
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição 66  – 30/05/2014 
  Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação 

Com o tema “Maristas novos, inspirados em Champagnat”, tem início, na 
próxima segunda-feira, dia 02 de junho, a Semana Champagnat. Trata-se 
de momento para reflexão sobre a vida e obra do fundador do Instituto 
Marista e de fortalecimento do carisma e da missão da instituição. As 
unidades da Província Marista Brasil Centro-Norte/PMBCN são convidadas 
a vivenciar o período, que se estende até o próximo dia 06, com atividades 
que mobilizem estudantes, familiares e colaboradores em ações interdis-
ciplinares, celebrações, encontros de partilha, arte e cultura. 

Este ano, a Semana Champagnat está em sintonia com a II Assembleia In-
ternacional da Missão Marista, a ser realizada em setembro, no Quênia, 
na África. Na ocasião, representantes das Províncias do mundo marista 
estarão reunidos para refletir sobre os caminhos do Instituto rumo ao 
bicentenário, em 2017. Ambos os eventos são chamados ao aprofunda-
mento e estudo sobre o legado de Marcelino Champagnat e de que forma 
pode contribuir para o entendimento da realidade contemporânea. 

A equipe da Coordenação de Evangelização da PMBCN disponibilizou, no 
endereço eletrônico sites.marista.edu.br/semanachampagnat, texto-ba-
se, bibliografia, cartas do padre Champagnat, imagens, música, vídeo, 
orações e arquivos que contribuem para a sensibilização e mobilização 
para a Semana. É um espaço também de divulgação das iniciativas das 
unidades. 

São Marcelino Champagnat faleceu no dia 6 de junho de 1840, aos 51 
anos. Tendo Maria como inspiração, fundou o Instituto dos Irmãos Maris-
tas, que traz na missão tornar Jesus Cristo conhecido e amado por meio 
da educação. Hoje são cerca de 76 mil pessoas, em 79 países, no atendi-
mento a mais de 654 mil crianças e jovens beneficiados.  

No Brasil, a presença marista está organizada em 23 estados e no Distrito 
Federal, por meio das Províncias Maristas Brasil Centro-Norte, Centro-Sul, 
Rio Grande do Sul e Distrito da Amazônia. São 98 cidades, cerca de 31 mil 
Irmãos, Leigos e colaboradores, e mais de 350 mil crianças, adolescentes 
e jovens beneficiados. 

 

 

Semana Champagnat começa dia 02 de junho 



 
  

 

Marista é eleito para o Conselho Nacional de Assistência Social 

A gerente social da Província Marista Brasil 
Centro-Norte, Cláudia Laureth, representará a 
União Brasileira de Educação Ensino/UBEE no 
Conselho Nacional de Assistência Social/CNAS, 
durante o biênio 2014-2016. A gestora foi elei-
ta, no dia 23 de maio, em Brasília/DF, entre os 
representantes da sociedade civil que atuarão 
no segmento das entidades. Ao todo, 14 insti-
tuições concorreram às seis vagas, das quais 
três para titulares e três para suplentes. 

É o segundo mandato da gerente e o primeiro pela UBEE. O anterior foi em vaga destinada à 
Associação Brasileira de Educação e Cultura/ABEC. Dentre as pautas prioritárias do Conselho 
para os próximos anos, de acordo com a gestora, estão o reconhecimento e a valorização dos 
serviços, programas e projetos desenvolvidos pela sociedade civil; a atuação efetiva nas 
discussões dos direitos socioassistenciais e a definição dos parâmetros para a inscrição das 
entidades no CNAS. “É importante o reconhecimento da rede. Não podemos ficar na 
invisibilidade”, destaca Cláudia Laureth. 

Sobre a importância da presença marista nesse espaço, a representante enfoca a contribui-
ção nas políticas de assistência social, que incidem sobre grupos em vulnerabilidade, em 
sintonia com as dimensões de solidariedade e advocacy da missão institucional. Cláudia Lau-
reth foi indicada à vaga pela Comissão de Solidariedade da União Marista do Brasil/UM-
BRASIL, com aprovação do Conselho Provincial da Província Marista Brasil Centro-Norte. 

A posse será no 5 de junho. Além de nove titulares, divididos pelos três segmentos repre-
sentados – usuários, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social/Suas e entidades 
– foram eleitos, também, nove suplentes. Entre as entidades titulares, ao lado da UBEE, 
estarão a Fundação Fé e Alegria do Brasil e o Lar Fabiano de Cristo. 

Educadores participam de oficinas pedagógicas 

 

O Programa de Oficinas da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental I é o mais 
novo projeto da Gerência Educacional da Província Marista Brasil Centro-Norte.  A iniciativa, 
que tem como objetivo formar os educadores nos componentes da matriz curricular, terá, 
no dia 31 de maio, o terceiro encontro regional no Colégio Marista São Luís, em Recife/PE, 
com a presença de representantes dos Colégios Maristas da Região Nordeste - Colégio 



 
  

 

Marista Pio X (João Pessoa/PB), o Colégio Marista de Natal, de Maceió, de Patamares (Salva-
dor/BA), e de Araçagy (São Luís/MA).  As cidades do Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, 
Brasília/DF, Vila Velha/ES, Palmas/TO e Belém/PB também sediam as oficinas, neste mês, em 
agosto e setembro, sobre os temas “O brincar no desenvolvimento infantil” e “gêneros lite-
rários na educação infantil”. 

