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Prezados Maristas de Champagnat! Maio foi um mês muito dinâmico no
Champagnat Global e assim o contamos nesta edição. Além disso, este

boletim nos apresenta um mês muito especial, junho, que evoca a figura
do nosso fundador, a quem honramos com homenagens, orações e

celebrações como a que queremos organizar pela primeira vez chamando
os diretores de todas as Escolas Maristas do Mundo.
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DIRETORES DE TODAS AS ESCOLAS MARISTAS DO MUNDO
CONVIDADOS A CELEBRAR E A REFLETIR JUNTOS 
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omo parte de seu plano de trabalho
com a Comunidade Escolar Marista
Internacional, a Rede Global Marista
de Escolas, Champagnat Global,
programou um evento especial, um
webinar, para celebrar a festa de São
Marcelino, em junho, para os diretores
das escolas maristas. O tema será: O
que faz uma escola ser marista?
Educadores maristas de diferentes
partes do mundo vão compartilhar sua
resposta a esta pergunta.

A fim de incentivar a participação de
todos os diretores, o mesmo webinar
será realizado em duas datas
diferentes: a primeira no dia 8 de junho
e a segunda no dia 14 do mesmo mês.
Se você estiver interessado em
acompanhar o webinar ao vivo, você
pode fazê-lo no youtube: 8 de junho e
14 de junho.

https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt/
https://youtu.be/va8YZaz4fzAZ
https://youtu.be/d_2OJsHXalk


caminharem juntos como uma família
global.

A comunidade escolar ficou
entusiasmada com o projeto e espera
poder beneficiar dos resultados
inerentes a este caminhar como rede
marista global.

Entre outros, a escola espera
beneficiar das melhores práticas de
outras instituições maristas. O colégio
de Malaui está empenhado em
participar na promoção de inovações
na evangelização e educação, com
vista a proporcionar uma educação
holística de qualidade aos jovens.
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A REDE MARISTA GLOBAL DE ESCOLAS CHEGA À ESCOLA
SECUNDÁRIA MARISTA EM MALAWI 

“Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo”
(Provérbio africano)

Dia 6 de maio de 2022 representa um
marco na história da Escola
Secundária Marista do Malawi,
quando o Ir. Mark Omede, diretor
adjunto do Secretariado de Educação
e Evangelização, oficializou o
lançamento no colégio, com os alunos
e formadores, da Rede Global Marista
de Escolas.

A escola organizou este evento
especial a fim de sensibilizar para
esta nova iniciativa do Instituto
lançada no ano passado, que
apresenta a rede de escolas como
uma forma prática de convidar os
Maristas de Champagnat a 

https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt/
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"ESTÁ ACONTECENDO" NO CHAMPAGNAT GLOBAL

A reação dos alunos, após a apresentação,
mostrou que estão muito entusiasmados
com a Rede, porque ela abrirá muitas
oportunidades para interagirem com
colegas estudantes maristas de outras
partes do mundo, o que ajudará a alargar o
seu horizonte e a provocar uma mudança
de mentalidade. Os educadores, por sua
vez, prometeram ser participantes ativos
nas atividades da rede.

Reunião da equipe Champagnat Global com a Rede 
Integrada de Educação Básica do Brasil Marista 

Em maio passado, por coincidências e pedidos de colaboração, os eventos da
Champagnat Global nos levaram a duas interessantes realidades maristas:
Brasil e África do Sul. 

No dia 02 de maio, a equipe
Champagnat Global teve a
oportunidade de conhecer e
interatuar com a Rede Integrada de
Educação Básica que reúne todas as
Escolas Maristas do Brasil. A Rede
integrada é uma nova iniciativa por
parte da União Marista do Brasil
(UMBRASIL), que tem como objetivo
promover um processo de crescente
unidade e ação dos colégios e
escolas sociais Marista do Brasil. Seu
propósito, em termos de gestão
conjunta das escolas deste país,
busca garantir a vitalidade e a
sustentabilidade do Carisma
transmitido por São Marcelino
Champagnat para o presente e o
futuro.
A reunião foi muito frutífera ao constatar que os diversos tipos de redes
educativas que estão surgindo no Instituto Marista são complementares.

https://www.champagnat.global/pt/
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Algumas redes têm um caráter de gestão conjunta, como é o caso da Rede
Integrada de Escolas Maristas do Brasil, enquanto outras dão ênfase na
animação e sinergias, como é o caso de Champagnat Global. Ambas as redes são
complementares e enriquecem nossa missão Marista em todos os aspectos.

