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     projeto DA REDE GLOBAL
MARISTA DE ESCOLAS  surge como
uma resposta ao apelo do XXII
Capítulo Geral  do Instituto Marista
(2017):  "Caminhemos como uma
famíl ia global" .

O Conselho Geral  do Instituto
confiou ao Secretariado de
Educação e Evangelização  o  projeto
de lançamento da Rede.

Em março de 2019, o Secretariado convocou
uma  equipe ad hoc ,  representante das
diferentes regiões do Instituto,  para projetar
as bases e traçar o projeto de lançamento da
Rede Global  Marista de Escolas.   Esta equipe
escolheu uti l izar o Design Thinking como
metodologia de trabalho,  com o apoio do
Laboratório de Inovação da Universidade
Marista de Porto Alegre,  Brasil  (PUCRS) .
Design Thinking é um método para gerar
ideias inovadoras que concentra sua ef icácia
na compreensão e no fornecimento de
soluções para as necessidades reais dos
usuários de um produto ou serviço.

O
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     equipe ad hoc propôs ao mundo marista uma
consulta global  a  f im de ir  ao encontro das
necessidades,  expectativas e sentimentos sobre o
lançamento de uma rede internacional  de escolas.  A
pesquisa envolveu 15.956 membros das escolas ,
incluindo diretores,  professores,  administradores,
estudantes e famíl ias de 58 países diferentes .

A pesquisa consist ia,  entre outras,  em três perguntas
centrais:  Como é que uma rede global  poderia melhorar
a sua escola? Como deve ser “a melhor rede possível”?
Quais são as suas expectativas e sentimentos sobre a
rede? 

Em 2020 ,  a  equipe Ad hoc apresentou um documento-
quadro  com as bases do Projeto Rede Global  Marista de
Escolas .  Esse documento del ineava as propostas de
valor da rede com foco na promoção e no fortalecimento
de aspectos tais como: identidade e sentido de
pertença,  inovação e qual idade educacional  e
evangel izadora,  compromisso com o aluno,  o
desenvolvimento do pensamento e do trabalho global ,  o
uso da tecnologia para part i lhar recursos humanos e
materiais educacionais,  a geração de espaços para que
os l íderes educacionais aprofundem o intercâmbio e o
apoio e a promoção de sinergias e colaboração.

A
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    m 2021, com a assessoria do Instituto IDeIA,  
de Barcelona (Espanha) ,  in ic iou-se a fase de 
construção cocriat iva do protótipo da Rede,  
seguindo a abordagem da Investigação 
Apreciativa.  Esta abordagem inclui  todas as 
vozes de um sistema - no nosso caso,  o sistema 
marista -,  investiga o melhor das experiências e 
constrói  o futuro com base nos pontos fortes.  
Por meio de diferentes encontros,  um maior número de pessoas e grupos se envolveu
no processo,  cocriando a Rede a partir  da base .  Foram eles:  alunos,  famíl ias,
educadores e l íderes educacionais.  Entre eles comparti lharam, investigaram,
sonharam juntos e f izeram propostas.

Nos encontros,  que são descritos abaixo,  foram vivenciadas as quatro fases da
Investigação Apreciativa:  descobrir ,  sonhar,  desenhar e destino,  através das quais
foram definidas as áreas de oportunidade (temas e inic iat ivas)  para promover a Rede:

E
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                                    com Coordenadores
Regionais e Provinciais de Educação (maio  de
2021).  Em 27 de maio,  reuniram-se as regiões
Maristas da Ásia,  Oceania e Áfr ica (26 membros de
8 províncias e 1 distr ito)  e,  em 28 de maio,  as
regiões da Europa,  América Sul  e Arco Norte
(part ic iparam 40 membros de 16 províncias) .  O
principal  objetivo deste encontro foi  que os
partic ipantes começassem a sentir  o projeto da
Rede,  se apaixonassem por esse sonho,  e por sua
experiência para incentivar a part ic ipação de
outros em suas áreas de missão.

