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PROCESSO DE 
PESQUISA WORKSHOP ROME

MAIO 2019

ENTENDER AS PERCEPÇÕES 
SOBRE UMA REDE GLOBAL DE

 ESCOLAS MARISTAS 

CONSULTA GLOBAL FOCUS GROUP

205 diretores  e  professores em  
26 grupos, que representam 14 
províncias e 1 distrito.

Análises:
_ tradução
_ leitura e categorização
_ descrição
_ interpretação
_ síntese

15.956 diretores, professores, 
administrativos, estudantes e famílias 
que representam 58 países

Análises:
_ tradução
_ leitura e categorização
_ descrição
_ interpretação
_ síntese RESULTADOS DA 

PESQUISA

WORKSHOP GUARDAMAR
DEZEMBRO 2019

+
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.1 - MÉXICO [ 6.026 ].

.2 - ESPANHA [ 2.597 ].

.3 - AUSTRÁLIA [ 2.479 ].

.4 - BRASIL [ 1.311 ].

.5 - PERU [ 1.153 ].

PAÍSES PARTICIPANTES 

TOP 5

TOTAL 15.956 
DE 58 PAÍSES
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73% DOS PAÍSES COM PRESENÇA 
MARISTA PARTICIPARAM
Argélia, Argentina, Austrália, Bangladesh, Bélgica, Bolívia, Brasil, Camboja, 
Camerún, Canadá, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Costa do Marfim, Cuba, 
República Democrática do Congo, Equador, El Salvador, Espanha, Fiji, França 
, Alemanha, Grécia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hungria, Índia, 
Irlanda, Japão, Líbano, Libéria, Madagascar, Malásia, México, Moçambique, 
Países Baixos, Nicarágua, Nigéria, Papua Nova Guiné, Paraguai, Peru, 
Filipinas, Portugal, Porto Rico, Singapura, Islas Salomón, Sudáfrica, Coreia do 
Sul, Sri Lanka, Inglaterra, Estados Unidos, Vanuatu, Venezuela, Vietnã, Zâmbia 
e Zimbabwe

VISÃO GERAL
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Idade

Papel

País

Tempo em 
uma escola 
Marista

PROTOCOLO

 Sua escola pertence a algum tipo de rede escolar?

Como você imagina que pertencer a uma Rede Internacional 
de Escolas Maristas poderia melhorar sua escola?

 Como seria a melhor rede de escolas possível?

 Quais são suas expectativas e sentimentos em relação a uma 
Rede Internacional de Escolas Maristas?

 Você acredita que há alguma estrutura existente em sua 
cidade / região / província local que poderia contribuir para o 
desenvolvimento da Rede Internacional de Escolas Maristas? 

 Como você acha que a Rede Global de Escolas Maristas deve 
funcionar?
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Qual o seu papel em 
relação à escola marista?

Estudantes  [6.148]

Professores  [5.526]

Famílias  [2.216]

Outros  [904]

Administrativo [646]

Diretores [513]

PERFIL
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Qual sua idade?

Menos de 25 anos [6.483]

Entre 25 - 40 anos.[3.564]

 Entre 40 - 65 anos. [5.707]

Mais de 65 anos [202]

PERFIL
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Há quanto tempo atua 
em escola Marista?

PERFIL

Mais de 1 ano  [14.113]

Menos de 1 ano [1.777]
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DIRETORES

TOTAL

513
RESPONDENTES

3% 
DA PESQUISA

ORIGEM 

Argentina [01], Austrália [19], 
Bolívia [11], Brasil [40], 
Canadá [02], Chile [80], 
Colômbia [20], Costa Rica 
[02], Ivory Coast [01], 
República Democrática do 
Congo [01], Equador [05], El 
Salvador [07], EUA [04], 
França [04], Grecia [08], 
Guatemala [11], Hungria [02], 
Índia [01], Libéria [01], México 
[136], Nicarágua [02], Papua 
Nova Guiné [01], Peru [53], 
Filipinas [05], Portugal [02], 
Porto Rico [04], Singapura 
[03], África do Sul [06], 
Espanha [78], Sri Lanka [02].

IDADE

Menos de 25 anos

Entre  25 - 40 anos

Entre  40 - 65 anos

Mais de  65 anos

0.6%

20%

76.2%

3.2%
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ORIGEM

Algéria [01], Austrália [997], 
Bolívia [88], Brasil [548], 
Chile [149], China [01], 
Colômbia [115], Costa Rica 
[43], Equador [13], El 
Salvador [106], EUA [08], 
França [20], Grécia [41], 
Guatemala [115], Honduras 
[01], Hungria [11], Irlanda  
[02], Líbano [38], 
Madagascar [01], México 
[1.393], Moçambique [01], 
Países Baixos [01], Nicarágua 
[10], Papua Nova Guiné [08], 
Peru [452], Filipinas [193], 
Portugal [14], Puerto Rico 
[79], Singapura  [15], África 
do Sul [48], Spain [984], Sri 
Lanka [07], Vanuatu [05].

PROFESSORES

TOTAL

5.526
RESPONDENTES

34% 
DA PESQUISA

AGE

Menos de  25 anos

Entre  25 - 40 anos

Entre  40 - 65 anos

Mais de  65 anos

4.2%

43.2%

51.5%

1.1%
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ORIGEM 

Alemanha [01], Argentina [08], 
Austrália [1.084], Bangladesh 
[01], Bélgica [01], Brasil [295], 
Canadá [01], Chile [02], China 
[04], Colômbia [38], Coréia do 
Sul [01, El Salvador [53], Espanha  
[925], USA [07], Fiji [01], França 
[04] , Grécia [65], Guatemala 
[02], Hong Kong [02], Hungria  
[17], Inglaterra [01], Japão [02], 
México [2.744], Moçambique 
[01], Papua Nova Guiné [03], 
Paraguai [01], Peru [427], 
Filipinas [393], Portugal [02], 
África do Sul [24]], Sri Lanka 
[03], Vanuatu [01], Zâmbia [01] e 
Zimbabwe [02].

ESTUDANTES

TOTAL

6.148
RESPONDENTES

38% 
DA PESQUISA

IDADE

Menos de  25 anos

Entre  25 - 40 anos

Entre 40 - 65 anos

Mais de 65 anos

99%

0.2%

0.7%

0.1%
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FAMÍLIA

TOTAL

2.216
RESPONDENTES

14% 
DA PEQUISA

IDADE

Menos de  25 anos

Entre 25 - 40 anos

Entre 40 - 65 anos

Mais de 65 anos

0.2%

25%

74%

0.8%

ORIGEM

África do Sul [13], Austrália 
[145], Bélgica [1], Bolívia [08], 
Brasil [93], Canadá [01], Chile 
[02], Colômbia [91], Costa 
Rica [01], El Salvador [02], 
EUA [02], França [02], Grécia 
[02], Hong Kong [01], Líbano 
[02], Malásia [01], México 
[1.253], Moçambique, Países 
Baixos [02], Papua Nova 
Guiné [01], Peru [64], 
Filipinas [14], Portugal [01], 
Espanha [509], Venezuela 
[01].

