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AGORÁ é a ferramenta que permite o encontro e a interação entre educadores maristas
da Rede Global Marista de Escolas, Champagnat Global. AGORÁ é uma plataforma que
permite a criação de grupos de educadores de diversas partes do mundo para conversar,
debater e trabalhar em iniciativas de interesse comum. Cada grupo tem um ou vários
coordenadores que incentivam a dinâmica interna a seguir.
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Caros Maristas de Champagnat! Saudações a todos vocês e nosso desejo de que as férias
de inverno/verão tenham servido para descansar e para vos preparar para servir ainda

mais e melhor, os nossos alunos.
 

AGORA é a plataforma de comunicação, encontro e interação da comunidade escolar
marista internacional de Champagnat Global. Nesta edição de nosso boletim informativo,

convidamos você a saber mais sobre esta ferramenta e suas novas características e,
acima de tudo, encorajamos você a usá-la.

EDITORIAL

ENCONTRO DE COORDENADORES DE GRUPOS DA AGORÁ
DA REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS
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No dia 5 de julho, convocados pela equipe do Secretariado de Educação e Evangelização, os
animadores dos grupos da AGORÁ se reuniram online para compartilhar sua experiência
de trabalho. Vindos de 9 países, participaram 20 dos animadores que pertencem aos 11
grupos que atualmente compõem a plataforma.

www.champagnat.global

https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/pt/


Facilidade de conexão
internacional.
Sentimento de família global.
Grandes oportunidades para
nossas escolas.
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A parte central do encontro desenvolveu-se em torno de uma dinâmica em que foram
respondidas 4 questões por meio de um Padlet participativo. Algumas das respostas
foram:

Que aspectos de Champagnat
Global mais o inspiraram até

agora?

Que sentimentos foram gerados
em você por ser um pioneiro de

Champagnat Global?

Empoderamento por atuar na
direção do grupo.
Emoção e às vezes alguma
ansiedade pela responsabilidade.

Conhecimento de outras pessoas e sua
diversidade.
Energia contagiante por meio da
construção de novos relacionamentos.
Esperança de que o que estamos
semeando dará seu fruto.

Que aspectos positivos
descobriu no trabalho do grupo

que você anima?

Em que você acha que devemos crescer
nos próximos meses para que o trabalho

dos grupos se aproxime do ideal?

Divulgar a Rede.
Criar uma estrutura que permita
combinar os tempos.
Promover o intercâmbio e o
conhecimento entre os grupos.

Terminado o momento de compartilhar, Javier Llamas, Project Manager da Champagnat
Global, incentivou as pessoas a participarem do fórum de apresentação pessoal na Agorá:
e a aproveitarem as ferramentas da plataforma para dinamizar a interação.

O Ir. Carlos Alberto Rojas, Diretor do Secretariado de Educação e Evangelização, encerrou
a reunião agradecendo ao Sr. Pep Buetas pelo apoio na dinâmica de trabalho durante a
reunião e pelo bom espírito que está sendo criado entre aqueles que fazem o trabalho de
pioneiros no desenvolvimento da Rede. Ao mesmo tempo, comentou sobre a possibilidade
de rotatividade no papel de animador ao longo do tempo e que outros membros assumam
a animação dos grupos.



Esta é a razão pela qual acaba de ser feita uma migração para:
https://www.champagnat.global/pt onde a plataforma de interação do grupo AGORÁ foi
integrada no mesmo portal web.

Aqueles que desejam participar pela primeira vez, devem se registrar na plataforma,
seguindo as instruções, clicando no botão JUNTE-SE AGORÁ que aparece no topo do
menu.

"ESTÁ SUCEDENDO" EM CHAMPAGNAT GLOBAL
 

AGORÁ é o nome de ujma ferramenta web que facilita a conexão e o intercâmbio de
educadores em todo o mundo na Rede Global de Escolas Maristas. Aqui estão as
adaptações que esta plataforma sofreu nas últimas semanas.

Seguindo as sugestões de alguns membros da Champagnat Global, a AGORÁ tem agora a
dupla possibilidade de conhecer os membros do grupo do qual é membro e conhecer
todos os membros da comunidade escolar que estão inscritos na plataforma. Em outras
palavras, a AGORÁ funciona como uma rede social de educadores maristas.
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Por fim, todos os participantes receberam
informações sobre o encontro presencial da
CHAMPAGNAT GLOBAL que acontecerá de 28 de
novembro a 7 de dezembro de 2022, no México.
Sob o lema “Juntos somos mais fortes”, espera-
se terminar de concluir e definir, de forma
participativa, o roteiro a seguir na rede de escolas
na sua próxima etapa de 2023-2025.

Número 08  |  agosto/septembro 2022

Champagnat Global é um espaço para promover a comunicação e a sinergia educativa,
"um lugar a que todos pertencemos". Se você quiser se envolver, saiba mais e entre em
contato conosco.

https://www.champagnat.global/pt/mexico-2022-informacoes/
https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt
https://www.champagnat.global/pt/inscricao/
https://www.champagnat.global/pt/mexico-2022-informacoes/
https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-participa
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Aqueles que já participavam da plataforma anterior, têm os seus dados já transferidos
para a nova plataforma, mas devem ativá-la alterando sua senha. Ao clicar no botão LOG
IN, aparecerá uma caixa com seu nome de usuário e senha e abaixo dela você terá que
mudar sua senha clicando em "Esqueceu sua senha?

Também aproveitamos esta oportunidade para oferecer algumas diretrizes sobre como
navegar na nova interface AGORÁ.

COMO SE MOVER NA NOVA INTERFACE DE AGORA?

