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No 14 de março houve um momento
de interação entre os líderes das
Províncias e Distritos Maristas, o
Conselho Geral e a equipe do
Secretariado de Educação e
Evangelização. O objetivo do
intercâmbio foi fazer um balanço dos
programas e projetos do 
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Caros Maristas de Champagnat! Tivemos a sorte de compartilhar com os
líderes provinciais reunidos em Roma, o processo e a proposta da Rede
Marista Global de Escolas. Com a Rede Global, temos uma oportunidade
muito interessante de nos enriquecer internacionalmente. A Rede é um
instrumento ao serviço de todos: ajude-nos a tecê-la com criatividade

para caminharmos juntos como uma família global.
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secretariado com base nos apelos do
Capítulo Geral, no plano estratégico
da Administração Geral e no plano de
ação que orienta o Secretariado. 

Foi feita uma atualização especial
sobre a caminhada feita pela Rede
Champagnat Global, sendo os

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


participantes informados de todas
as atividades que levaram à criação
desta Rede de Escolas que
representa uma forma de caminhar
juntos em missão. Os destaques da
apresentação foram as diversas
atividades da Rede e as muitas
iniciativas criativas e inovadoras que
estão sendo realizadas na
plataforma Agorá. A plataforma,
como um recurso a serviço de
Champagnat Global é um fórum para
que a comunidade escolar marista
global interaja em questões de
interesse.

con el proyecto y apoyan la Red para
que crezca y se fortalezca no
solamente a nivel global sino también
a nivel de base. 

www.champagnat.globalNúmero 04  |  ABRIL 2022

Página 3

Os participantes tiveram amplo
tempo para discutir em grupos suas
impressões sobre o lançamento da
Rede, os desafios que preveem para
ela e, finalmente, reafirmaram seu
desejo de que ela seja uma forma
eficaz de abordar, como uma família,
os desafios sobre os quais muitos
concordam. As reações indicaram
que todos se identificam com o
projeto e apoiam a Rede para que
cresça e fortaleça não apenas
globalmente, mas também nas
realidades locais.

Os Provinciais também receberam o
folheto do Itinerário da Rede Global
Marista de Escolas, muito útil para
aqueles que querem saber como o
Projeto está se desenvolvendo.

Para concluir a sessão, o Diretor do
Secretariado, Irmão Carlos Alberto
Rojas apresentou o Mapa da Rede
Global de Escolas Maristas a todos os
participantes e pediu-lhes que fossem
embaixadores na promoção do uso do
mapa, que incentivassem todas as
escolas maristas a tê-lo impresso e
que enviassem fotos à equipe da rede
Champagnat Global para compartilhá-
lo com outros. Houve um momento
para uma foto de grupo de todos os
líderes com o Mapa Global mostrando
seu compromisso e apoio ao Projeto.

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


DIRETORES DA PROVÍNCIA DE
COMPOSTELA CONHECEM MAIS

SOBRE A REDE GLOBAL DE
ESCOLAS MARISTAS

 
 

Todos os diretores das escolas da
Província Marista de Compostela se
reuniram no dia 4 de março e tiveram
a oportunidade de conhecer mais
sobre a Rede Global Marista de
Escolas. O Ir. Carlos Alberto Rojas,
Diretor do Secretariado de Educação
e Evangelização do Instituto,
aproveitou o convite para apresentar
o projeto no encontro realizado em
León. A imagem conjunta mostra a
união de todos neste projeto que une
cerca de 600 escolas maristas em 80
países.

O Ir. Carlos Alberto Rojas lembrou
que o germe deste projeto está no
chamado do último Capítulo Geral
que pede para “caminhar como
família global” e para construir redes
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"ESTÁ ACONTECENDO" NO CHAMPAGNAT GLOBAL

de missão marista. Desde 2017,
foram feitos progressos em
diferentes direções e esta Rede está
começando a se consolidar como um
ponto de encontro para todos.

A Rede oferece um espaço para que
toda a comunidade escolar marista
tenha a oportunidade de se reunir
globalmente e promover atividades
de interesse, que promovem
qualidade educacional, conexão,
intercâmbio, inovação e tecnologia,
evangelização e transformação
social. Caminhando juntos, somos
mais de 70.000 educadores a
serviço das crianças, adolescentes e
jovens.