1212



OTHERS

TOTAL

904
RESPONDENTS

5.6% 
OF THE RESEARCH

FROM 

Argentina [01], Australia [139], 
Bangladesh [01], Bolivia [08], 
Brazil [212], Cambodia [01], 
Canada [01], Chile [36], 
Colombia [06], Costa Rica 
[01], Cuba [02], El Salvador 
[08], France [05], Greece [07], 
Guatemala [11], Hong Kong 
[01], Ireland [02], Lebanon 
[05], Liberia [01], Madagascar 
[01], Mexico [240], Nicaragua 
[01], Nigeria [02], Papua New 
Guinea [01], Peru [74], 
Philippines [18], Portugal 
[02], Puerto Rico [05], 
Singapore [01], Solomon 
Islands [01], South Africa [18], 
Spain [78], Sri Lanka [03], 
USA [05], Vanuatu [01], 
Vietnam [01].

AGE

Less than 25 years

Between 25 - 40 years

Between 40 - 65 years

More than 65 years

8.6%

20.8%

67.7%

2.9%
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Sua escola pertence a algum 
tipo de rede escolar?

Q1
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80% do total de participantes responderam que são parte de 
uma Rede Marista ou que foram parte de uma província; a 
maioria destes eram Brasileiros  ou Australianos.

40% dos participantes espanhóis citaram fazer parte da Rede Marista e das províncias. Por 
outro lado, no México, menos de 30% se entendem como participantes da Rede Marista. Os 
estudantes mexicanos também citaram redes como EDEPREM - competições esportivas, 
EQUIPREM - competições científicas e FIMP.

No Peru, apenas 16% dos entrevistados se declararam fora de qualquer rede. No entanto, 
alguns estudantes citaram a Rede Marista e a ADECORE (Associação Desportiva de 
Colégios Católicos Religiosos).

Redes mais citadas: CEDEP - Diocese de Parramatta - Austrália, Kristau Eskola Associação de Colégios 
Cristãos - Espanha, Unidades Sociais - Brasil, FEM XARXA - Movimento Educacional de Xarxa - Espanha, 
ADECORE - Associação Desportiva de Colégios Católicos - Peru.

Sua escola pertence a algum tipo de rede escolar?
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Em geral, as pessoas se reconhecem como 
parte de algo maior, comum, mas nem 
todos têm clareza do que os une hoje.

Sua escola pertence a algum tipo de rede escolar?
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Como você imagina que 
pertencer a uma Rede 
Internacional de Escolas 
Maristas poderia melhorar 
sua escola?

Q2
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Como você imagina que pertencer a uma Rede Internacional de Escolas Maristas poderia melhorar sua escola?

PERSPECTIVA GLOBAL DA REDE MARISTA
Diretores 25-40, 40-65, 65+
Professores -25, 25-40
Família
Estudantes

Há o entendimento de que uma rede global deve ser uma rede global de 
comunicação marista. A rede dará perspectiva sistêmica e global do 
mundo marista pelo compartilhamento de informações sobre escolas de 
diferentes contextos e características. Acreditam que desta forma as escolas 
poderão aprender umas com as outras com mais facilidade, conhecendo 
experiências, melhores práticas e metodologias utilizadas por seus pares no 
âmbito do ensino e de gestão. 

O acesso a estas informações ampliaria a qualidade da escola como um 
todo e possibilitaria uma conexão contínua entre as escolas, que terão a 
oportunidade de terem suas práticas recicladas periodicamente. Ainda, será 
possível se realizar análises comparativas e benchmarking. Como 
resultados esperam aumentar a competitividade das escolas, ampliar 
alcance da pedagogia marista no mundo e consolidar a identidade marista.

Ideias:

// Levar a visão global da 
missão marista para toda a 
comunidade marista 
(professores / gerentes / 
alunos / pais e mães / 
ex-alunos).

// Possibilitar uma conexão 
contínua entre as escolas.
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Como você imagina que pertencer a uma Rede Internacional de Escolas Maristas poderia melhorar sua escola?

NOVAS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS
Diretores  25-40, 40-65, 65+
Professores -25, 25-40
Famílias
Estudantes

Acredita-se  que a rede reduzirá barreiras e distâncias e aproximará as 
diversas escolas maristas do mundo. Com isso em mente, entende-se 
que novas experiências formativas para alunos, professores e 
colaboradores serão possíveis, tanto presenciais quanto remotas.

As trocas entre alunos e professores de diferentes escolas trariam um 
enriquecimento cultural para os indivíduos e para a instituição, e 
abririam espaço para ofertas de bolsas de estudos, estágios 
internacionais e voluntariado. Seriam possíveis programas 
especialmente planejados de acordo com a potencialidade das escolas.

Ideias:

// Enriquecimento dos processos 
de desenvolvimento do capital 
humano da rede marista.

// Realização de estágios 
docentes em escolas "modelo", 
espaços de treinamento e 
ofertas de cursos ofertados por 
profissionais de diferentes 
escolas.

// Criação de programa de 
intercâmbio internacional e 
estágios de gerentes e 
professores nas escolas da rede 
por todo o mundo.
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Como você imagina que pertencer a uma Rede Internacional de Escolas Maristas poderia melhorar sua escola?

PADRÃO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO 
DE EDUCADORES MARISTAS

Diretores  65+
Professores  25-40

Crescimento em direção a um padrão internacional de educadores 
maristas, com formação contínua, internacional e diferenciada. A rede 
poderia colocar os professores de diferentes escolas em contato direto, por 
meio de uma plataforma de troca de informações, para que acessem 
recursos diferenciados em base de dados e conteúdos próprios da rede. 
Esta iniciativa enriqueceria o trabalho dos professores pelo contato com seus 
pares para apoio no desenvolvimento e melhorias das suas práticas de 
ensino.

A rede também poderá dar visibilidade internacional ao trabalho realizado 
por professores, dando reconhecimento e valorização das suas habilidades, 
contribuindo para sua motivação. O reconhecimento poderá aumentar a 
atratividade de novos docentes e a motivação dos que já fazem parte das 
escolas maristas.

Ideias:

// Oportunizar experiências 
internacionais formativas, que 
aumentariam o repertório dos 
profissionais.

