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todos juntos tornamos isso possível.
Aproveitamos este Boletim Informativo
para relembrar os momentos
emocionantes do lançamento da Rede,
para contemplar os pontos que marcaram
este primeiro ano de vida e, claro, para
olhar o futuro com esperança.

Alegria, entusiasmo, esperança… são alguns dos sentimentos que vão ocorrer em nós que
vivemos o lançamento de Champagnat Global e agora voltamos a ver os momentos
maravilhosos dos vídeos de lançamento da Rede Marista Global de Escolas.

Se você os acompanhou no lançamento, certamente ficará entusiasmado para sentir
novamente alguns momentos especiais. Se você ainda não teve a oportunidade de vê-los,
não perca, eles vão lhe emocionar!
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Caros Maristas de Champagnat! 
Recebam nossa cordial saudação. Em
outubro de 2021, foi lançado o
Champagnat Global. Estamos em festa. 
O bebê faz um ano... ele engatinha
querendo descobrir o seu entorno e já dá
seus primeiros passos…! Parabéns porque 
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Episódio 1
O sonho de Marcelino e o

chamado a caminhar juntos.

Episódio 2
A vida marista renasce em
novos projetos educativos

Episódio 3
Recriamos os valores

Maristas de forma inovadora
e colaborativa.

 

https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/pt/
https://youtu.be/9gMmWnRfQUA
https://youtu.be/72eaI3obuzA
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Aos que participaram do Cúpula Global na semana de 25 a 29 de outubro de 2021,
organizado por meio da metodologia de investigação apreciativa, (cerca de 500 pessoas de
50 países), que fizeram o excelente trabalho de converter as áreas de oportunidade e os
temas trabalhados na pré-cúpula em potenciais iniciativas a serem desenvolvidas na Rede,
convidamos você a fazer parte ativa da Champagnat Global e aproveitar esta oportunidade
para concretizar seus sonhos.

"ESTÁ SUCEDENDO" EM CHAMPAGNAT GLOBAL

MARCOS DO PRIMEIRO ANO 

Muitas coisas aconteceram em Champagnat
Global desde que há um ano decidimos
caminhar juntos como uma família global
Marista escolar. Com um modelo de rede
desenhado de forma colaborativa, com a
participação de muitos Maristas de
Champagnat reunidos em tantos encontros,
os laços de família são fortalecidos.

Neste primeiro aniversário não
pretendemos fazer um extenso relatório
sobre as atividades desenvolvidas ao longo
deste período inicial, mas é bom destacar e
valorizar alguns dos marcos que foram
alcançados com o envolvimento dos
pioneiros da rede e são motivo de
celebração.

Neste momento temos um portal web
que nos permite aceder a informação,

recursos e serviços. Um ponto de
encontro para a comunidade escolar

global Marista.

WEB Champagnat Global MAPA das Escolas 
Em versão para baixar e interativa, 
o mapa é um valioso instrumento a
serviço do fortalecimento da nossa

identidade e sentido global. Você
conhece o álbum de fotos do Mapa

Global Marista das Escolas?

https://champagnat.global/pt/
https://champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-mapa/
https://champagnat.global/pt/os-grupos/
https://champagnat.global/pt/
https://champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-mapa/
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É a ferramenta da Champagnat Global
que permite participar de um ou vários
grupos para conversar, compartilhar e

trabalhar iniciativas com outros
membros da comunidade educativa

Marista, promovendo a comunicação, o
encontro e a interação.

AGORÁ

Periodicamente, aqueles que decidem se
inscrever recebem um boletim com as
notícias mais importantes dos eventos

da Champagnat Global.

BOLETÍM informativo
(NEWSLETTER)

 

É o espaço que promove atividades
voltadas especificamente para a

comunidade escolar. Este ano vale
destacar o webinar internacional para

diretores de Escolas Maristas, por
ocasião da festa de São Marcelino

Champagnat

ATIVIDADES DE 
REDE ABERTA

Os MOOCs são cursos online massivos e
abertos, voltados para um número

ilimitado de participantes por meio da
Internet. Na Champagnat Global

estamos trabalhando para que em breve
possamos oferecer alguns cursos muito

simples, mas ao mesmo tempo
importantes, para sintonizar com os

valores que queremos incutir em nossa
comunidade global. O curso de

Cidadania Global Marista estará
disponível em breve!

