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Por ocasião do encontro do
Secretariado de Educação e
Evangelização com os
coordenadores de Educação
e Missão de todas as
Províncias Maristas, em
dezembro passado, o Ir. Ben
dirigiu algumas bonitas
palavras que resumiu
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Caros Maristas de Champagnat! A Rede
Marista Global de Escolas conta com
este boletim informativo para conhecer
os últimos acontecimentos de nossa
rede e conectar os interesses e
preocupações da comunidade escolar
mundial. Convidamos-lhe a partilhar
estas informações na sua localidade e,
caso ainda não o tenha feito, inscreva-se
para receber estas notícias.

EDITORIAL

MENSAGEM DO IRMÃO BEN CONSIGLI PARA A
REDE MARISTA GLOBAL DE ESCOLAS

 

com o seguinte provérbio: "Se você quer um ano de prosperidade, cultive
grãos. Se você quer 10 anos de prosperidade, cultive árvores. Se você quer
100 anos de prosperidade, cultive pessoas". Você está convidado a
acompanhá-lo nesse curto vídeo, mas muito especial.
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“ESTÁ ACONTECENDO” NO CHAMPAGNAT GLOBAL

Nesta ocasião, em nossa seção
“ESTÁ ACONTECENDO”,
aproveitamos a oportunidade para
falar sobre a “AGORÁ”, a plataforma
online que facilita o encontro da
Comunidade Escolar Marista Global.

“AGORÁ” (do grego ἀγορά) é um
termo usado na Grécia antiga para
designar a praça pública onde os
cidadãos da polis (cidade-estado
grega) costumavam se reunir. Era
um espaço aberto que era o centro
do comércio, da cultura, da política e
da vida social dos cidadãos.
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Evocando a antiguidade grega, em
nossa “AGORÁ” você também
poderá se encontrar e compartilhar
com outros Maristas de
Champagnat, de diversas partes do
mundo. Cadastre-se na plataforma e
faça parte de um ou mais grupos.
Em cada grupo você poderá
participar de uma conversa,
participar de um debate, encontrar e
compartilhar materiais, ou trabalhar
em iniciativas ou temas de seu
interesse e do interesse de
membros da comunidade escolar
marista internacional.

Se você quiser saber mais sobre
“AGORÁ”, é muito simples: você
encontra tudo no link a seguir aqui.

https://agora.champagnat.global
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https://agora.champagnat.global/


Educação e segurança digital
O grupo partilha conhecimentos e boas
práticas sobre cibersegurança e competência
digital, controle parental, tecnologia e bem-
estar digital no ambiente escolar e familiar.

Os grupos que já iniciaram as atividades e aguardam 
novos membros são:
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Aprendizagem de idiomas
É um grupo ideal para promover iniciativas de
conexão entre distintos centros ou
organizações Maristas para a prática de um
idioma.

Levante-se, Opine & Participe
Este grupo tem como objetivo fomentar e
acompanhar iniciativas que contribuam para a
formação, participação e empoderamento de
crianças e jovens.

O terceiro educador
Neste grupo se pretende debater, conscientizar
e proporcionar ferramentas para criar espaços
de aprendizagem que habilitem o ser e o fazer,
no desenvolvimento integral das pessoas.

Internacionalização de estudantes
Este grupo tenta empoderar os estudantes para
liderar atividades e processos em suas
comunidades escolares por meio dos valores
Maristas e com o apoio da presença global da
comunidade escolar Marista.
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IR. MARK OMEDE PROMOVE REDE MUNDIAL DE
ESCOLAS MARISTAS NA NIGÉRIA

 

Se você estiver interessado em outros temas que gostaria de liderar,
interagindo com a comunidade Marista internacional, informe-nos para

apoiar sua iniciativa e iniciar um novo grupo.
 
      BEM-VINDO AO CHAMPAGNAT GLOBAL, BEM-VINDO À AGORÁ!

Cidadania Global
É um grupo que quer trabalhar ativamente, a
partir do âmbito escolar, na construção de
um planeta mais justo, mais sustentável e
pacífico.

 
www.champagnat.global

Inovação educativa
Um grupo ideal para compartilhar e se
enriquecer sobre os novos processos de
ensino e aprendizagem que agreguem valor à
dinâmica escolar.