                              
de responsáveis educacionais provinciais e
membros da comunidade educacional  (diretores,
professores,  estudantes,  pais (agosto e setembro 
 de 2021):  26 de agosto,  as regiões da Ásia e
Oceania;  9 de setembro,  Arco Norte e América Sul;
23 de setembro,  Europa e Áfr ica.  Part ic iparam
cerca de 500 pessoas.  O objetivo foi  o de continuar
a empolgar-se com o sonho de ser uma REDE
GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS, sentir  a rede
através da Investigação Apreciativa e fazer uma
experiência efetiva de trabalho em rede.  Como
resultado das pré-conferências,  surgiram as
diferentes áreas de oportunidade da Rede:
Qual idade educacional ,  Conexão,  Intercâmbio,
Inovação,  Tecnologia,  Evangel ização e
Transformação Social .

ENCONTROS

PRÉ-CONFERÊNCIAS INTER-REGIONAIS 
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                                                         da comunidade educacional  (diretores,
professores,  estudantes,  pais) ,  em outubro de 2021. Na semana de 25 a 29 de
outubro aconteceu a Conferência da Rede Global  Marista de Escolas.
Partic iparam 480 pessoas de mais de 50 países.  O principal  objetivo da
Conferência foi  dar continuidade ao processo de elaboração do modelo de rede,
transformando as áreas de oportunidade e os temas previamente trabalhados,
em potenciais inic iat ivas de networking.  Além disso,  a conferência permitiu
gerar inic iat ivas baseadas nos temas abordados para ajudar a dinamizar os
grupos.  Estes já começaram a interagir  no desenvolvimento e consol idação da
Rede.

CONFERÊNCIA GLOBAL 
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   aralelamente ao processo de concepção do modelo
de rede,  foi  desenvolvido um trabalho de
comunicação e posicionamento de marca  que,  em um
projeto comum, contou com a colaboração da Rede
Internacional  de Editoras Maristas:  EDELVIVES
(Espanha),  FTD Educação (Brasil )  e GRAM Editora
(Argentina) .  Foi  real izado um trabalho muito frutífero
com os seus representantes,  que produziu dois
resultados:

1.  A cr iação de elementos de design e representação
visual  da Rede com base no nome escolhido:
CHAMPAGNAT GLOBAL (design e o manual  do
logotipo) .

2. Juntamente com o desenho colaborativo do modelo
de Rede,  viu-se a importância de tornar conhecido
tudo aqui lo que é relacionado à Rede.  Para isso,  foi
gravada uma série de três VÍDEOS EPISÓDIOS  que
busca se conectar emocionalmente com as
comunidades educacionais e,  desta forma, posicionar
a Champagnat Global :

P
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O primeiro VÍDEO EPISÓDIO
foca em lembrar de onde
viemos:  o sonho de
Marcel ino.  E o desafio atual
para "caminhar juntos como
famíl ia global" .

O segundo VÍDEO EPISÓDIO
celebra a vida marista que
renasce em novas obras
educacionais e em novos
projetos como a Rede Global
Marista de Escolas.

O terceiro VÍDEO EPISÓDIO
convida a Comunidade Escolar
Internacional  a continuar
cult ivando os valores da
educação marista e,  ao mesmo
tempo, recriá-los a part ir  da
inovação e colaboração de
todos,  através do networking.
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     sonho comum construído de forma
criat iva e colaborativa ao longo de vários
anos material iza-se hoje na rede escolar
CHAMPAGNAT GLOBAL .  A rede é um
ponto de encontro  onde as comunidades
escolares maristas têm a oportunidade
de interagir  globalmente e promover
atividades de interesse que incrementam
a qualidade educacional,  a conexão,  o
intercâmbio,  a inovação e a tecnologia,  a
evangelização e a transformação social .

O plano operacional  da Champagnat Global
inclui  at ividades voltadas para toda a
comunidade escolar,  tais como: encontros
presenciais e onl ine com coordenadores e
l íderes da área educacional ,  webinars com
gestores,  professores e famíl ias e projetos
educacionais internacionais desenvolvidos
em conjunto por diversas escolas.  Também
serão lançados cursos onl ine abertos e
massivos (MOOC) com temas de interesse
geral  e dir igidos a um número grande de
partic ipantes.

EM ANDAMENTO

O

Itinerário da Rede Global Marista de Escolas - 9



     Champagnat Global  também possui  uma
plataforma digital :  AGORÁ .   Esta plataforma é
uma das principais ferramentas da Rede para
promover a comunicação,  o encontro e a
interação da comunidade escolar marista
internacional .