// Ter ambiente digital para 
divulgação de materiais 
pedagógicos e propostas 
inovadoras que possam ser 
utilizados por diferentes 
escolas.
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Como você imagina que pertencer a uma Rede Internacional de Escolas Maristas poderia melhorar sua escola?

INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO
EVANGELIZADORA

Diretores  65+
Professores  -25, 40-65, 65+
Estudantes

A rede como auxílio para construção de abordagens pedagógicas com 
base nos valores cristãos que possam munir os educadores de 
ferramentas para aplicação na sua prática docente. Identifica-se um desejo 
de unidade em toda a rede de escolas, que representa o desejo por mais 
instrução quanto a aplicação dos princípios pedagógicos maristas no 
contato com os alunos, oferecendo treinamento consistente e coeso aos 
professores de acordo com ethos comum à luz do evangelho. Há o 
entendimento que é necessário se buscar por inovações para aproximar os 
alunos da religião, e espera-se como resultados a popularização e 
manutenção dos valores maristas. 

Ideias:

// Viabilizar ações e iniciativas 
que levem os alunos a 
vivenciarem experiências 
culturais religiosas além da 
sala de aula, e que tragam 
aprendizados de vida em 
concordância com os valores 
Maristas.

// Coordenar iniciativas de 
evangelização de jovens, a fim 
de promover o aumento do 
interesse pela religião.
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Como você imagina que pertencer a uma Rede Internacional de Escolas Maristas poderia melhorar sua escola?

FORTALECIMENTO DA MARCA
Diretores  25-40, 40-65
Professores -25, 25-40
Famílias

A concretização de uma rede global de escolas maristas terá como resultado 
a melhoria na percepção de marca no sentido de posicionamento e 
fortalecimento. Também haverá favorecimento das instituições maristas 
no contexto do setor da educação privada, o que atrairá novas famílias e 
passará mais credibilidade e confiança aos pais na hora de decidirem pela 
escola de seus filhos. Ainda, haverá o aumento do poder de barganha junto 
a fornecedores, aumentando a vantagem competitiva das escolas maristas 
a nível nacional e global.

Como uma ferramenta de marketing a nível mundial, dará mais 
visibilidade e renome ao carisma marista, e poderá diferenciar as escolas 
perante outras escolas não maristas. Em alguns depoimentos, explicitou-se 
o desejo pelo compartilhamento de uma mesma marca em símbolos 
tangíveis, tais quais materiais didáticos, equipamentos e uniformes.

A existência de 
uma rede 
contribuiria para 
a marca marista, 
impactando 
positivamente na 
imagem das 
escolas maristas 
como um todo.
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Como você imagina que pertencer a uma Rede Internacional de Escolas Maristas poderia melhorar sua escola?

APOIO PELO COMPARTILHAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

Professores  25-40, 65+
Famílias
Estudantes

Entendem que uma rede promoveria o estreitamento da colaboração entre 
entre escolas e países. Aos alunos, daria a noção de cidadania global a fim 
de abrir suas mentes com a exposição a diferentes culturas, visões e 
perspectivas de mundo. Aos docentes, oportunizaria intercâmbios e estágios 
docentes para ampliação de repertório e aprofundamento em novos 
métodos. Às escolas, proporcionaria o aprendizado pelo exemplo, pelo 
sucesso e pelo erro de seus pares. 

O estabelecimento de escolas-irmãs permitiria o compartilhamento de 
recursos entre países e facilitaria o engajamento de pessoas 
interessadas em fornecer apoio a escolas com recursos limitados. 
Acreditam que a rede poderia auxiliar a criar compaixão nos alunos por 
aqueles marginalizados pela pobreza ou falta de oportunidades. 

Ideias:

// Estabelecer conexões através 
de parcerias, projetos ou 
encontros periódicos, por 
exemplo, para se criar laços 
mais fortes entre os membros 
da rede, resultando no 
compartilhamento de recursos.

// Promover encontros 
presenciais e contatos online.

2323



Como você imagina que pertencer a uma Rede Internacional de Escolas Maristas poderia melhorar sua escola?

CONVIVÊNCIA EXPANDIDA
Diretores 25-40
Professores  40-65
Famílias
Estudantes

Entende-se que é importante promover a quebra de barreiras 
geográficas em nível nacional e internacional entre alunos, professores e 
técnicos administrativos por meio de programas de intercâmbios e 
estágios, visitas guiadas e atividades como acampamentos.

Propõe-se a sistematização de encontros entre escolas, tais quais 
reuniões esportivas, reuniões artísticas,  reuniões acadêmicas, reuniões 
pastorais. Também mencionou-se o estabelecimento de vivências 
compartilhadas entre regiões e países, com trocas entre unidades em 
atividades complementares às de sala de aula.

O aumento da 
convivência entre 
alunos, professores e 
técnicos 
administrativos traz 
ganhos para os 
indivíduos e para a 
rede como um todo.

2424



Como você imagina que pertencer a uma Rede Internacional de Escolas Maristas poderia melhorar sua escola?

PROJETOS TRANSVERSAIS ENTRE ESCOLAS
Diretores  65+
Professores  25-40, 40-65
Famílias
Estudantes

Entendem que uma rede possibilitaria oferecer aos alunos vivências em 
projetos além da sala de aula, proporcionando a eles uma maior 
consciência do mundo, de outras culturas e de valores positivos como 
tolerância, respeito e solidariedade. Uma rede de escolas Maristas 
facilitaria a realização de projetos conjuntos, de parcerias e de imersões 
que ajudariam a construir um espírito de comunidade entre alunos, 
professores, famílias, gestores e sociedade. A rede de escolas Maristas 
promoveria projetos sociais de modo a envolver os alunos em ações para 
solucionar problemas locais e globais. 

Deve-se trabalhar 
com os alunos a 
consciência de seu 
papel no mundo, 
sensibilizando-os 
para questões locais 
e globais. 

Ideias:
// Promover projetos inovadores de grande impacto social construídos 
conjuntamente entre as escolas.
 
// aprendizagem prática além da sala de aula. 2525



Como você imagina que pertencer a uma Rede Internacional de Escolas Maristas poderia melhorar sua escola?

PADRONIZAÇÃO DE DIRETRIZES
PEDAGÓGICAS 

Professores  -25, 25-40, 40-65
Famílias

Entendem que deve-se unificar a filosofia educacional, de modo que as 
escolas sigam uma mesma visão de educação pautada pelo respeito às 
diversidades, culturas e especificidades de cada região. 

