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Orçamento 2019: planejar para melhor executar 

A peça orçamentária, da Província Marista Brasil 

Centro-Norte (PMBCN), para 2019 já está pronta, e 

começa a ser avaliada na próxima semana. Elaborada 

por gestores e colaboradores das áreas do Escritório 

Central, das comunidades e das escolas e colégios, da 

Província, a peça orçamentária trouxe novidades, 

neste ano, em seu modus operandi. Pela primeira vez, 

foram desenvolvidas videoaulas de como elaborar e 

preencher o orçamento, por meio da plataforma 

Núcleo de Educação à Distância (NEaD). Esta nova 

modelagem de treinamento foi uma forma de auto 

capacitar os responsáveis pela elaboração do 

orçamento, e foi dividida em vários módulos, de acordo com os assuntos a serem tratados, como, por 

exemplo, planejamento orçamentário e fluxo de caixa, além de disponibilizar material complementar. 

Além das videoaulas de treinamento, os gestores puderam participar e colaborar na elaboração das 

premissas orçamentárias, com visões estratégicas das suas respectivas áreas e conhecimentos, e 

contaram com um cronograma mais ajustado e equilibrado, para o envio das informações. Outra 

novidade, neste ano, foi a implantação do Orçamento de Capital, que visa tratar o patrimônio da 

organização e seus ativos, com o alinhamento entre os planejamentos estratégico e financeiro, da 

Província. 

Segundo Kelly Cristina Mattos, gerente Contábil-Financeira, da Instituição, estas foram as principais 

novidades quanto à elaboração da peça orçamentária para o próximo ano. “Tivemos um retorno muito 

positivo quanto às inovações no feitio do orçamento, pois facilitou o entendimento e a importância 

do planejamento financeiro, corroborando num orçamento equilibrado e consciente”, declarou. 

Após este momento de avaliação, o orçamento segue um extenso caminho até ser aprovado: será 

enviado ao Economato, ao Comitê Executivo (Comex), à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), e ao 

Conselho Provincial, devendo ser aprovado em dezembro. “Para 2019, devemos ter disciplina para 

executar o que foi planejado, reinvestir e fazer com que a Província cresça”, finalizou Kelly.  
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Província expande Programa High School Marista 

Em 2019, a Província Marista Brasil Centro-

Norte (PMBCN) contará com mais quatro 

unidades, que oferecerão o Programa High 

School Marista: as unidades cariocas 

Colégio Marista São José-Barra e Colégio 

Marista São José-Tijuca, ambos do Rio de 

Janeiro; Colégio Marista Champagnat, de 

Taguatinga (DF), e o Colégio Marista Nossa 

Senhora da Penha, de Vila Velha (ES). O 

Programa High School Marista atenderá 

alunos a partir do 8º ano, do ensino 

fundamental, e do ensino médio, com a 

proposta de oferecer formação internacional, por meio da convivência com professores americanos e 

aulas ministradas inteiramente em inglês, no contraturno escolar. 

A unidade Marista São José-Tijuca, do Rio de Janeiro (RJ), realizou palestra de apresentação do 

Programa, na última terça-feira (17), e contou com uma plateia cheia de pais e responsáveis, 

estudantes e toda a comunidade educativa do Colégio. Ainda no município carioca, o Colégio Marista 

São José-Barra promoveu evento de lançamento do High School, em 18 de outubro, em seu auditório, 

no qual apresentou o programa de dupla certificação sem sair do Brasil. 

As outras duas unidades, Colégio Marista Champagnat, de Taguatinga (DF), e o Colégio Marista Nossa 

Senhora da Penha, de Vila Velha (ES), farão as palestras de lançamento nos próximos dias, para, a partir 

de 2019, trabalharem na perspectiva internacional de ensino. Somadas a estas quatro unidades, a 

Província Marista Brasil Centro-Norte já possui sete colégios com o Programa High School Marista, e 

pretende avançar ainda mais.  

Para o coordenador de Negócios, da Superintendência de Missão, Guilherme Lamounier, estão 

previstas para receber o High School Marista, no próximo ano, outras unidades socioeducacionais, da 

Província: “Nas visitas aos colégios, para inauguração do Programa, é muito gratificante receber o 

retorno das famílias, e o agradecimento ao Marista por investir em programas de educação 

internacional que ampliam possibilidades para o futuro de seus filhos”, declarou o gestor. 

Em funcionamento – os colégios maristas Dom Silvério, de Belo Horizonte (BH), Nossa Senhora de 

Nazaré, de Belém (PA), e o São Luís, de Recife (PE), já oferecem aos alunos o High School Marista.  