MOOC 
Cidadania Global

https://champagnat.global/es/grupos
https://champagnat.global/pt/os-grupos/
https://champagnat.global/pt/rede-global-marista-escolas-noticias/newsletter/
https://champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-documentos-e-recursos/identidade-champagnat-global/
https://champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-recursos/identidad-champagnat-global
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OLHANDO O FUTURO COM ESPERANÇA 

Temos motivos para estar muito felizes por
ter concretizado o apelo do XXII Capítulo
Geral para "Caminhar juntos como uma
família global" na comunidade escolar
Marista. Champagnat Global é uma
realidade evidente pela conquista de
alguns marcos muito interessantes, como
acabamos de descrever na seção anterior.
Agora, cabe a nós continuar validando,
desenvolvendo e impulsionando o modelo
de rede que decidimos em conjunto há
apenas um ano.

O Ir. Carlos Alberto Rojas, Diretor do
Secretariado de Educação e
Evangelização, e o Ir. Omar Omede,
Diretor Adjunto, foram os que, por
mandato do Conselho Geral, deram os
primeiros passos para concretizar o
projeto que hoje é Champagnat Global.

A eles, que orientaram e geriram o
processo de construção da rede, desde o
primeiro minuto, quisemos perguntar-lhes
que aspectos consideram importantes para
que esta criatura, com apenas um ano de
idade, continue a crescer saudável, robusta
e vigorosa. Aqui está a resposta:

Há muitos desafios pela frente,
especialmente criar uma cultura de
interação global. Esse processo, como no
exemplo do bebê, não podemos forçar. O
que estamos fazendo exige um
desenvolvimento que deve ser necessário
alimentar e esperar o crescimento que se
dá em cada ser humano como também
nas organizações, em momentos
diferentes.

Da mesma forma, sentimos que, em geral,
vivemos um pouco sobrecarregados por
inúmeros compromissos no dia a dia das
escolas. Champagnat Global não pode ser
um fardo a mais, porém, ao contrário,
deve ser uma ajuda para melhor
desempenhar nossa missão. Talvez não se
trate de fazer mais coisas, mas de fazer
de uma maneira diferente o que já
avançamos.

Neste momento é fundamental definir o
roteiro para os próximos três anos da
CHAMPAGNAT GLOBAL e pensamos em
alguns indicadores importantes a ter em
conta no nosso itinerário:
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CONEXÃO E 
INTERCÂMBIO

Manter uma conexão constante com as
diferentes redes de missão e estruturas

regionais e globais, fomentando o modelo
colaborativo que foi promovido durante a

concepção e o lançamento da
Champagnat Global. 

COCRIAÇÃO 
E SINERGIA

Continuar validando o modelo de rede e
adaptando as soluções tecnológicas às

reais necessidades da comunidade
escolar global. 

ORGANIZAÇÃO, 
GOVERNO E GESTÃO

Gerenciar a transição de um projeto de
rede para uma estrutura organizacional
que requer um modelo de gestão e um

marco regulatório.

COMUNICAÇÃO E
POSICIONAMENTO

Conseguir que Champagnat Global seja
conhecido na comunidade escolar e se

posicione como uma ferramenta valiosa
para agregar valor à missão Marista.

Champagnat Global é uma ideia nova, inovadora, cheia de energia para o Instituto e seu
futuro é esperançoso. Quando falamos com educadores e grupos de jovens sobre a Rede
Global de Escolas, há entusiasmo e esperança por fazer parte dela. Essa é uma rede que é
de todos e exige cuidado e dedicação. Juntos, vamos tornar realidade que: Champagnat
Global é o lugar a que todos nós pertencemos.
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RUMO A0 MÉXICO 2022

Precisamente para continuar definindo e
construindo, de forma participativa, o roteiro

a seguir na Champagnat Global em sua
próxima etapa 2023-2025, de 28 de novembro

a 6 de dezembro de 2022, será realizado um
encontro presencial na Cidade do México com

a participação de membros da Rede Marista
Global de Escolas: CHAMPAGNAT GLOBAL.

https://youtu.be/WLRtdqg484E

Embora apenas um pequeno grupo representativo poderá ir fisicamente ao encontro,
na Champagnat Global é importante contar com a voz de todos nós que fazemos

parte da comunidade escolar Marista. Abrimos um fórum em Agorá no qual você é
convidado a compartilhar sua opinião e a trazer contribuições:

Quais são os projetos ou
iniciativas que a Champagnat

Global deve desenvolver neste
momento de seu nascimento 

e consolidação?

FÓRUM

https://youtu.be/WLRtdqg484E
https://champagnat.global/es/foros/tema/proyectos-o-iniciativas-para-champagnat-global/
https://champagnat.global/es/foros/tema/proyectos-o-iniciativas-para-champagnat-global/
https://champagnat.global/es/foros/tema/proyectos-o-iniciativas-para-champagnat-global/
https://champagnat.global/es/foros/tema/proyectos-o-iniciativas-para-champagnat-global/


www.champagnat.global

NEWSLETTER

info@champagnat.global