Participação de Champagnat Global na reunião da equipe 
diretiva da Rede de Voluntariado (Porto Alegre, Brasil)

 

Em razão do encontro do Conselho
Diretivo da Rede de Coordenadores
Provinciais de Voluntariado, realizado
na cidade de Porto Alegre, de 03 a 07
de maio, o Ir. Valdícer Fachi, do
Departamento de Colaboração para a
Missão Internacional (CMI),
considerou oportuno aproveitar a
presença da equipe do Champagnat
Global no Brasil para partilhar sobre
as possibilidades de colaboração
oferecida pela Rede Global de Escolas
ao projeto de voluntariado Marista
Internacional.

O Ir. Carlos Alberto Rojas, diretor do
Secretariado de Educação e
Evangelização, e Javier Llamas,
Project Manager do Champagnat
Global, apresentaram propostas da
Rede de Escolas e partilharam 

com os presentes uma reflexão sobre
as iniciativas que podem ser
fomentadas para dar a conhecer a
experiência de voluntariado na
comunidade escolar Marista
internacional. A rede Global Marista
de Escolas é, sem nenhuma dúvida,
um meio muito propício para
fomentar o voluntariado Marista para
estudantes e especialmente entre os
educadores.

https://www.champagnat.global/pt/
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Apoio do Secretariado de Educação e Evangelização 
à reflexão estratégica escolar sul-africana

 

Durante os dias 13 e 14 de maio de
2022, o Secretariado de Educação e
Evangelização do Instituto foi
convidado para participar da reunião
que tiveram com os membros do
Conselho nacional de escolas para
analisar sua estratégia de futuro na
África do Sul. Neste país, o Instituto
conta com 5 colégios com uma
grande tradição e prestígio no
sistema educativo do país.

Respondendo ao convite, o Ir.
Norbert Mwila, animador da
Província Marista da África Austral, o
Ir. Mark Omede, diretor adjunto do
Secretariado, e Javier Llamas,
mánager do Projeto da Rede de
Escolas Maristas Champagnat
Global, partilharam com a equipe
sul-africana, experiências e boas
práticas que estão acontecendo em
várias partes do mundo Marista, e
que podem ser referência na hora

de definir estratégias locais.

Foi muito interessante constatar
que os desafios apresentados no
trabalho educativo e administrativo
das escolas Maristas no mundo são
cada vez mais complexos, porém, ao
mesmo tempo, as ferramentas e as
mentalidades que desenvolvemos
são também colaborativas e
participativas. Estamos seguros de
contar com a força coletiva na hora
de solucionar nossos desafios. 

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


Nesta ocasião, devido à experiência
recente de poder apresentar
Champagnat Global nos três colégios
maristas de Joanesburgo (África do
Sul), nos concentramos nessas escolas
maristas que oferecem excelentes
oportunidades para praticar o
intercâmbio de atividades escolares.
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MAPA GLOBAL DAS ESCOLAS

Diretores, professores ou
interessados   em promover atividades
internacionais conjuntas, lembramos
que, na AGORÁ, vocês podem se
inscrever no grupo de
Internacionalização e entrar em
contato com estas e outras escolas
maristas do mundo.

ST DAVID'S MARIST INANDA MARIST BROTHERS LINMEYER SACRED HEART COLLEGE

RECOMENDACIONES
Potencial
Humano
A Comissão
Internacional 
de Missões 
do Instituto
Marista
publicou sua
mensagem nº
14 intitulada
“Potencial
humano”. 
Em nome da

Comissão, o Irmão Rodrigo Espinosa
Larracoechea, do México, valoriza a
importância da pessoa e destaca que a
força do Instituto está no potencial de 
nós que somos Maristas de Champagnat.

Oportunidade
de formação 
e fazer rede 
com líderes 
da inovação
educacional

Para aqueles que estão interessados   em
projetar e acompanhar ambientes de
aprendizagem personalizados nos quais
cada estudante é o protagonista de seu
itinerário de aprendizagem, recomendamos
o curso de formação de professores que
estão oferecendo Hace Lazos e Nazaret
Global Education. Uma formação em ação
por meio de módulos muito práticos e
repletos de ferramentas para o dia a dia. 

https://champagnat.org/pt/potencial-humano-xiv-mensagem-da-comissao-internacional-de-missao-marista/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt/grupos-2/internacionalizacion/
https://www.stdavids.co.za/
https://maristbl.co.za/
https://sacredheart.co.za/
https://champagnat.org/pt/potencial-humano-xiv-mensagem-da-comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/potencial-humano-xiv-mensagem-da-comissao-internacional-de-missao-marista/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
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