A AGORÁ, no âmbito global,  faci l itará a:  

·  Cult ivar a identidade Marista e sentido de
pertença;
·  Part i lhar experiências e boas práticas;
·  Fomentar sinergias e colaboração;
·  Promover o intercâmbio entre membros da
comunidade escolar;
·  Real izar projetos acadêmicos internacionais;
·  Promover a sol idariedade e a transformação
social .

A AGORÁ  trabalha com base numa proposta
de grupos que interagem em torno de
temas de interesse comum. Fazer parte de
um grupo permite que os usuários façam
parte de uma conversa,  part ic ipem de um
debate ou trabalhem inic iat ivas sobre um
tema específ ico com outros membros da
comunidade escolar marista internacional .

A
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A REDE E SEU PROCESSO DE INOVAÇÃO ÁGIL (ADAPTÁVEL)

     Rede,  desde a sua cr iação,  apresenta-se como um serviço em contínuo
desenvolvimento e melhoria.  Champagnat Global  é um modelo de rede construído em
um processo de design co-criat ivo e colaborativo,  que uti l iza as metodologias de
Design Thinking e da Investigação Apreciativa,  em l igação e empatia com a
comunidade escolar internacional .

O modelo proposto é um produto mínimo viável ,  um protótipo,  uma experiência.
Possui  recursos sufic ientes para que os pioneiros possam viver a experiência da rede
e val idar as premissas que levaram ao seu design.

A experiência permitirá reunir  uma grande quantidade de aprendizado que ajudará a
corr igir  e melhorar a proposta.  Assim, serão acrescentadas funcional idades à Rede e
serão desenvolvidas versões incrementais que respondam mais e melhor às
necessidades da comunidade escolar marista.

À medida que o modelo de Rede é val idado e a experiência,  aprendizagem e
capacidades se acumulam, a CHAMPAGNAT GLOBAL estará preparada para crescer e
fazer transformações de impacto maciço.

Desenhar,  val idar,  melhorar e
escalar,  serão processos constantes
e cícl icos até que se consiga o
ajuste entre a proposta inic ial  da
Rede e o modelo definit ivo que
responda com sucesso às
expectativas e desafios das
comunidades escolares Maristas do
mundo.

Convidamos você a fazer parte
desta aventura de inovação.  Bem-
vindo à Champagnat Global,  um
lugar ao qual  todos pertencemos.

A
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MARCOS DO PRIMEIRO ANO
De acordo com o plano operacional estabelecido uma vez lançada a rede, durante o primeiro ano de funcionamento,

foram desenvolvidas algumas iniciativas, das quais destacamos abaixo aquelas que poderiam ser os marcos mais
importantes dos primeiros passos de Champagnat Global:

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?

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.  O curso de
Cidadania Global Marista estará

disponível em breve!

MOOC CIDADANIA GLOBAL
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REUNIÃO PRESENCIAL DE CHAMPAGNAT GLOBAL
MÉXICO 2022

De 28 de novembro a 6 de dezembro de 2022, a reunião presencial dos membros da Rede Global de Escolas Maristas,
CHAMPAGNAT GLOBAL, teve lugar na Cidade do México.

 
Setenta delegados participaram, representando o Governo Geral, as estruturas e equipes educacionais regionais, as

diferentes redes de missão do Instituto (universidades, editoras, solidariedade, voluntários) e cada uma das Províncias
ou Distritos do Instituto, diretamente responsáveis pela animação e gestão das Escolas ou potenciais promotores

ativos de Champagnat Global.
 

O principal objetivo da encontro era definir e construir de forma participativa o roteiro a ser seguido em Champagnat
Global nos anos 2023-2025.

O logotipo projetado para o evento representa uma roda humana
com diferentes pontas que é capaz de gerar energia somente
através da soma de suas partes. 

O slogan: "Juntos somos mais fortes" responde à capacidade que
podemos alcançar como uma comunidade escolar se unirmos
nossa diversidade.

O encontro foi estruturado em torno das 4 características
essenciais que compõem Champagnat Global: a rede, o global, o
marista e as escolas.
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A conferência: Redes Proféticas a serviço da missão, pelo Padre Daniel Villanueva, SJ, um ponto de referência
fundamental para a reunião do México 2022.
A experiência de viver em uma rede global: EDCHAMP. O grupo experimentou uma experiência de rede global.
Tempo para compartilhar sobre o que gostaríamos de ver crescer na plataforma digital que contribui para a Rede e
que se chama AGORÁ.

