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LANÇAMENTO DA REDE GLOBAL
MARISTA DE ESCOLAS

 
Você já deve ter ouvido falar do
Champagnat Global há algum
tempo, mas não consegue sentir. O
que é o Champagnat Global?
Simplesmente um ponto de
encontro onde a comunidade escolar
marista terá a oportunidade de
interagir globalmente e promover
atividades de interesse que
promovam uma educação de
qualidade, conexão, intercâmbio,
inovação e tecnologia, evangelização
e transformação social.
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Olá Maristas de Champagnat! Estamos
lançando o Boletim Champagnat Global,
expressando para toda comunidade
escolar marista internacional nossa
enorme gratidão por termos sido
protagonistas do projeto e
implementação de nossa Rede Global
de Escolas.

Para muitos, o Champagnat Global pode
ainda não ser familiar. Convidamos você
a olhar para o caminho que
percorremos na concepção de nossa
Rede Global Marista de Escolas

EDITORIAL
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https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-escolas-projeto/


Cultive a identidade e o
senso de pertencimento.
Compartilhe experiências e
boas práticas.
Promover sinergias e
colaboração. 
Promover o intercâmbio
entre os membros da
comunidade escolar.
Realizar projetos acadêmicos
internacionais.
Promover a solidariedade e a
transformação social.

Título do tópico
Objetivo
Descrição

A AGORÁ é um ponto de
encontro para a comunidade
global marista.

UM LUGAR PARA:

COMO POSSO PARTICIPAR?

CRIAR UM GRUPO

Se você quiser criar um grupo de
interesse para a comunidade
escolar internacional, entre em
contato com a equipe da
Champagnat Global e envie-nos
sua iniciativa. 
Para criar um novo grupo é
necessário fornecer as seguintes
informações:
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Destinatários
Linguagem operacional(s)
Nome e e-mail do grupo.

Entraremos em contato com o
líder para estudar a proposta
juntos e criar o grupo.
Vamos lá! Estamos esperando por
você.
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JUNTE-SE A UM GRUPO

Fazer parte de um grupo permite
participar de uma conversa,
participar de um debate, trabalhar
iniciativas sobre um tema
específico com outros membros
da comunidade escolar
internacional.

Agorá fornece as ferramentas
necessárias: fórum, chat,
repositório, link… para que você
possa interagir em um grupo. 

Torne-se membro e solicite sua
inscrição. 
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 CRIAÇÃO DO GRUPO “O
TERCEIRO EDUCADOR”

Após o convite para participar
da Rede Marista Global de
Escolas, por meio da criação de
um grupo de interação
internacional aberto a outros
educadores, a Escola Marista
Juan Zorrilla de Montevidéu
(Uruguai) foi a primeira a
apresentar uma proposta. O
grupo, liderado pelas
professoras María Favaro, Adel
Steineck e Natalia Bengoa, ex-
alunas e mães maristas, decidiu
chamá-lo de “TERCEIRO
EDUCADOR”. 

O objetivo desse grupo é criar
um espaço de reflexão numa
perspectiva interdisciplinar que
convida debater, sensibilizar e
oferecer ferramentas para criar
ambientes de aprendizagem
que possibilitem o ser e o fazer.
Assim, diz respeito à influência
que os espaços e ambientes
físicos exercem para 
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A cada mês, na seção "Isso está acontecendo" de Champagnat
Global, enviaremos informações recentes e interessantes sobre a
Rede. Embora estejamos apenas iniciando a atividade de nossa
Rede, eventos interessantes já estão acontecendo:
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"ISSO ESTÁ ACONTECENDO" EM CHAMPAGNAT GLOBAL

potencializar aprendizagens
significativas e, portanto, ao
propósito de co-conceber
espaços educativos a partir dos
direitos de meninos/as e de
adolescentes.
Se o tema chamar sua atenção
e você quiser dar uma olhada ou
entrar no grupo, já pode fazê-lo
em aquí... 