A primeira fase do programa de oficinas pedagógicas tem a presença do professor Rodrigo 
Libânio, que aborda o tema “O brincar no desenvolvimento infantil”, e Geraldo Costa, 
analista social e pedagogo do Instituto Marista de Assistência Social/IMAS, que ministra a 
formação sobre “gêneros literários na educação infantil”. 

“As oficinas visam capacitar o professor a contemplar, no planejamento, a diversidade literá-
ria: o conto, o poema, os versos do cordel, a parlenda, a peça teatral, o gibi, as brincadeiras 
e jogos verbais, a lenda e o mito”, destaca Geraldo, para quem as atividades possibilitam o 
envolvimento do educador e a construção conjunta da proposta formativa. “Se o olhar do 
professor se encanta, certamente ele está em condição de encantar a criança”, esclarece o 
formador. 

A proposta da oficina sobre o brincar, por sua vez, propõe o resgate da ludicidade dentro dos 
processos de aprendizagem. O cronograma das oficinas prevê, ainda, em 2014, a abordagem 
dos temas musicalidade, letramento e numeramento. 

Colégio Nossa Senhora da Penha realiza Fórum Marista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teve início, no dia 28 de maio, o Fórum Marista – Fraternidade e Tráfico Humano, realizado 
pelo Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha/ES. “A partir desse evento e 
assumindo o papel de colégio confessional católico, respondemos ao apelo da Igreja e 
estamos fazendo a diferença”, explica a diretora Eveline Morelli Lima. 

Uma mesa redonda foi composta por convidados que contribuíram para as discussões acerca 
do tema do evento, uma alusão à Campanha da Fraternidade 2014. Compuseram a mesa: 
Laíse Sindra, representante da ONG “Mais no Mundo”, que trabalha com a reintegração de 
refugiados no estado; Diniz Braga, representante da ONG Avalanche, que atua com mulheres 

http://www.marista.edu.br/nspenha


 
  

 

e crianças vítimas de violência; professor Júlio Pompeu, advogado e integrante do 
departamento de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo; e ainda o professor de 
Filosofia da Faes, Vitor Nunes Rosa. 

No período da tarde, os estudantes do 8º ano participaram do momento “Ecos da Mesa 
Redonda”, com objetivo de construir a Carta Aberta, com as conclusões do Fórum. Além 
disso, durante todo o dia, os educandos realizaram palestras e seminários, sobre a história 
do tráfico negreiro no Brasil, o panorama do trabalho escravo atual, a origem do sistema de 
cotas, a religião e o tráfico humano. 

Até o dia 29 de maio, os estudantes participam de atividades que objetivam a vivência e o 
aprofundamento da temática do Fórum, com oficinas, palestras, debates, apresentações de 
vídeos, campanhas de denúncia e elaboração de propostas de intervenção. A iniciativa faz 
parte das celebrações dos 60 anos do colégio. 

Chá com Prosa aborda agricultura familiar 

A próxima edição do projeto Chá com 
Prosa tem como tema o “Ano Internacio-
nal da Agricultura Familiar/AIAF”. O even-
to, iniciativa do Instituto Marista de Assis-
tência Social/IMAS e Instituto Marista de 
Solidariedade/IMS, será realizado no dia 
07 de junho, no Complexo Cultural Funar-
te, em Brasília/DF, dentro da programa-
ção do VIII Encontro e Feira dos Povos do 
Cerrado. 

Representantes de movimentos sociais e 
órgãos de governo são convidados para 
debater com o público sobre os quatro 
objetivos do AIAF, que visa aumentar a 
visibilidade da agricultura familiar e dos 
pequenos agricultores, bem como do seu 

papel na erradicação da fome e pobreza, segurança alimentar e nutrição, gestão dos recursos 
naturais, e proteção do meio ambiente. São eles: apoiar a formulação de políticas que 
promovam a agricultura familiar sustentável; aumentar o conhecimento, a comunicação e 
conscientização pública; obter um melhor entendimento das necessidades, potencial e 
restrições da agricultura familiar, assegurar apoio técnico e criar sinergias para a sus-
tentabilidade. 

O projeto Chá com Prosa reúne, mensalmente, lideranças sociais para juntos se aprofunda-
rem sobre práticas e temas relacionados aos Direitos Humanos. Tem como intenção, ainda, 
promover espaços de debates sobre temas que permeiam o universo dos direitos humanos 
com instituições afins e público em geral, dando visibilidade, fortalecendo redes de parceiros 
colaboradores e contribuir para a construção de políticas públicas. 

Fique por dentro 

 A videoconferência de lançamento da Semana Champagnat está marcada para o dia 30 
de maio, das 15h às 17h. 