O Sacred Heart Marist College de
Ejule, na Nigéria, realizou em 7 de
janeiro um seminário sobre o tema
“Sonhando o Melhor para o
Aperfeiçoamento Escolar”. O Ir.
Mark Omede, do Secretariado de
Educação e Evangelismo da
Administração Geral, foi o facilitador
do seminário.

Durante sua apresentação, o Ir. Mark
dividiu o seminário em duas sessões
com seus respectivos objetivos e
destaques.

A primeira sessão, com o tema
“sonhando o melhor para o
aperfeiçoamento escolar”, teve
como objetivo gerar ideias e co-criar
um itinerário que permite ser uma
boa escola marista, participando
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https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-participa/


da Rede de Escolas Maristas,
procurando atrair outros nessa
trajetória.

Após o trabalho de grupo, os
participantes mencionaram as
seguintes perspectivas para a
própria escola nos próximos cinco
anos: digitalização total da escola,
construção de espaços para a
equipe de formação, aumento do
número de alunos, melhoria dos
salários dos empregados.

No final da primeira sessão, o Ir.
Mark pediu aos professores que
transferissem sua experiência para
suas salas de aula para criar uma
experiência única de ensino e
aprendizagem.

A segunda sessão, com o tema
“Envolvendo-se na administração
escolar com uma atenção especial à
proteção das crianças”, foi uma
apresentação sobre a administração
inclusiva na escola centrada no
estudante. O Ir. Mark chamou a
atenção dos participantes para as
leis de proteção das crianças 
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e outros decretos de implementação
destinados a proteger e
salvaguardar os direitos das crianças
na escola e em outros ambientes de
aprendizagem. Ele também
encorajou o diretor da escola, o Ir.
Paul Angulu, a permitir que a equipe
se engajasse no projeto a ser
construído, pois conhecendo bem a
situação, os problemas podem
facilmente oferecer soluções.

O Ir. Mark desafiou os professores,
especialmente os professores de
ciências, a usar um método de
pensamento criativo buscando
encontrar, por exemplo, energia
limpa para o uso na escola,
substituindo o gás e a lenha,
atualmente em uso.

Concluindo a segunda sessão, o Ir.
Omede disse que os educadores
maristas estão a serviço dos alunos,
cuidando deles. Encarregou os
tutores de ensinar o cuidado e o
amor às crianças, que o Ir. Mark
descreveu como presentes de Deus.
Sublinhou que é preciso trabalhar
em sinergia para lograr uma
excelente educação das crianças.
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ÁLBUM MAPA GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS

www.champagnat.global

O Mapa Global Marista de Escolas
está agora disponível em duas
versões: uma versão on-line
interativa e uma versão para
download. Convidamos você a
explorar estes recursos, pois são
ferramentas muito interessantes
para localizar e aprender mais sobre
as escolas maristas em todo o
mundo. 

Missio Locus (lugar da missão) é o
mapa interativo, projetado e
desenvolvido pelo Secretariado de
Educação e Evangelização com o
extraordinário apoio do
Departamento Marista de
Tecnologia de Curitiba, da Província
Brasil Centro-Sul. Missio permite
localizar cada uma das quase 600
escolas maristas espalhadas pelos 5
continentes e conhecer seus
principais dados. Acesse Missio
Locus nesse aqui.

Há também a versão imprimível do
mapa. Ela fortalece nossa identidade
e senso de pertença e ainda pode
decorar nossos ambientes de
trabalho. 

O mapa da Rede Global de Escolas
Maristas é muito mais do que uma
apresentação geográfica da
presença marista. Por trás de cada
obra há uma identidade marista que
gostaríamos que você
compartilhasse conosco para que
juntos possamos formar um álbum
digital global que certamente
contribuirá para a visualização de
nosso espírito de família. 

Para lograr tal objetivo, pedimos que
nos envie fotos do mapa exposto em
sua escola. 

Use os seguintes endereços:

 info@champagnatglobal.com ou
mission@fms.it. 

Aguardamos sua visita e suas fotos!
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