 

Equipe High School Marista - Escritório Central e Colégio São José - Tijuca e 
Way American School - Foto: Colégio Marista Tijuca 



 

 

Ensino Religioso ganha novo material didático 

A Província Marista Brasil Centro-Norte 

(PMBCN) lançou, recentemente, o material 

didático do Ensino Religioso, do Sistema 

Marista de Educação (SME), para os anos 7º, 

8º e 9º, do ensino fundamental, nas unidades 

socioeducacionais, que dispõem destas séries 

de ensino. O material começa a valer a partir 

do primeiro semestre de 2019, e pretende ser 

um facilitador para o docente do Ensino 

Religioso que, atualmente, encontra escassez 

de subsídios adequados para elaborar suas 

aulas. 

Com o SME Ensino Religioso - 7º, 8º e 9º anos, do ensino fundamental, os professores poderão contar 

com material específico sobre a disciplina, e a proposta visa envolver os estudantes, a partir das 

abordagens de temas que são extremamente atuais e completos. A ideia é desenvolver, junto aos 

alunos, o princípio da alteridade, em vista de uma vivência harmoniosa entre pessoas de diferentes 

confissões religiosas e também não religiosas, culturas e visões. 

Para a apresentação do material didático, será inaugurado, nos próximos dias, um Fórum Permanente, 

por meio da plataforma do Núcleo de Educação à Distância (NEaD), que também servirá como espaço 

de discussão e partilha entre os docentes que lecionam Ensino Religioso, e utilizarão o SME, em 2019. 

De acordo com o analista Educacional, da Gerência Socioeducacional, Paulo César Bernardo, o 

lançamento do SME – Ensino Religioso, para os 7º, 8º e 9º anos, do ensino fundamental, representa a 

concretização de um projeto que envolveu as três Províncias Maristas do Brasil, e que oferece para 

professores e estudantes ferramentas pedagógicas significativas para se realizar o que deve ser feito 

no Ensino Religioso. “Educar para o respeito ao outro, que tem suas convicções e que deseja ser 

acolhido assim como cada um deseja”, esclareceu o analista. 

Além desta novidade, vêm mais surpresas por aí. Em 2019, será lançado o curso Ensino Religioso do 

Ensino Fundamental, para os anos finais, voltado para os professores da disciplina, do 6º ao 9º ano, 

que será realizado por meio do NEaD, e contará com conteudistas e tutores referenciados, além de 

oferecer certificação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Aguardem, em breve publicaremos 

mais informações relacionadas ao curso! 

 



 

 

Intercâmbio de Fé, Arte, Cultura e Esporte vem aí! 

O 1º Intercâmbio Marista de Fé, Arte, Cultura e 

Esportes vai começar! Entre os dias 1º e 4 de novembro, 

no Colégio Marista Dom Silvério, de Belo Horizonte 

(MG), se reunirão 520 estudantes e 150 colaboradores, 

de 10 unidades socioeducacionais, da Província Marista 

Brasil Centro-Norte, para quatro dias de intensas 

atividades e socialização. O objetivo do Intercâmbio 

Marista é despertar um processo global de formação a 

partir dos elementos fé, arte, cultura e esporte, 

garantindo o acesso ao conhecimento, a partir da 

vivência na prática. 

Para tanto, alunos das unidades mineiras Dom Silvério, 

Colégio Marista de Varginha, Colégio Marista Patos de 

Minas, Colégio Marista Diocesano, de Uberaba e Colégio Marista São José – Montes Claros; das 

unidades cariocas, Colégio Marista São José – Tijuca e São José – Barra, ambos do Rio de Janeiro; do 

Colégio Marista de Palmas (TO), do Colégio Marista de Colatina (ES), e o do Colégio Marista 

Champagnat, de Taguatinga (DF), estarão reunidos, no Colégio Marista Dom Silvério, para participar 

de atividades esportivas, culturais e de pastoral. 

Dentre as modalidades esportivas, haverá handebol masculino e feminino, voleibol feminino e futsal 

masculino; nas atividades culturais, dança e teatro, e, quanto ao quesito pastoral, o Projeto de 

Voluntariado Mão na Massa, que irá auxiliar uma creche, na periferia de Belo Horizonte, no que se 

refere à pintura das salas e ao grafite nas dependências do espaço. Quanto às premiações, os 

estudantes, do ensino fundamental II, serão laureados nas respectivas categorias, além de ser 

escolhido um estudante/atleta destaque em cada atividade. 

De acordo com a analista Educacional, Lúcia Regina de Souza, da Gerência Socioeducacional, da 

Superintendência de Missão, a arte, a fé, a cultura e o esporte tem a capacidade de transformar o 

jovem. “A arte e o esporte não levam em conta etnia, religião, ideologia. O importante é a capacidade 

que se tem de superar os próprios limites, dando à vida um precioso significado”, enfatizou a analista. 

Fique por dentro 

 O Sínodo da Juventude, promovido pela Igreja Católica, teve início neste mês (3), na cidade 

do Vaticano, em Roma. Com o tema voltado aos jovens – Jovens, fé e discernimento 

vocacional, o Sínodo pretende ser um espaço de escuta e leitura da realidade juvenil, para 

convergir as necessidades dos jovens com as projeções da Igreja.  