ENCONTRO entre o INSTITUTO
MÉXICO de TOLUCA (México) e
o COLEGIO NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN de BADAJOZ
(Espanha)

Os professores Jesús Gutiérrez
(Instituto México de Toluca) e
Marta Romero (Colegio Ntra.
Sra. Del Carmen de Badajoz)
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Estimulados por esta experiência,
Marta e Jesús se preparam neste
momento para desenvolver outros
encontros semelhantes e coordenar o
grupo de Aprendizagem de Idiomas
na plataforma Agorá de Champagnat
Global. Lá, todos os interessados   
poderão interagir e promover
iniciativas que fortaleçam o
aprendizado de idiomas e de outros
países e culturas.

REUNIÃO DE EQUIPES DIRETIVAS
DA PROVÍNCIA DE SANTA MARÍA
DE LOS ANDES

No dia 23 de novembro, por ocasião
do primeiro encontro online de
diretores da Província de Santa María
de los Andes (Bolívia, Chile e Peru), a
equipe do Secretariado de Educação e
Evangelização foi convidada a
apresentar a Rede Champagnat
Global e seu processo de
implementação.

O workshop, do qual participaram
quase uma centena de diretores,
ficou centrado em compartilhar os
elementos mais relevantes do
trabalho em Rede e ver como 

se conheceram na Cúpula
Champagnat Global em outubro
passado, trabalhando com o tema da
aprendizagem de idiomas. Em seu
grupo de trabalho, propuseram a
iniciativa de criar o Programa
EMBAIXADORES CULTURAIS, cujo
objetivo é conectar as comunidades
Maristas interessadas em aprender
um novo idioma ou uma nova cultura.
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Como teste-piloto, no dia 19 de
novembro foi realizado um
encontro virtual com 33 alunos de
Badajoz e 30 de Toluca. Naquele
dia, todos puderam experimentar a
riqueza de compartilhar os valores
e a inspiração Maristas.
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poderão ser aplicados no ambiente
escolar e na gestão gerencial. 

Da colaboração e da contribuição
criativa dos diferentes grupos de
trabalho foram tiradas conclusões
muito interessantes, como a ideia de
fortalecer a cocriação e ativar a
inteligência coletiva, compartilhar
boas práticas, aprofundar a
identidade Marista e continuar a
fortalecer nossa família global.

Champagnat Global, por meio de sua
plataforma online, será um espaço
muito favorável para que os
diretores da Província de Santa
María de los Andes abram seu grupo
de comunicação e encontro.

ENCONTRO DE COORDENADORES
PIONEIROS da REDE

Quem segue o itinerário da Rede
Global Marista de Escolas sabe que,
durante o ano 2021, trabalhamos de
forma criativa e colaborativa com a
comunidade escolar internacional
para construir um modelo de Rede
escolar internacional que agora é
uma realidade: Champagnat Global.

La cumbre del pasado mes de
octubre, en la que participaron
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quase 500 pessoas de 50 países,
culminou com a contribuição de
mais de 40 iniciativas, que aos
poucos vão se transformando em
grupos que encontraremos na
plataforma Agorá.

Na semana de 6 a 10 de dezembro, a
Equipe do Secretariado de Educação
e Evangelização se reuniu com os
líderes dessas iniciativas para
orientar seu processo de
transformação em temas que
aparecerão na plataforma e estarão
acessíveis a todos aqueles que
desejam interagir em torno de uma
temática com outros educadores em
todo o mundo.

Neste momento, os interessados   já
podem se cadastrar na plataforma e
se inscrever nos grupos disponíveis.
Aos poucos, novos grupos serão
adicionados. Enquanto isso,
convidamos você para conhecer o
Manual Agorá no qual poderá
encontrar informações importantes
ao ingressar em um grupo
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FELIZ NATAL!
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A Equipe do Secretariado de Educação e Evangelização
deseja a toda a comunidade escolar global marista um
FELIZ NATAL! Pedimos ao Divino Menino de Belém que
nos encha de Alegria, Paz e Felicidade e nos conceda a

ilusão e o entusiasmo para continuar "caminhando
juntos como uma família global" em 2022. 

 
Boas festas
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