Uma vez inscrito na AGORÁ, você deve conectar-se.
Em primeiro lugar: Recomendamos que você edite seu PERFIL.

Coloque sua foto.
Ajuste seu e-mail, definindo sua preferência para evitar o recebimento, por defeito,
de demasiadas informações.

A AGORÁ lhe oferece diferentes formas de participar:

GRUPOS: Fazer parte de um grupo e conversar, debater e trabalhar em iniciativas com
outros membros da comunidade escolar que compartilham um interesse comum.
ATIVIDADE: Participe de uma atividade, postando algo interessante que você deseja
compartilhar com a comunidade.
MEMBROS: Conheça e entre em contato com diferentes membros da AGORÁ.
FORUMS: Junte-se aos diferentes fóruns gerais, abertos a todos.

https://www.champagnat.global/pt/
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Confira o GROUPS!

Dentro dos grupos, além da descrição do
conteúdo do grupo, há alguns recursos que
facilitam a interação:

Atividades em grupo: onde você pode
compartilhar mensagens e informações de
interesse.

Fórum: onde são criadas discussões de
interesse para o grupo.

Membros: Você pode ver o perfil dos membros
do grupo e comunicar-se com eles através de
mensagens.

Convidar: Você pode convidar outros membros
da rede para juntar-se ao seu grupo.

Documentos e Mídia: Este é o lugar on de você
pode carregar documentos de interesse para o
grupo.

MINHA EXPERIÊNCIA EM AGORÁ

Participar da AGORÁ é uma experiência de interação global que não é adquirida automaticamente.
Alargar nossos horizontes além de nossa escola, nosso país, nossa província ou distrito pode parecer
muito interessante, mas na prática isso não é muito comum. A abertura para o global, mesmo que
atuemos localmente, implica em uma nova cultura que tem que ser cultivada pouco a pouco. Alguns
dos membros de Agorá compartilham brevemente conosco sua experiência sobre o que os motiva
para fazerem parte deste espaço:

O que o motiva a participar de Agorá? 
Estou motivado pelas enormes oportunidades que os nossos
estudantes e maristas da província têm de se conectar com a
Família Marista mais ampla e de se unirem a ela. Parece ser um
processo natural e este é o momento certo.

E o que é que Agorá traz para você?
Sinto a responsabilidade de garantir que isso aconteça para nosso
futuro marista na província. Estou animado com cada conversa que
tenho com os maristas ao redor do mundo. O sentido mais amplo
da família fortalece meu espírito marista.

Aisling Demaison 
Coordenador de Educação.

Provincia Europa Centro Oeste.
https://maristeu.com

https://www.champagnat.global/pt/os-grupos/
https://maristeu.com/
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Santiago Vasconcello 
Responsável pelo currículo e

pela equipe de avaliação.
 Maristas Chile.

https://www.maristas.cl/secto
r_chile

O que o motiva a participar da Agorá? 
Os novos cenários, tanto antes como depois da pandemia, nos
desafiam a remover as estruturas estagnadas e enraizadas do
processo de ensino e aprendizagem, portanto, é necessário "alargar
a tenda da pedagogia", conceptualizando a visão ou visões de como
aprendemos e como devemos ensinar no século XXI.

E que traz para você o fato de ser membro de Agorá?
Agorá é uma ferramenta valiosa que nos permite "fazer as coisas de
forma diferente", percebendo que "a casa comum" é mais simples do
que os preconceitos que alimentam nossas crenças. O conhecimento
e a amizade com outras culturas são uma vantagem, pois nos
permitem realmente tecer uma rede que nos permite compartilhar o
conhecimento que temos com outras obras maristas.

Luz Sandoval 
Área de comunicação 

Província Marista México Central
https://maristas.edu.mx

O que o motiva a participar da Agorá? 
Participar da Agorá me faz sentir motivado para aprender sobre as
perspectivas globais em vários aspectos da educação. 

E o que você ganha ao fazer parte da Agorá?
Criar contatos, compartilhar espaços de encontro e diálogo nos
permite levar em conta que as soluções e dificuldades que
encontrarmos podem ser úteis também para os outros.

Javier Signes 
Professor.

Escola San Juan Bautista
(Espanha-Denia)

https://www.maristasdenia.com

O que o motiva a participar de Agorà? 
O sentimento de pertencer à instituição marista e a identificação com
certos valores de fé e a identidade que cresceram em mim após a
pré-cimeira e a cimeira da Rede Global. Acredito que é uma iniciativa
onde vamos nos encontrar e dar "luz" a muitas pessoas que têm as
mesmas preocupações e motivações. 

O que fazer parte de Agorá lhe traz?
Ser capaz de compartilhar experiências, crescer pessoalmente e
participar de iniciativas sobre diferentes tópicos de interesse. Foi-
nos dado um grande poder de conexão em nível global. Agorà está
aqui para ficar, já é uma realidade e agora precisamos de todos.

Com o objetivo de definir e construir de forma participativa o roteiro a ser seguido em Champagnat
Global na próxima etapa: 2023-2025, de 28 de novembro a 6 de dezembro de 2022, será realizada
uma reunião presencial na Cidade do México com a participação de membros pertencentes à Rede

Global de Escolas Maristas: CHAMPAGNAT GLOBAL. 
Você pode seguir todas as informações sobre a reunião no link a seguir AQUI

Já conhecerá também o significado do logotipo e o lema que inspiram a reunião.

SENTIR-SE PARTE DO MÉXICO 2022

https://www.champagnat.global/pt/mexico-2022-informacoes/
https://www.maristas.cl/sector_chile
https://maristas.edu.mx/
https://www.maristasdenia.com/
https://www.champagnat.global/pt/mexico-2022-informacoes/
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