Os docentes esperam diretrizes e referências para criar estratégias para 
operacionalizar os objetivos da obra marista, especialmente quanto a 
realização de um ensino mais inclusivo. A coesão dos objetivos e 
currículos dos centros maristas facilitaria a transmissão e adaptação de 
propostas transferidas de um centro para outro e aumentariam o 
sentimento de pertencimento a família e comunidade global.

A padronização de 
procedimentos, 
critérios e objetivos é 
vista como benéfica 
para os alunos e para 
a própria instituição, 
uma vez que os 
padrões de qualidade 
seriam aumentados.
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Como você imagina que pertencer a uma Rede Internacional de Escolas Maristas poderia melhorar sua escola?

QUE SEJA GLOCAL
Diretores  40-65. 65+
Professores 65+
Famílias

Alguns diretores não vêem com otimismo o estabelecimento de uma 
rede mundial, pois acreditam que deve se formar redes fortalecidas 
primeiramente no âmbito do próprio país, da província, da região, e 
somente então, no âmbito global. 

 O consenso é de que deve-se respeitar as particularidades de cada 
contexto local na produção de uma cultura marista global. 

Na produção de uma 
cultura marista global, 
é essencial respeitar 
as particularidades de 
cada contexto local.
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Como você imagina que pertencer a uma Rede Internacional de Escolas Maristas poderia melhorar sua escola?

COMO UMA REDE GLOBAL PODERIA MELHORAR TUA ESCOLA
// Proporcionar informação e uma visão mais ampla do mundo marista
- professores acham que podem se beneficiar ao conhecer boas práticas

- diretores querem fazer benchmarking

// Possibilitar experiências formativas remotas e presenciais  para 
professores e estudantes

// Estabelecer padrão internacional de formação de educadores maristas

- contínua e internacional

- diretores imaginam aumento da atratividade de docentes

- professores querem diferenciação por certificação reconhecida

- famílias imaginam aumento da motivação dos professores 

// Inovar na  educação evangelizadora

- trocas de abordagens pedagógicas para ensino dos valores maristas

- famílias e diretores pensam que existe a necessidade de aproximação de 
estudantes com a religião

- aumento do poder de barganha em negociações com terceiros

// Fortalecer a percepção da  marca

- um novo psoicionamento vai fortalecer e diferenciar

- maior competitividade da instituição marista no contexto da educação

// Receber e oferecer apoio para compartilhar recursos

- intercâmbios, estágios para troca de experiências

- trocas de materias didático - pedagógicos

// encontros entre escolas nacionais e internacionais

- abordar disciplinas extra-curriculares: artes, dança, música

- premiações, competições

// Aumentar o sentimento de pertencimento

- conhecimento da existência de diferentes realidades maristas

// Realização de projetos de impacto social entre escolas

//Ampliar a consciência de mundo dos alunos

// Indicação de diretrizes pedagógicas maristas

- professores querem novos materiais

- diretores acham que aumentaria a qualidade da escola 2828



 Como seria a melhor rede 
de escolas possível?

Q3
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 Como seria a melhor rede de escolas possível?

INTERCÂMBIOS CULTURAIS
Diretores 25-40, 40-65, 65+
Professores -25, 25=40. 40-65. +65
Famílias
Estudantes

Os participantes valorizam e identificam a importância de intercâmbios 
culturais para alunos, professores e gestores. Vêem o intercâmbio como 
uma forma intensa de troca de conhecimentos e experiências. No caso 
dos alunos, defendem o intercâmbio como uma forma de abrir os 
horizontes dos alunos para as diferenças culturais. No caso dos professores, 
como uma forma de aprofundar seus conhecimentos para aplicá-los em 
sala de aula. Gestores também poderiam viajar e visitar escolas da rede 
internacional para melhorar suas práticas.

Uma abordagem global para que alunos e 
professores que nunca se aventuraram fora de 
seus arredores possam experimentar o mundo 
por meio de imersão e evangelização.

Ideias:
// ofertar estágios 
internacionais para alunos
// oportunizar participação em 
conferências internacionais
// viabilizar estágios 
internacionais para 
professores
// organizar campeonatos 
internacionais de esportes e 
ciências
// cursos de verão

“

“
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 Como seria a melhor rede de escolas possível?

Uma rede que permita que nossos filhos 
experimentem na academia - um local 
seguro para falhar - um ambiente atualizado 
e relevante sob uma perspectiva de cultura, 
engajamento, tecnologia e risco. 

“
“
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 Como seria a melhor rede de escolas possível?

COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA TECNOLOGIA
Diretores 25-40, 40-65
Professores -25, 25=40. 40-65
Famílias
Estudantes

Gostariam de usar a tecnologia para facilitar a comunicação entre escolas. 
Pedem uma rede online de suporte, que viabilize discussões sobre tópicos 
específicos e sobre acontecimentos nas escolas de todo o mundo. Entendem 
que uma plataforma online aproximaria as escolas. Mesmo assim, valorizam o 
contato presencial: ao mesmo tempo em que pedem por uma plataforma 
digital, enfatizam o grande valor de encontros presenciais periódicos.

Uma plataforma de 
tecnologia que nos 
permita entrar em 
contato com outros 
gerentes, aprender 
sobre outras escolas, 
cursos de acesso, 
seminários, etc.

Ideias:
// escolas conectadas através de uma plataforma online
// uso de redes sociais
// espaço de discussões por grupos de interesse
// capacitações online para professores e alunos
// canal de notícias

 

“
“
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 Como seria a melhor rede de escolas possível?

INTERAÇÃO CONTÍNUA ENTRE AS ESCOLAS
Professores -25, 25-40. 40-65, +65
Estudantes

Entendem que a rede deveria possibilitar contato contínuo entre as escolas, 
para compartilhamento de informações e para atividades conjuntas.
Gostariam que as escolas estreitassem laços de formas variadas, fazendo 
parcerias, promovendo visitas guiadas, desenvolvendo projetos conjuntos e 
interagindo frequentemente.

Uma rede onde 
todos os níveis estão 
interligados e onde 
as diferentes áreas 
compartilham 
conhecimento, 
incentivando o 
crescimento global.Ideias:

// encontros presenciais periódicos
// estabelecer parcerias entre escolas
// organizar conferências e visitas
// ter um canal de opinião, idéias e sugestões de alunos

 

“
“
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 Como seria a melhor rede de escolas possível?

COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS
Diretores 25-40, 40-65, 65+
Famílias

Anseiam por saber o que acontece nas outras escolas, para aprender com 
suas experiências, seus erros e acertos. Acreditam que a experiência de 
uns pode ser o aprendizado de outros. Querem uma forma de comunicação 
constante com outras escolas da rede, para compartilhamento de ideias, 
recursos e experiências. Gostariam também de compartilhar metodologias e 
processos. 