No segundo dia, o dia teve três momentos importantes:

SOMOS MARISTAS

O primeiro dia da reunião foi marcado pela reunião e pelo conhecimento dos participantes e pela reflexão e acolhida das
mensagens do Irmão Ernesto Sánchez, Superior Geral, do Irmão Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, do Irmão Ben

Consigli, Conselheiro Geral e dos Irmãos Provinciais das Unidades Administrativas do México.

https://youtu.be/PBlf-KLfDbM

A primeira sessão de trabalho concentrou-se na experiência mais significativa dos participantes do encontro
Champagnat Global.

SOMOS UMA REDE

https://youtu.be/rw3dWceunV0
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Cidadania global numa perspectiva marista: critérios, atividades, planos e a possibilidade de promover este
programa como uma Rede. Uma oportunidade foi aproveitada para apresentar o MOOC Marista sobre Cidadania
Global.
As Atividades Abertas de Champagnat Global. Foram analisadas as realizações e os desafios das atividades globais
que foram realizadas no primeiro momento do encntro Champagnat Global.

Duas importantes reflexões e trabalhos foram tratados:

O elemento essencial em Champagnat Global são as escolas e, daí, comprendemos a importância deste tema.
Quatro mulheres maristas de diferentes partes do mundo: Prof. Pam Mills (África do Sul). Prof. Kate Fogarty (Austrália).
Prof. Michelle Jordão (Brasil) e Prof. Noemi Silva. (Filipinas) nos esclareceram sobre como integrar o chamado marista a

ser casas de luz com as tendências atuais na escola.

SOMOS GLOBAIS

O seguinte momento da reunião concentrou-se na dimensão internacional da Rede.
A interessante conferência: Educação Global para melhorar o mundo pelo professor da Universidade de Harvard (EUA)

Fernando Reimers, inspirou a dinâmica do dia.

https://youtu.be/Hdv-F4x7ZvQ

https://youtu.be/NMLPvbXCqlI

ESTAMOS NAS ESCOLAS
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A integração de Champagnat Global com os interesses da comunidade escolar: com a presença de famílias e alunos
de escolas maristas no México, houve uma partilha sobre as tendências e o que gostaríamos de ver crescer na
escola marista de hoje.
Vimos as respostas que estão sendo dadas em nossa comunidade escolar marista às tendências do mundo de hoje:
foi apresentada uma dinâmica mostrando as boas práticas de nossas escolas.
Como Champagnat Global pode responder à escola do futuro e a seus interesses? Foi organizado um World-Café,
onde todos os membros tiveram a oportunidade de contribuir com possíveis soluções e projetos para o futuro.

A partir de uma reflexão enriquecedora, foram propostos três momentos-chave a serem desenvolvidos durante o dia:

Foi um dia importante para delinear as diretrizes que definirão o roteiro a ser seguido por Champagnat Global nas etapas
2023-2025.

 
Por meio da análise FOAR (Strengths - Opportunities - Aspirations and Results) refletimos sobre os pontos fortes e as
oportunidades que temos para promover Champagnat Global e as principais aspirações que temos como REDE para os

próximos anos. E para concretizar esta importante análise, os resultados esperados foram definidos para que
Champagnat Global respondesse às aspirações estabelecidas no roteiro para o período 2023-2025:

SOMOS 
CHAMPAGNAT GLOBAL
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Que a REDE seja conhecida, assim como as escolas que nela estarão participando.
Que a AGORÁ (plataforma digital) esteja funcionando como um espaço de intercâmbio e desenvolvimento.
Que tenhamos um projeto com impacto visível.
Que a REDE tenha uma estrutura organizacional e de animação.



A reunião presencial dos membros da Rede Mundial de Escolas Maristas teve um segundo momento dedicado à visita de
algumas das escolas das duas Províncias Maristas do México.

 
Inclusão, excelência, inovação, espírito de família, protagonismo dos jovens, empoderamento das mulheres... são

algumas das palavras que resumem esta experiência maravilhosa de encontro com a realidade escolar.

FIZEMOS ALGUMAS
VISITAS ESCOLARES
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CONTACTE-NOS AT:
info@champagnat.global
www.champagnat.global


