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Irmãos fortalecem a missão da Região América Sul 

Nesta semana, os Irmãos Maristas da Região 

América Sul se reuniram em Florianópolis (SC), 

para o Encontro dos Irmãos de 46 a 60 anos. O 

objetivo do evento era favorecer espaços para 

o aprofundamento da experiência com Deus, 

no encontro pessoal com Ele e no cotidiano das 

diversas culturas. Entre os dias 28 de abril e 2 

de maio, os 55 participantes do encontro, pro-

movido pela Região América Sul, puderam fazer 

memória, promover pontes e ser criadores de 

fraternidade.  

“Foi um momento para reavivarmos a vocação, partilharmos, criarmos vínculos e darmos testemunho 

daquilo pelo qual somos apaixonados, que é a consagração marista ”, destaca Ir. Márcio Henrique da 

Costa, diretor do Setor de Vida Consagrada e Laicato, da Província Marista Brasil Centro-Norte, que 

encaminhou 11 dos 55 participantes ao evento. A faixa etária, de acordo com Ir. Márcio, recebeu es-

pecial atenção devido à necessidade de mais encontros para esse público e maior cuidado para as 

demandas e especificidades dos religiosos nessa fase.  

Na programação do encontro, houve dinâmicas de apresentação e integração, passeios, momentos 

celebrativos, orações contemplativas e visita a centro social. Na agenda de palestras, os temas estu-

dados foram: A Entrega Generosa da Missão, proferida pelo padre Wilson Groh; Consagração e Comu-

nidade, apresentada pelo frei Edmar Fernando Moreira; e, por fim, palestra sobre Projeto Pessoal, com 

o Ir. Oscar. 

Região América Sul – os 55 participantes do encontro são provenientes da Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, países que compõem a Região América Sul, que, por sua vez, é com-

posta por cinco províncias: as brasileiras Província Marista Brasil Centro-Norte, Província Marista Brasil 

Centro-Sul e Província Marista Brasil Sul-Amazônia, além das Províncias Santa Cruz de los Andes e Cruz 

del Sur. O objetivo da Região América Sul é garantir o desenvolvimento e a sustentabilidade da missão 

marista no mundo e fomentar a internacionalidade. 

 

Encontro de Irmãos de 46 a 60 anos, em Florianópolis (SC) - Foto: divulgação 



 

 

Formação aborda tema da diversidade e inclusão 

Segundo dados de abril de 2019, 4% de todos os estudantes da Província 

Marista Brasil Centro-Norte têm alguma necessidade educacional espe-

cial. Para atender este público com qualidade e eficiência, a Província 

lançou a formação continuada EaD de Inclusão Escolar de Estudantes 

com Necessidades Educacionais Especiais, que começou nesta semana, 

com 550 inscritos, envolvendo gestores, coordenadores, orientadores, 

professores, especialistas, assistentes e auxiliares de apoio escolar. 

O objetivo do curso é prover formação continuada e especializada no 

assunto, para garantir que os alunos com necessidades educacionais es-

peciais sejam atendidos com práticas pedagógicas inclusivas não só no 

espaço da sala de aula, mas, também, em todo o âmbito escolar. Além 

disso, a formação pretende reforçar a utilização da 2ª edição das Dire-

trizes Curriculares Maristas da Educação Inclusiva, lançada recentemente pela Província. 

Na grade curricular, estão módulos sobre Legislação vigente, Transtorno de Déficit de Atenção e Hipe-

ratividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista – os dois transtornos dos quais a Província mais 

recebe alunos, Adequações Curriculares e Avaliativas e Avaliações na perspectiva da Educação Inclu-

siva. Para o conteúdo do TDAH e do Transtorno do Espectro Autista, a Gerência Socioeducacional, à 

frente do projeto, convidou a professora Maria Rúbia Martins, especialista e referência no assunto no 

Distrito Federal; para tratar sobre Legislação, a conteudista será a vice-diretora Educacional, Vilmara 

Gonring, do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, de Vila Velha (ES); e os dois últimos módulos 

contarão com a apresentação da analista Marcella Gomes, da Gerência Socioeducacional. 

Para a coordenadora Educacional, Deysiane Pontes, é importante oferecer a formação continuada para 

fomentar o espaço-tempo escolar como um espaço inclusivo. “Promover a convivência dos estudantes 

com necessidades educacionais especiais com toda a comunidade educativa proporciona a percepção 

do valor e do respeito à diversidade, com um ganho para todos que participam do processo. Este curso, 

até o momento, foi o que atraiu o maior número de participantes, o que demonstra a importância e a 

urgência da temática para a Educação Básica”, esclareceu. 

O curso, que será realizado por meio do Núcleo de Educação a Distância (NEaD), termina em 10 de 

junho, e os participantes, que garantirem no mínimo 70% de participação, terão direito ao certificado 

de conclusão de curso de extensão, emitido pela Universidade Católica de Brasília (UCB). 