Uma rede na qual podemos compartilhar não 
apenas experiências, mas também recursos 
didáticos, planejamento, materiais etc.

“ “

A rede de escolas deve 
proporcionar espaços 
de reflexão através de 
reuniões, seminários e 
conferências, além de 
disponibilizar 
materiais de apoio em 
todas as áreas.
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 Como seria a melhor rede de escolas possível?

RESPEITO ÀS PARTICULARIDADES 
CULTURAIS E LOCAIS

Diretores 25-40
Professores 25-40, 40-65
Famílias

Acreditam que para formar uma rede é necessário padronizar, criar 
diretrizes únicas e se ter objetivos comuns, porém entendem que muitas 
escolas possuem fortes características culturais, que devem ser respeitadas. 

Uma rede com 
direcionamentos 
globais, mas que 
respeitasse as 
particularidades 
culturais, regionais e o 
tempo de cada povo.

Ideias:
// ter diretrizes, mas garantir a 
autonomia das escolas
// respeitar as diferenças de 
cultura e religião das pessoas
// ter ações e valores comuns, 
porém respeitando as 
individualidades
// ter ideais norteadores mas 
que possibilitem flexibilidade 
no trabalho desenvolvido, 
para que se adaptem ao perfil 
do público e da comunidade 
onde a escola está inserida

“

“

Mesmo sendo uma rede, a 
escola não pode estar 
desconectada da 
realidade de onde ela está 
inserida. É preciso agir 
localmente, a partir da 
realidade de cada escola.

“

“
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 Como seria a melhor rede de escolas possível?

Uma rede capaz de entender as 
particularidades de cada região e, ao mesmo 
tempo, ter flexibilidade suficiente para 
estender boas práticas entre elas. Não se 
trata de impor, mas de propor, aconselhar, 
fornecer e acompanhar.

“
“
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 Como seria a melhor rede de escolas possível?

EDUCAÇÃO PARA A VIDA
Diretores 25-40
Professores -25, 25-40
Famílias
Estudantes

Entendem que a rede deve oferecer um ensino de qualidade que não se limite 
à preparação para a universidade, mas sim ofereça a oportunidade do aluno 
ter um preparo como pessoa, com valores e princípios morais. Atividades 
sociais, artes, música, ética são vistos como importantes aprendizados. O 
intercâmbio cultural é visto como uma das formas de se proporcionar 
experiências de vida para os alunos, além da sala de aula.

A melhor rede de 
escolas seria aquela 
que acima de tudo 
respeita seus alunos 
e profissionais e que 
acolhe as 
individualidades e 
foca no ensino para 
a vida.Ideias:

// oferecer uma formação mais abrangente para os alunos
// ofertar atividades para desenvolvimento da comunicação, criatividade, 
colaboração e pensamento crítico, artístico e cultural
// oferecer uma rede de apoio que tivesse em vista a transformação social 
por meio da educação, tecnologias e engajamento político-social

 

“

“
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 Como seria a melhor rede de escolas possível?

A FAMÍLIA E A COMUNIDADE NA REDE
Diretores 40-65
Professors 40-65

Entendem a rede como um organismo vivo que deve contribuir para o 
entorno no qual está inserido, e também deve aprender com ele. 
Gostariam de envolver a família e a comunidade nesta interação. 
Mencionam principalmente o envolvimento da família, mas referem-se 
a projetos sociais que tragam benefícios para comunidade local.

Uma rede que está de portas abertas para 
aprender e para desenvolver-se junto à 
comunidade na qual está inserida.

Ideias:
// envolver toda a comunidade 
marista: alunos, professores, 
administradores, pais e ex-alunos
// ofertar projetos que tragam 
oportunidades para alunos e 
famílias de todas as áreas da 
comunidade
// ofertar atividades para troca de 
experiências entre professores, 
diretores, alunos e suas famílias, 
para permitir mais e melhor 
aprendizagem
//  interagir com as comunidades 
do bairro, construindo projetos 
principalmente para os mais 
carentes

“ “
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 Como seria a melhor rede de escolas possível?

ORGANIZAÇÃO EM CASCATA
Diretores 40-65, 65+
Professores 65+

Entendem que a rede seria mais forte iniciando pelas escolas mais próximas 
fisicamente, e que têm o mesmo idioma. Entendem que uma comunicação 
eficiente entre as escolas não seria totalmente horizontal, mas deveria 
acontecer em formato cascata: grupos locais, depois regionais, nacionais  
internacionais.

Uma estrutura que conecta escolas em um nível 
de conexão em cascata: regional, nacional, 
continental e global.

“ “
A interação poderia 
iniciar a nível nacional, 
e ser ampliada a nível 
global, conectando 
países que estão 
próximos (territorial e 
culturalmente), e 
depois em escala 
maior.
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 Como seria a melhor rede de escolas possível?

DIRETRIZES COMUNS
Diretores 65+
Professores -25

Mencionam a necessidade de unificação da linguagem, das 
metodologias e processos nas escolas da rede, além de se ter 
objetivos comuns. Porém enfatizam que é necessário padronizar sem 
esquecer das peculiaridades locais, em função de cultura e região.

Ideias:
// definir diretrizes e 
estrutura semelhantes em 
todas as escolas
// definir objetivos comuns
// manter uma linguagem 
unificada

Diretrizes comuns são importantes para 
uma unificação da linguagem da rede.
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CARACTERÍSTICAS ESPERADAS

// Intercâmbios culturais para alunos, professores e gestores, como forma de aprofundar 

conhecimentos e ampliar cultura.

// Tecnologia utilizada para facilitar a comunicação entre escolas, por meio de plataforma online 

com espaços de discussão e videoconferências.

// Contato e interação contínua entre as escolas, para compartilhamento de informações e para 

atividades conjuntas.

// Compartilhamento de experiências e recursos entre as escolas.

// Respeito às particularidades culturais e locais

// Modelo de educação abrangente, com foco não só no conteúdo programático, mas em 

experiências que preparem os alunos para a vida.

// Organização em cascata, iniciando localmente, regionalmente, e depois internacionalmente.

// Diretrizes comuns a todas as escolas.

 Como seria a melhor rede de escolas possível?
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Quais são suas expectativas e 
sentimentos em relação a uma 
Rede Internacional de Escolas 
Maristas?

Q4
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Quais são suas expectativas e sentimentos em relação a uma Rede Internacional de Escolas Maristas?

