente e academicamente. Eles experimentam um momento único”, declarou. 

O grupo ainda fica por lá até dia 4 de agosto, para aprimorar ainda mais a Língua Inglesa, compreender 
os diferentes sotaques e aprender novas culturas. Quer acompanhar as fotos e as vivências deste 
grupo? Acesse https://www.facebook.com/intercambiomarista/ e conheça o Intercâmbio Marista! 
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Colégio Marista Patamares recebe novo diretor 

Na próxima quarta-feira, 1º de agosto, o Colégio Marista 
Patamares, de Salvador (BA), receberá um novo gestor. O Ir. 
Carlos Henrique da Silva tomará posse como diretor da 
unidade, às 19h, no teatro Achylles Scapin, localizado nas 
dependências do Colégio, em substituição ao Ir. Lúcio Gomes 
Dantas, que partirá para uma nova experiência profissional.  

Irmão Marista há mais de dez anos, o Ir. Carlos Henrique possui 
uma sólida carreira acadêmica, com graduações em Teologia, 
Filosofia e Direito, e pós-graduação em Pedagogia e 
Psicopedagogia Empresarial; Supervisão, Gestão e Orientação 
Escolar; Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, 
além de formação em Neolinguística e Coaching. 

Em sua trajetória profissional, na Província Marista Brasil 
Centro-Norte, o mineiro, do município de São Vicente de 
Minas, atuou como diretor das Casas de Juventude de Colatina 

(ES) e de Belo Horizonte (BH), e como coordenador de Pastoral e professor de Sociologia e de Filosofia, 
ambos no Colégio Marista de Colatina. Exerceu, também, cargo de agente de Pastoral e professor de 
Ensino Religioso, no Colégio Marista de Aracati (CE), e foi orientador Educacional, do ensino 
fundamental II e do ensino médio, no Colégio Marista de Montes Claros (MG).  

Atualmente, é coordenador do Comitê de Proteção Integral às Crianças e aos Adolescentes, da 
Província, e, antes de assumir a gestão no Colégio Marista Patamares, foi diretor do Colégio Marista 
São Pio X, de Balsas (MA), por mais de três anos. A escolha do Ir. Carlos Henrique para o cargo 
considerou a sua caminhada como religioso marista, a formação acadêmica, a vivência e as 
experiências anteriores bem-sucedidas, em várias unidades socioeducacionais da Província Marista 
Brasil Centro-Norte.  

Para o Ir. Carlos Henrique, assumir a missão de gerir o Colégio Marista Patamares, como Irmão Marista, 
é exercer a missão a serviço da Igreja e do Instituto Marista. “Peço a intercessão de São Marcelino 
Champagnat e de Maria, nossa Boa Mãe, para que eu possa assumir a missão, a mim confiada, nesta 
obra dedicada à evangelização e à educação de crianças e adolescentes, exercendo a liderança com 
sabedoria, maturidade e competência, sempre me orientando pelos princípios da corresponsabilidade, 
da parceria e da interação”, destacou o diretor. 
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Marista promove Semana Vocacional 2018 

Na próxima sexta-feira, 3 de agosto, das 14h30 às 17h30, a 
Província Marista Brasil Centro-Norte, por meio da Coordenação 
de Animação Vocacional, lança por videoconferência de 
formação a abertura da Semana Vocacional Marista 2018! Neste 
ano, o texto-base da Semana Vocacional traz o tema Juventudes: 
vocação e missão, a ser trabalhado por todas as unidades 
socioeducacionais e comunidades da Província na semana entre 
os dias 12 e 19 de agosto, com o objetivo de comprometer maior 
número de pessoas com a construção da cultura vocacional. 

Na videoconferência, que será conduzida pelo coordenador da 
Animação Vocacional, Ir. Márcio Henrique da Costa, serão 
apresentados os materiais de apoio, como o texto-base, cardápio 
de boas práticas, oração, roteiro de celebração, peças de 
comunicação e divulgação e sugestões de atividades.  

Todos estes materiais, bem como o kit multimídia, com vídeo, vinheta e música-tema, estarão 
disponíveis em um link próprio da Semana Vocacional, que será divulgado durante o evento de 
abertura. Além de apresentar os materiais de apoio, o encontro contará com a presença do psicólogo 
e orientador Neimar Sérgio, do Colégio Marista Taguatinga (DF), que abordará o tema da Semana, 
contextualizando as juventudes com o discernimento vocacional, as dimensões práticas sobre o 
assunto e a inspiração marista, na temática das juventudes. 

De acordo com o Ir. Márcio Henrique da Costa, a Semana Vocacional 2018, que é um projeto do Brasil 
Marista, pretende ser um espaço para renovar os grupos vocacionais da Província e despertar nos 
jovens a opção vocacional. “Convidamos todos a participar, equipes pastorais, vocacionados, gestores, 
Irmãos, colaboradores e alunos, para que possamos cultivar e fortalecer as vocações, em todos os 
nossos espaços de missão. Participem, será um encontro produtivo e interativo”, declarou o gestor. 

Fique por dentro 
 Vem aí o lançamento oficial da Campanha de Fidelização e Captação da Província Marista 

Brasil Centro-Norte! As unidades socioeducacionais da Província já estão trabalhando com a 
Campanha, mas no próximo dia 9 de agosto será divulgado o vídeo da Campanha a nível 
nacional, em vários veículos e canais de comunicação. Aguardem! 