Atividades simples como a
colocação do mapa global em nossa
escola podem ajudam a conhecer e
se beneficiar gradualmente deste
projeto.

Durante o mês de março, nós da Champagnat Global tivemos a oportunidade
de nos reunir com alguns grupos que desejavam divulgar a Rede em suas
escolas. 

https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-mapa/


EQUIPE EUROPEIA DE
EDUCAÇÃO COM A REDE 

GLOBAL DE ESCOLAS 
 

No dia 7 de março, a Equipe
Educativa Europeia se reuniu com a
Rede Global Marista de Escolas para
saber como promover o projeto em
suas províncias. A Região Marista da
Europa com sua estrutura e
organização, com seus canais de
comunicação e com sua equipe
humana conta com os recursos ideais
para promover o trabalho em rede.
Obrigado por aderir a esta iniciativa.
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Aos poucos, os eventos da Rede Global
Marista de Escolas estão se tornando
presentes nos ambientes escolares
maristas. Nesta ocasião, no dia 24 de
março, os diretores do Levante, da
Província Mediterrânea, aproveitaram
a presença de Javier Llamas (de forma
remota) para compartilhar como está
se desenvolvendo a rede.

A reunião se concentrou especialmente
em conhecer as atividades que estão
sendo desenvolvidas como Rede
aberta: atividades específicas como
webinars, cursos massivos… e
atividades na plataforma Agorá, que
permitem ingressar em um grupo que
interage em torno de um tema com
outros membros da comunidade
Marista.

REUNIÃO DE DIRETORES DA
ZONA LEVANTE (PROVÍNCIA

MEDITERRÂNEA)

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


No Agorá continuamos a interagir sobre temas que podem ser do seu
interesse e da sua escola:

- Bem-estar digital no ambiente escolar e familiar...
- A promoção da prática de línguas...
- Criando espaços de aprendizagem
- A criação de projetos educacionais internacionais conjuntos
- Capacitar alunos
- Certifique-se de olhar! 

… Agorá é o seu espaço nos grupos de Internacionalização dos Estudantes,
Educação e Segurança Digital, Aprendizagem de Línguas, O Terceiro Educador
e o Conselho Estudantil Marista Global. NÓS VAMOS ESPERAR POR VOCÊ!

VISITE AGORA E ENCONTRE SUA OPORTUNIDADE! 
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CONFERÊNCIA SOBRE SEGURANÇA DIGITAL DISPONÍVEL NA WEB
No dia 15 de março, o grupo de Segurança Digital da Rede de Escolas
organizou uma conferência sobre "Riscos digitais de crianças e jovens e
educação preventiva na escola e em casa" que está disponível para os
interessados   em Champagnat Global/Recursos/Contribuições Agora.
Aproveite, aprenda e compartilhe em sua comunidade educacional: 

ORAÇÃO PELA PAZ

A todos os Maristas, 
em qualquer parte do

mundo, oremos pelo fim
de todas as guerras e por

todas as pessoas que
sofrem as suas
consequências.

Oração para adultos Oração para crianças e jovens

https://youtu.be/zLrFAo79G98
https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-documentos-e-recursos/contribuicoes-agora/
https://www.champagnat.global/wp-content/uploads/2022/03/oracion-paz-MaristasADULTOS_PT.pdf
https://www.champagnat.global/wp-content/uploads/2022/03/oracion-paz-MaristasNINOS_PT.pdf


Continuamos a receber imagens do
mapa global marista das escolas. O

álbum está chegando à vida marista.
Graças a todos aqueles que nos

ajudam a fazê-lo acontecer!
 

info@champagnatglobal.com 
o mission@fms.it 
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Escola Champagnat -  Ipiales (Colombia)

MAPA GLOBAL DAS ESCOLAS

Escola de Cristo -  Manizales (Colombia) Escola Champagnat –  Ibagué (Colombia)

H. Jaime - Escola Marista de CarcavelosLisboa (Portugal)
Escola San  José-  León (España) Escola Bicentenrario-  Popayan (Colombia)

Escola Champagnat -  Salamanca (España)
Escola San Luis Gonzaga-  Cali (Colombia) Escola Bicentenario -  Bogotá (Colombia)
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