OPORTUNIDADES DE CONEXÃO
Diretores 25-40, 40-65, 65+
Professores -25, 25-40, 40-65, +65
Famílias
Estudantes

Percebe-se que há expectativa de que a rede proporcione meios para as 
pessoas de diferentes países se aproximarem e se conectarem. Estes meios 
podem ser online, mas não dispensam a necessidade de encontros 
presenciais. As possibilidades devem contemplar todos os membros da 
rede, alunos, professores e funcionários. A busca por conexão vai muito além 
do âmbito funcional, ela abrange também a vida pessoal. Entende-se como 
benefício das conexões o aprimoramento em suas áreas e o crescimento 
pessoal.

Ideias:
// intercâmbios acadêmicos e 
culturais, viagens, visitas a 
outras escolas
// conferências, fóruns, 
reuniões, workshops
// retiros, peregrinações
// acampamentos, eventos 
esportivos
// revistas, boletins 
informativos, site interativo
// banco de dados com 
materiais didáticos

Que todos os alunos possam ter a possibilidade 
de se conectar e viver a experiência do 
intercâmbio, incluindo os que não tem recursos 
econômicos para fazer.

“ “
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Quais são suas expectativas e sentimentos em relação a uma Rede Internacional de Escolas Maristas?

Não sei se teremos tempo suficiente para realizar este projeto. 
Eu acho que seria muito positivo, mas talvez, em vez de fazê-lo 
em um alto nível, comece com pequenas ações, como a 
possibilidade de reunir professores do assunto 'x' para poder 
falar sobre as diferentes metodologias, atividades que 
funcionaram para eles. Eu acho que isso poderia ser mais útil do 
que simplesmente ler uma atividade de uma página da web. Se 
compartilhamos cara a cara, a experiência seria muito melhor.

“
“

4444



Quais são suas expectativas e sentimentos em relação a uma Rede Internacional de Escolas Maristas?

FOCO NA EDUCAÇÃO
Diretores 25-40, 40-65, 65+
Professores -25, 25-40, 40-65, +65
Família
Estudantes

A criação da rede e os esforços investidos devem manter o foco na 
educação dos jovens, que deve visar muito mais do que a formação 
acadêmica. A educação da rede deve preparar os jovens para 
enfrentar o futuro através do desenvolvimento espiritual, humano, 
interpessoal e principalmente cultural. E é consenso entre os públicos 
que deve existir inovação no modelo educacional, e acreditam que 
essa inovação pode ser atingida através da conexão.

“

“

A educação deve 
considerar a formação 
dos jovens nos 
âmbitos profissional e 
de cidadania.

Vivendo num mundo cada vez mais global seria 
uma forma de preparar os nossos jovens para esse 
mesmo futuro, capacitando-os de uma visão 
diferente das suas competências e potencialidades.
Professor, Portugal
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Quais são suas expectativas e sentimentos em relação a uma Rede Internacional de Escolas Maristas?

Minhas expectativas são de conhecimentos além 
da sala de aula...onde os alunos não aprendam só 
a passar no vestibular, mas aprendam a ser 
melhores pessoas, com isso o mundo em si poderia 
se tornar melhor sem desigualdades sociais, 
gêneros, étnicas e econômicas. 
Estudante, Brasil

“
“

4646



Uma rede que irá promover a educação de 
milhões de crianças ainda não têm acesso à 
escola. Uma ferramenta que nos permite ser 
eficaz na luta contra as injustiças do mundo.
Professor, Espanha

Quais são suas expectativas e sentimentos em relação a uma Rede Internacional de Escolas Maristas?

IMPACTO NA COMUNIDADE EXTERNA
Diretores 25-40, 40-65, 65+
Professores -25, 25-40, 40-65, +65
Famílias
Estudantes

Além da formação dos jovens, há preocupação sobre a atuação da rede 
junto e em prol da comunidade externa, visando beneficiar populações 
em situação de vulnerabilidade. A rede deve proporcionar o 
fortalecimento da identidade marista no mundo, permitindo que os 
maristas sejam reconhecidos em qualquer lugar pela sua marca, que 
deve refletir a essência marista nas atitudes de cada membro. 

“

“

A rede deve tornar a 
marca marista 
globalmente 
competitiva, sendo 
reconhecida 
internacionalmente 
por ofertar educação 
de qualidade.
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A expectativa é ter maior valorização do 
trabalho feito pelo educador, apoiar a base 
para então subir ao topo.
Professor, Brasil

Quais são suas expectativas e sentimentos em relação a uma Rede Internacional de Escolas Maristas?

VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES
Diretores 25-40, 40-65, 65+
Professores -25, 25-40, 40-65, +65

Professores demonstram o desejo de crescimento profissional, através de 
formação contínua. Diretores também entendem que é positivo para a rede 
o investimento no corpo docente. 

Além disso, os professores têm a expectativa de que a rede ofereça apoio 
para a sua vida pessoal incluindo benefícios para que a família possa 
usufruir também. Acreditam que treinamentos somados com a conexão 
entre professores de diferentes países proporcionará a melhoria de sua 
atuação como educador através do aprendizado de novas maneiras de 
capacitar educar.

Ideias:
// formações conjuntas com 
profissionais de diferentes 
países
// treinamentos no exterior
// ensino de idiomas
// workshops de áreas 
específicas do conhecimento

“ “
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...encontrar-nos em qualquer lugar do mundo e 
sabe que não nos separa mais de quilômetros, 
mas nos une um grande sentimento de 
pertencer a essa grande família marista.
Família, México

Quais são suas expectativas e sentimentos em relação a uma Rede Internacional de Escolas Maristas?

FORTALECIMENTO DA ESSÊNCIA MARISTA
Diretores 25-40, 40-65, 65+
Professores -25, 25-40, 40-65, +65
Famílias
Estudantes

A essência marista representada pelos valores e missão de champagnat, 
deve nortear todas as ações da rede. Nota-se que os valores estão muito 
internalizados nas falas principalmente de diretores e professores. Muitas 
das expectativas trazidas dizem respeito a colocar os valores em prática. O 
valor mais presente enquanto expectativa para a atuação da rede é o 
Espírito de Família, o que demonstra que esta deve ser muito mais do que 
um grupo de escolas com um objetivo comum, e sim deve representar um 
porto seguro a todos os membros.

Destaques:
// rede como uma extensão 
da casa
// viver como uma família 
global
// educar com amor

“

“
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Quais são suas expectativas e sentimentos em relação a uma Rede Internacional de Escolas Maristas?

