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Para entender o presente e o futuro
de muitos projetos, é necessário
conhecer suas origens, as
motivações iniciais e os processos
seguidos ao longo do tempo. A Rede
Global Marista de Escolas acaba de
nascer, mas já tem uma trajetória de
gestação que acreditamos ser
necessária para que permaneça na
memória coletiva marista ao longo
do tempo. Por isso, aproveitamos
para apresentar o documento:
Itinerário da Rede Global Marista de
Escolas em sua versão resumida. 

www.champagnat.global

Caros Maristas de Champagnat! Trabalhar em rede é emocionante e
desafiador. Com Champagnat Global, estamos na “linha de frente” da

inovação na gestão internacional de um grupo de escolas. Nesse
momento é muito importante promovermos e fortalecermos a cultura
da cooperação. Aos poucos estamos implementando atividades para

fomentar essa cultura entre nós. Não perca as atividades para as quais
alguns grupos nos convidam durante o mês de março!
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Descarregar o Itinerário da Rede Escolar 
Marista Global neste Código QR
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https://www.champagnat.global/wp-content/uploads/2022/02/PT-resumen-itinerario-digital.pdf
https://www.champagnat.global/wp-content/uploads/2022/02/PT-resumen-itinerario-digital.pdf
https://www.champagnat.global/pt/


No documento são destacadas as
seguintes ideias:

      A origem da Rede Global Marista
de Escolas responde à necessidade
sentida pelo Instituto Marista de
“Caminhar juntos como família
global” (XXII Capítulo Geral, 2017).

     A idealização da Rede foi
realizada de forma cocriativa e
participativa, aproveitando a
capacidade coletiva da comunidade
escolar marista internacional.

      A Rede Global Marista de Escolas
se materializa em um espaço de
encontro, de conexão e de
intercâmbio, denominado
CHAMPAGNAT GLOBAL, que além
disso conta com uma plataforma
digital: AGORÁ, que facilita a
interação entre grupos com
interesses comuns.

      A Rede foi lançada em modo
protótipo, de tal forma que com a
experiência vivida se possa ir
validando o modelo desenhado,
acolher aprendizagens e
desenvolver versões melhoradas,
até que se encontre um modelo
estável que responda corretamente
às expectativas e desafios das
comunidades escolares Maristas ao
redor do mundo. 

Se você está interessado em saber
mais sobre como surgiu a Rede
Global Marista de Escolas e,
sobretudo, descobrir quais as
possibilidades que ela oferece à
comunidade escolar Marista
internacional, o relatório, disponível
nesse link, lhe será muito útil. 

 

www.champagnat.global
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https://www.champagnat.global/wp-content/uploads/2022/02/PT-resumen-itinerario-digital.pdf
https://www.champagnat.global/pt/


GLOBAL MARISTA CONSELHO 
DE ESTUDANTES UMA
INICIATIVA PARA EMPODERAR
JOVENS MARISTAS NO NÍVEL
INTERNACIONAL

No último dia 7 de fevereiro, Aisling
Demaison, diretora de Educação
Marista da Província da Europa
Centro-Oeste, e Javier Llamas,
representante da Rede Marista
Global de Escolas, reuniram-se no
Colégio Marista de Dublin (Marian
College) para continuar a promover
iniciativas que a Rede Global Marista
de Escolas está possibilitando à
comunidade escolar marista
internacional.

A Irlanda tem um interessante
programa de liderança para
empoderar os estudantes maristas
que vale a pena compartilhar com
outras regiões do mundo.

 

www.champagnat.global
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  “ESTÁ ACONTECENDO” em CHAMPAGNAT GLOBAL 
 
Se em sua escola você estiver
interessado em fazer parte de um
grupo de jovens líderes estudantis
com os quais promover os valores
maristas e se conectar com grupos
semelhantes em outros países do
mundo, você pode participar do
grupo liderado por Aisling em Agorá:
Marista Global Conselho de
estudantes.
DIRETORES DE COLÉGIOS
MARISTAS DA COLÔMBIA
APROFUNDAM SEU
CONHECIMENTO SOBRE A REDE
GLOBAL CHAMPAGNAT

A convite do Ir. Leonardo Yepes, a
Rede Marista Global de Escolas
participou do encontro de Diretores
dos Colégios da Colômbia que
aconteceu na última quarta-feira, 16
de fevereiro de 2022. Foi um
encontro muito propício para
continuar conhecendo o processo
que está seguindo a Rede e
aprofundar sobre as oportunidades
oferecidas a cada colégio.
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https://www.champagnat.global/es/


O grupo TERCEIRO EDUCADOR
convida para sua reunião de
lançamento do grupo a todas as
pessoas interessadas no tema
relacionado à criação de espaços
de aprendizagem que possibilitem
o ser e o fazer no desenvolvimento
integral dos estudantes. 

O encontro (língua espanhola)
acontecerá na quinta-feira, 10 de
março, às 16h em Montevidéu,
Uruguai (20h em Roma, Itália).

Os interessados   podem acessar AQUI
ID de reunión: 896 8634 8487

Código de acceso: 236179

 
www.champagnat.global
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CONVITES PARA PARTICIPAR DA 

O encontro destacou a importância
de participar das atividades que
estão sendo organizadas em rede
aberta: webinars, cursos... e as
atividades realizadas na plataforma
Agorá para quem deseja conhecer e
interagir sobre temas de interesse
comum.
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https://us06web.zoom.us/j/89686348487?pwd=a2NYeDdYZXJYUWFMWldiZWZMbFBNZz09
https://www.champagnat.global/pt/


Continuamos recebendo as
imagens para o Mapa Global
Marista das escolas. 
O álbum começa a tomar forma.
Aguardamos suas fotos! 

 
info@champagnatglobal.com 

o mission@fms.it 

A conferência será ministrada por Rosa Pérez, diretora de Educação Digital
da consultora Gaptain (Espanha).

Conheceremos um estudo sobre o diagnóstico e o mapa digital de escolas
reais para ver como os alunos usam a tecnologia e como ela determina
suas relações sociais. Serão fornecidas informações sobre o tipo de
competências necessárias para prevenir estes riscos digitais.

A conferência (em inglês e espanhol) será realizada na terça-feira, 15 de
março, às 13h em Santiago do Chile, Chile (17h em Roma, Itália).

www.champagnat.global
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Os interessados   podem acessar AQUI
ID de reunión: 818 1187 2815

Código de acceso: 996727

MAPA DAS ESCOLAS

O grupo SEGURANÇA DIGITAL
organiza uma conferência muito
interessante intitulada: "Riscos
digitais de crianças e jovens e
educação preventiva na escola e 
em casa". 
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Escola Chinquiquirá - Maracaibo (Venezuela) Escola Marista Champagnat - Badalona (España)

Irmão Nicéforo - Escola Marista San Alfonso (El Salvador)

Escola Marista San Alfonso (El Salvador)

Liceo Salvadoreño (El Salvador)

Escola Marista Champagnat

Badalona (España)

Escola La Immaculada 

Granada (España)

Escola Valldemia - Mataró (España)

Escola Irmão Ildefonso 
Maracaibo (Venezuela)
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