  

 



 

   

Intercâmbio 2019: Maristas a caminho do exterior 

Nos próximos meses, 50 estudantes maristas, de 11 

estados brasileiros, partem rumo à Irlanda, Canadá 

e Estados Unidos para participar dos intercâmbios 

culturais e esportivos, promovidos pela Coordena-

ção de Negócios, da Superintendência de Missão, 

da Província Marista Brasil Centro-Norte, para o 

projeto Intercâmbio Marista 2019. Em 29 de junho, 

saem os primeiros estudantes para Dublin (16) e 

Toronto (25), para uma temporada de aproximada-

mente três semanas em cada cidade. Na programa-

ção, cursos de inglês que contemplam aulas intera-

tivas, com professores nativos, viagens ao final do programa, passeios culturais e atividades esportivas. 

Para os Estados Unidos, embarcam, em julho, nove estudantes para um roteiro diferente, que foi a 

novidade, lançada neste ano, pela Coordenação de Negócios. É o intercâmbio esportivo e artístico, que 

levará os alunos para Orlando, nas modalidades de Futebol, Basquetebol, Voleibol, e, para Nova Ior-

que, na modalidade artística de Teatro, para temporadas de imersão nas especialidades escolhidas. 

“Os estudantes estão animados e empolgados para esta experiência, pois além de ser uma oportuni-

dade de aprender ou aperfeiçoar um idioma estrangeiro, um intercâmbio é a possibilidade de se aven-

turar em uma nova cultura, fazer novas amizades e se enriquecer de novos conhecimentos”, esclare-

ceu Sheila Caixeta, analista de Educação Internacional, da Coordenação de Negócios. 

Para apresentar e engajar os participantes e familiares quanto às programações dos intercâmbios, foi 

realizada, na última quinta-feira (2), uma videoconferência com os intercambistas dos roteiros da Ir-

landa e dos Estados Unidos. Na ocasião, o Grupo Vertente, responsável pela viagem, conversou com 

os participantes e encaminhou informações sobre os programas e falou da importância do projeto. A 

videoconferência do roteiro Canadá será realizada no próximo dia 9 de maio, às 18h30.  

Para a gestora da Superintendência de Missão, Manuela Suassuna, as videconferências constituem um 

espaço privilegiado para conhecimento inicial de todo o grupo, composto por intercambistas, familia-

res e líderes maristas que acompanharão os estudantes na viagem. “Servem também para apresenta-

ção da programação e das regras de convivência durante o período. Com isso, favorecemos a organi-

zação, a partilha e a corresponsabilidade.  Ao ampliarmos o diálogo, escutamos as expectativas dos 

estudantes, proporcionamos a participação da família, e nos certificamos de que todos os atores en-

volvidos estejam informados acerca da programação e conectados com o grupo, para que possam 

acompanhar a viagem em tempo real e viver como uma família global”, mencionou a superintendente.  

 

Videoconferência dos roteiros Dublin e Toronto - Foto: Ascom 



 

 

Maristas Solidários saem a campo pelo bem-comum 

O Colégio Marista São José – Montes Claros (MG) 

começou, nesta semana (1º), a concretizar a Missão 

Marista de Solidariedade - MMS. Até o dia 5 de 

maio, 74 estudantes e, aproximadamente, 30 pes-

soas, dentre colaboradores, ex-alunos e voluntá-

rios, estarão nas Comunidades de Pai Pedro, no mu-

nicípio mineiro de Porteirinha, para realizar o pri-

meiro ciclo da Missão, junto ao público destas co-

munidades. 

Durante quatro dias de visita, os missionários ofer-

tarão atividades, oficinas, práticas e dinâmicas das 

mais diversas às famílias beneficiadas. Porém, para 

que este momento acontecesse, o Colégio esteve 

mobilizado de 6 a 17 de abril, na pré-missão, para o recebimento de doações de itens como cestas 

básicas, kits de higiene e limpeza, peças de vestuário, calçados e livros. No dia 27 de abril, houve a 

Gincana Solidária Marista, com a finalidade de incentivar ainda mais as doações e a possibilidade de 

confeccionar materiais que serão utilizados durante a Missão, pelos próprios estudantes. 

Há 22 anos, o Colégio Marista São José – Montes Claros participa da MMS – começou em 1997, e, só 

no ano passado, beneficiou cerca de 700 famílias, na região de Grão Mogol. “É uma ação muito impor-

tante para nós, conscientes de fazermos parte da comunidade humana e de sua história, devemos 

transformar a realidade em que vivemos, para oferecermos um mundo mais justo e solidário, princi-

palmente, aos mais necessitados”, declarou a diretora do Colégio, Fátima Gonçalves. 

Esta é segunda Missão Marista de Solidariedade de 2019. Em março, o Colégio Marista Pio X, de João 

Pessoa (PB), realizou a Missão entre os dias 28 e 30, no município paraibano de Pilar. A próxima uni-

dade a realizar a MMS é o Colégio Marista de Natal (RN), que selecionou a Comunidade Serrinha de 

Cima, do município potiguar de São Gonçalo do Amarante, para atender e fazer o bem-comum, entre 

os dias 17 a e 19 de maio. E, assim, a Província Marista Brasil Centro-Norte segue seguindo a missão! 

Fique por dentro 

 Na última semana de abril (26), a Coordenação Administrativa, da Gerência Socioeducacional, 

promoveu videoconferência formativa, com foco nos assuntos financeiros, que contou com a 

participação de todas as unidades socioeducacionais da Província Marista Brasil Centro-Norte. 

Maristas em ação – Missão Marista de Solidariedade do Colégio 
de Montes Claros - Foto: Ascom / Montes Claros 