...a Rede Global de Escolas Maristas deve apresentar um "Selo 
Característico", através do qual uma escola pode ser 
identificada em qualquer lugar que se encontre, sabendo que, 
ao conhecer uma, se reconhece qualquer outra, mas que, no 
entanto, respeita a identidade cultural de cada local. O referido 
"selo característico" deve refletir-se, principalmente no carisma, 
um selo que deve ser identificado em termos de presença, 
respeito, proximidade, principalmente aos mais negligenciados.
Professor, Chile

“
“
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UMA REDE QUE ABRAÇA
Estudantes

Alunos em término de período escolar manifestaram boas expectativas 
quanto a formação de uma rede, e sugerem a possibilidade da inclusão 
de ex-alunos nas atividades. Outra questão importante é o desejo de 
encontrar nas escolas um ambiente agradável, acolhedor e seguro, que 
favoreça a liberdade de expressão. 

Quais são suas expectativas e sentimentos em relação a uma Rede Internacional de Escolas Maristas?

É expectativa dos 
alunos poder 
compartilhar 
aprendizados 
acadêmicos com 
outros alunos.

5151



CARACTERÍSTICAS ESPERADAS

// Contar com a participação de todos os membros sem distinção. 

// Ser transparente, esclarecendo todos os processos e objetivos aos quais a 

rede se propõe.

// Ser implementada gradualmente, iniciando com mudanças locais e 

expandindo aos poucos até atingir o nível global. 

//  Reconhecer o que já é feito de relevante em cada centro para reproduzir 

os resultados positivos na rede.

// Entender as peculiaridades de cada local que não devem ser 

desconsideradas em um processo de padronização.

// Não deve gerar mais trabalho aos professores.

// Objetivo comum da rede entendido e seguido por todas todas as escolas.

Quais são suas expectativas e sentimentos em relação a uma Rede Internacional de Escolas Maristas?

Destaques:
// valorização dos professores
// transparência
// clareza dos objetivos
// implementação gradual
// reconhecimento local
// inclusão e igualdade
// sem sobrecarga de trabalho
// homogeneizar 
considerando as diferenças
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Você acredita que há alguma 
estrutura existente em sua cidade / 
região / província local que poderia 
contribuir para o desenvolvimento 
da Rede Internacional de Escolas 
Maristas?

Q5
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Tudo é possível, se temos acesso à rede.
Professor, Chile

Você acredita que há alguma estrutura existente em sua cidade / região / província local que 
poderia contribuir para o desenvolvimento da Rede Internacional de Escolas Maristas?

ESTRUTURA FÍSICA
Está relacionada à infraestrutura disponível na escola e na cidade. 
Envolve tanto os espaços físicos da escola como salas de aulas, quadras de 
esporte e laboratórios, quanto a estrutura que a cidade oferece, como 
transporte público, aeroportos, praças e hospitais.

Essas estruturas podem servir como sede para a rede, espaços para reuniões 
e promover esportes interescolares.

“

“

5454



ESTRUTURA PARA PROMOVER INTERCÂMBIOS
Está relacionada à infraestrutura disponível na escola e na cidade que possam 
favorecer e/ou facilitar a realização de intercâmbios. Envolve os espaços que 
algumas escolas têm para receber a abrigar pessoas que venham de fora e o quanto 
a cidade está preparada e tem estrutura para a recepção de pessoas de outros 
países.

Essas estruturas não apareceram em todos os países, mas alguns pesquisados 
citaram que pais podem receber alunos de outros países em suas casas e 
professores poderiam também receber professores externos. 

Você acredita que há alguma estrutura existente em sua cidade / região / província local que 
poderia contribuir para o desenvolvimento da Rede Internacional de Escolas Maristas?
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ESTRUTURA PARA PROMOVER A CULTURA
Está mais fortemente relacionada à estrutura da cidade e quais opções 
culturais ela oferece. Envolve também alguns programas escolares voltados 
à promoção cultural.

Entre os pontos mais citados estão teatros, cinemas, museus e parques. 
Além disso, passeios turísticos, shows e exposições.

Você acredita que há alguma estrutura existente em sua cidade / região / província local que 
poderia contribuir para o desenvolvimento da Rede Internacional de Escolas Maristas?
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A rede escolar existente permitirá que as escolas da 
região se reúnam e apoiem qualquer atividade de 
arrecadação de fundos para a expansão e ajuda à 
crescente família marista global.     Aluno, Austrália

RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS
Muitas escolas citaram a disponibilidade de pessoas para promover e/ou organizar a rede. 
Isso envolve o tempo disponível dos professores e funcionários, mas também o envolvimento 
dos alunos. Em relação aos alunos, a participação no desenvolvimento e estruturação da rede é 
importante para as escolas. Quanto aos professores, muitas escolas citam a expertise e a 
experiência com redes, uma vez que alguns grupos já estão organizados dessa forma.

Os pais também foram citados como possíveis recursos para desenvolvimento da rede, 
podendo atuar por meio de comitês, voluntariado e trabalho em equipe.

“

“
Você acredita que há alguma estrutura existente em sua cidade / região / província local que 
poderia contribuir para o desenvolvimento da Rede Internacional de Escolas Maristas?
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MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS
Uma lista de possíveis plataformas para auxiliar o desenvolvimento da rede foi 
citada pelos participantes da pesquisa. Essas plataformas estão disponíveis, mas não 
são necessariamente já utilizadas pelas escolas. 

Todas as escolas citaram a internet de forma geral, pelo papel aproximador que 
pode ter. Entre as plataformas citadas estão o Facebook, Skype, Google Classroom, 
Blogs, Email institucional, Moodle e o próprio site da escola.

Você acredita que há alguma estrutura existente em sua cidade / região / província local que 
poderia contribuir para o desenvolvimento da Rede Internacional de Escolas Maristas?
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ESTRUTURA TECNOLÓGICA
A tecnologia deve ter papel fundamental no planejamento e desenvolvimento da 
rede. Todas as escolas citaram a importância da tecnologia para o 
desenvolvimento de uma rede global.

A principal forma de aproximação entre escolas citadas pelos envolvidos na pesquisa 
foi por meio de videoconferências. Além disso, muitas escolas citaram que a 
experiência e capacidade do setor de TI pode ajudar nesse processo, bem como o 
uso de TICs (tecnologias da informação e comunicação).

Você acredita que há alguma estrutura existente em sua cidade / região / província local que 
poderia contribuir para o desenvolvimento da Rede Internacional de Escolas Maristas?
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PROGRAMAS, PEDAGOGIAS E EVENTOS ESCOLARES
Diversas escolas citaram que a pedagogia marista é uma estrutura importante para o 
desenvolvimento da rede. Assim como o desenvolvimento de ações solidárias e 
desenvolvimento dos valores cristão. 

Além disso, foram citados programas e eventos que já ocorrem como estrutura e/ou 
exemplo para o desenvolvimento da rede global.

