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COLÉGIOS MARISTAS TRABALHAM 
EDUCAÇÃO PARA A INTERIORIDADE
Três colégios da Rede Marista – Marista Santa Maria, de 

Santa Maria; Marista Conceição, de Passo Fundo; e Marista 

São Luís, de Santa Cruz do Sul – iniciaram um projeto piloto 

com o objetivo de trabalhar a educação para a interioridade. 

Semelhante a uma disciplina semanal, a proposta trabalha 

a espiritualidade e as competências socioemocionais com 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. De acordo com 

o coordenador de pastoral do Marista Santa Maria, Neimir 

Mentges, as aulas são realizadas a partir de diferentes 

práticas que envolvem meditação, exercícios para trabalhar 

a respiração, dinâmicas sobre empatia, valores, entre outras 

atividades que buscam desenvolver a inteligência existencial.

COLÉGIO SÃO JOSÉ COMPLETA 109 
ANOS COM TONELADA DE ALIMENTOS

O Colégio São José, de Pelotas, completou 109 anos em março 

com uma série de comemorações, como a campanha ‘Gesto de 

Amor’, que arrecadou mais de uma tonelada de alimentos para 

comunidades carentes da cidade.  As festividades contaram 

com celebração em ação de graças na Catedral Metropolitana 

São Francisco de Paula e atividades em sala de aula para 

relembrar a história da instituição, refletir sobre o atual 

momento e pensar em ações futuras. No dia do aniversário, 

19 de março, a comunidade escolar reuniu-se para cantar o 

‘Parabéns’ e foi realizada uma dinâmica de troca de abraços. 

FARROUPILHA É DESTAQUE EM 
PRÊMIO NACIONAL

O Colégio Farroupilha, de Porto Alegre, conquistou o primeiro 

lugar no Prêmio Nacional de Gestão Educacional 2019, 

categoria Gestão Acadêmica, com o Programa ConViver Bem. A 

instituição foi a única premiada gaúcha e concorreu com outras 

70 escolas de todo o país. O projeto premiado tem como objetivo 

reforçar a importância do equilíbrio e da empatia nas relações 

da comunidade escolar. A proposta traz os valores institucionais 

e a missão de formar cidadãos competentes, éticos e globais 

e, como outras iniciativas, é voltada ao desenvolvimento de 

habilidades e competências socioemocionais dos estudantes.

/// Alimentos foram doados a comunidades carentes

/// Primeira aula do Santa Maria ocorreu num parque de turismo 

/// Gestoras do Farroupilha na entrega do Prêmio em São Paulo