Você acredita que há alguma estrutura existente em sua cidade / região / província local que 
poderia contribuir para o desenvolvimento da Rede Internacional de Escolas Maristas?
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PROGRAMAS E EVENTOS CITADOS
AUSTRÁLIA
Associação Marista
CEWA - educação católica da Austrália
Maris Connect (evento que conecta 
escolas maristas da mesma região)
Programa REMAR (programa 
australiano para jovem maristas)

ÁFRICA DO SUL
Festivais esportivos
Grade 7 festival marista
Métodos Kagan

BOLÍVIA
Programa de líderes maristas

BRASIL
CMC - cursos de formação
Comissão da juventude marista
DEAS
DERC (rede de colégios)
Festival Marista de Robótica
Pastoral juvenil marista
Projeto Tessituras
Província Brasil Sul-Amazônia
Província Marista Brasil Centro
Rede sul Amazônia
UMBRASIL

CHILE
Rede marista do Chile

COLÔMBIA
Pastoral juvenil marista

COSTA RICA
Comissões provinciais

EQUADOR
Programa REMAR 

ESPANHA
CEFORE
Christian Schools Foundation
Plano Educa
Prémios de Boas Práticas
Programas inovadores da Junta 
de Galicia
SED

FILIPINAS
MES (sistema educacional 
marista)
Rede marista internacional de 
escolas

IRLANDA
Conselho Missão
Programa Líderes marista 

MÉXICO
Festas atléticas
Franco Instituto Mexicano
Marista mundial
Pastoral
Programa e-vaum
Psicologia educacional
Rede Servoescolar

PERU
Pastoral

Você acredita que há alguma estrutura existente em sua cidade / região / província local que 
poderia contribuir para o desenvolvimento da Rede Internacional de Escolas Maristas?
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Como você acha que a Rede 
Global de Escolas Maristas deve 
funcionar?

Q6
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Como você acha que a Rede Global de Escolas Maristas deve funcionar?

MODELO DA REDE
Diretores 25-40, 40-65, 65+
Professores -25, 25-40, 40-65, 65+
Famílias
Estudantes

Características da rede:

// iniciar o processo por países 
que possuem maior número 
de províncias

// reuniões regulares de 
presidentes de colegiados e 
equipe de gestão

// mapeamento de boas 
práticas e necessidades locais

// grupos locais envolvendo 
todos os níveis de hierarquias: 
professores, alunos, pais, toda 
a família marista

Parte dos entrevistados entende que o modelo de rede deve ser de uma rede 
centralizada, em que uma coordenação geral fica responsável por 
desenhar a rede global, com uma abordagem em camadas ou cascata. Nesse 
caso,  comissões em cada local se responsabilizam por passar informações 
permanentes e orientações através de meios digitais e por engajar e aplicar 
ações locais. 

Já outra parte dos entrevistados propõem que a rede seja mais aberta, 
iniciando nas escolas, com mecanismos de colaboração e que resulta no 
desenvolvimento de cada escola, independente do seu status atual. Uma rede 
que não impõe visões mas que as construa com seus participantes. A proposta 
é iniciar com mapeamento de boas práticas e necessidades. Depois esse 
mapeamento transborda para o nível regional e por fim global.
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Como você acha que a Rede Global de Escolas Maristas deve funcionar?

OPERAÇÃO DA REDE E GOVERNANÇA
Diretores 25-40, 40-65
Professores -25, 25-40, 40-65
Famílias
Estudantes

Para garantir o sucesso do modelo proposto, na prática o propósito, 
objetivos e diretrizes da rede devem estar claros e considerar aspectos 
do carisma marista e pedagógicos, para guiar ações locais e regionais.

Parte dos entrevistados entendem que deve ser estruturada por 
professores e gestores. E outra parte entende que deve ter 
representantes de alunos, professores e família. Encontros podem ser 
presenciais ou online. 

Ideias:

// cada escola deve ter uma 
comissão responsável por 
encaminhar as ações da rede

// comissão em cada escola com 
4 membros: gestão, professores, 
alunos e família

// por meio de pastorais ou 
grupos de interesse por tema

// ter um encontro de todos 
representantes da rede por ano 

// encontros bimestrais ou 
semestrais de líderes ou pessoas 
com horas dedicadas
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Como você acha que a Rede Global de Escolas Maristas deve funcionar?

PROMOVER O INTERCÂMBIO
Diretores 25-40, 40-65
Professores  25-40, 40-65, +65
Família
Estudantes

Os programas de intercâmbio para alunos e professores são considerados 
fundamentais para a rede como forma de integração e aprendizado, dentro 
e fora do país.

Ideias:

// intercâmbio voluntário, com 
troca de experiências

// ter um passaporte marista, que 
facilite o  acesso em universidades 
locais e internacionais

// intercâmbios para jogos, arte ou 
aprendizados

// intercambista com a missão de 
retornar e compartilhar seus 
aprendizados

// famílias cadastradas recebem 
alunos intercambistas e 
proporcionam tudo o que 
precisam durante a sua estadia 
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Como você acha que a Rede Global de Escolas Maristas deve funcionar?

INFORMAR
Diretores 25-40
Professores  65+
Famílias
Estudantes

Entendem que é essencial uma comunicação mais estratégica que além 
de conectar as pessoas, comunique de forma objetiva o que está 
acontecendo na rede, o que mudou e quais novos recursos. Também, que 
melhore os processos, comunicação, divulgação da rede e fortaleça a 
imagem global. 

Propõe-se criar meios da informação chegar em todos os níveis de 
representação da rede e não ficar limitada aos gestores e diretores, além de 
fortalecer a comunicação entre as escolas de rede por meio de comunicação 
online.

Ideias:
// meios: site, chat, redes 
sociais, plataforma digital, 
vídeos, etc.
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SÍNTESE

// Dois modelos de rede foram propostos:
- modelo de rede centralizado, com uma coordenação geral responsável. 
- uma rede mais aberta, com construção local e colaborativa.
// Objetivos e diretrizes da rede devem estar claros e considerar aspectos do carisma marista e 
pedagógicos, para guiar ações locais e regionais.
// A rede pode se estruturar pela ação de  professores e gestores ou por representantes dos diretores, 
professores, alunos e familiares.
// Promover programas de intercâmbio para alunos e professores como forma de integração e 
aprendizado.
// Compartilhar cases de sucesso, experiências, expectativas e projetos entre os jovens, educadores e 
gestão.
// Todos conhecerem as propostas maristas para entenderem melhor o sentido da missão e praticar o 
carisma.
// A informação sobre o que acontece na rede global deve ser acessível a todos.

Como você acha que a Rede Global de Escolas Maristas deve funcionar?
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