
 

 

 

 

  



 

 

É a instância responsável pela animação, articulação, gestão e pelo 

acompanhamento da missão evangelizadora e solidária na ambiência do Colégio 

Marista Nossa Senhora da Penha. Tem como objetivo a estruturação da dimensão 

evangelizadora como eixo do processo pedagógico-pastoral, na perspectiva da 

formação humana, cristã e marista, inspirada no legado de São Marcelino 

Champagnat e na devoção à Maria, nossa Boa Mãe.  

Atualmente, a equipe da Assessoria de Missão de nosso Colégio é composta pelos 

seguintes profissionais: 

▪ Josiene Alves Rosa – Agente de Missão 

▪ José Carlos Barros de Galiza – Agente de Missão 

▪ Edigar Barraqui Gerhardt – Assessor de Missão  

São espaços-tempos de desenvolvimento das dimensões humanas, a partir de 

vivências e experiências criativas de ensino-aprendizagem, de solidariedade, de 

fraternidade e de interioridade, orientadas por um itinerário de crescimento e de 

aprofundamento pessoal nos valores cristãos e na educação pela fé.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

O Grupo Infância Missionária Marista (IMM) desenvolve o processo de evangelização 

das crianças nos quatro primeiros anos das séries iniciais do Ensino Fundamental (2º, 

3º, 4º e 5º). Por meio dele, busca-se suscitar o espírito missionário nas crianças, 

através de experiências de protagonismo, de solidariedade e de espiritualidade, 

proporcionando uma visão ampliada de mundo e impulsionando a construção de 

uma sociedade mais humana, justa e fraterna. 

Além disso, ao aprofundar as dimensões humana, solidária e missionária, o grupo da 

IMM é impulsionado a protagonizar ações concretas a favor de crianças em situação 

de vulnerabilidade social. 

▪ Público: alunos dos 2º, 3º, 4 e 5º anos do Ensino Fundamental Anos Iniciais 

 



 

 

▪ Duração: março a novembro de 2023  

▪ Periodicidade: Encontros semanais, às terças-feiras, com duas opções de 

turma: 

> Turma 01: Das 11h40 às 12h50; 

> Turma 02:  Das 17h20 às 18h30. 

▪ Composição: cada turma terá o número mínimo de 10 e o máximo de 20 

estudantes. Caso o volume de inscrições não atinja o número mínimo exigido por 

turma, o grupo ficará suspenso. Os alunos inscritos ficarão em lista de espera e 

as famílias serão previamente avisadas em relação ao possível início da 

atividade. Por outro lado, ao alcançar o número máximo de alunos por turma, as 

inscrições serão encerradas. 

▪ Investimento: R$ 50,00 (valor anual, sem parcelamento). 

Caso ocorram encontros externos, o valor do transporte será custeado pelo 

estudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A Pastoral Juvenil Marista promove a evangelização junto aos adolescentes do 6º ao 

8º Ano do Ensino Fundamental Anos Finais e tem o objetivo de estabelecer um 

processo de formação integral que desenvolva os aspectos da espiritualidade, da 

eclesialidade, da autonomia, do aprofundamento no carisma marista, do 

protagonismo juvenil e da intervenção na sociedade. 

Dentro da experiência grupal, o adolescente é chamado a ser protagonista de sua 

história e de seu projeto de vida.  Por isso, a PJM é um espaço de vivência e formação 

de lideranças juvenis, a partir da potencialidade pessoal de cada estudante e da 

valorização do vínculo da amizade. 

▪ Público: 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental Anos Finais 

▪ Duração: março a novembro de 2023 

▪ Periodicidade: Encontros semanais, às quintas-feiras, das 13h30 às 14h30. 

▪ Composição: cada turma terá o número mínimo de 10 e o máximo de 50 

estudantes. Caso o volume de inscrições não atinja o número mínimo exigido por 

turma, o grupo ficará suspenso. Os alunos inscritos ficarão em lista de espera e 

 



 

 

as famílias serão previamente avisadas em relação ao possível início da 

atividade. Por outro lado, ao alcançar o número máximo de alunos por turma, as 

inscrições serão encerradas. 

▪ Investimento: R$ 50,00 (valor anual, sem parcelamento).  

Caso ocorram encontros externos, o valor do transporte será custeado pelo 

estudante. 

 

 

O Núcleo de Animação Vocacional é um espaço de acompanhamento grupal e pessoal 

de adolescentes que desejam aprofundar seu projeto de vida, conhecer a experiência 

religiosa marista e percorrer seu próprio caminho de discernimento e despertar 

vocacional.  

O grupo é acompanhado pela Assessoria de Missão, com a participação dos Irmãos 

Maristas, e busca ajudar os estudantes em seus processos de discernimento e de 

escolhas para a vida. 

 



 

 

▪ Público: alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais e das 1ª, 2ª e 3ª 

séries do Ensino Médio. 

▪ Duração: março a novembro de 2023  

▪ Periodicidade: encontros quinzenais, às segundas-feiras, das 13h30 às 14h45. 

▪ Composição: cada turma terá o número mínimo de 10 e o máximo de 20 

estudantes. Caso o volume de inscrições não atinja o número mínimo exigido por 

turma, o grupo ficará suspenso. Os alunos inscritos ficarão em lista de espera e 

as famílias serão previamente avisadas em relação ao possível início da 

atividade. Por outro lado, ao alcançar o número máximo de alunos por turma, as 

inscrições serão encerradas. 

▪ Investimento: R$ 50,00 (valor anual, sem parcelamento).  

Caso ocorram encontros externos, o valor do transporte será custeado pelo 

estudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

No Instituto Marista, o Voluntariado Estudantil cria oportunidades para a vivência 

radical da missão em espaços-tempos multiculturais, na construção da cultura do 

bem-viver. Nesse sentido, o VEM é uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que 

os voluntários contribuem para a transformação social, por meio da troca de saberes 

e fazeres, proporcionando melhorias nas comunidades, eles próprios encontram seu 

lugar na sociedade e se transformam. 

Ser voluntário é responder a um chamado para viver a solidariedade, partilhando 

tempo e talentos humanos com aqueles que mais precisam. Assim, é uma ação 

concreta, que contribui para a construção de uma nova sociedade, pautada em 

relações fraternas, justas e comprometidas com o bem comum. 

O projeto conta com diversas ações de imersão em instituições sociais e com a 

organização de campanhas solidárias. Ao final de um ano de atividades voluntárias, 

tendo cumprido os critérios exigidos pelo projeto, o aluno receberá uma certificação 

que possui abrangência internacional. 

▪ Público: alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental Anos Finais e das 1ª, 2ª e 3ª 

séries do Ensino Médio. 

 



 

 

▪ Duração: março a novembro de 2023.  

▪ Periodicidade: Encontros semanais, às sextas-feiras, das 13h30 às 16h30, em 

instituições sociais parceiras do Marista ou no espaço do Colégio. 

▪ Composição: cada turma terá o número mínimo de 10 e o máximo de 40 

estudantes. Caso o volume de inscrições não atinja o número mínimo exigido por 

turma, o grupo ficará suspenso. Os alunos inscritos ficarão em lista de espera e 

as famílias serão previamente avisadas em relação ao possível início da 

atividade. Por outro lado, ao alcançar o número máximo de alunos por turma, as 

inscrições serão encerradas. 

▪ Investimento: R$ 100,00 (valor anual, com parcelamento em duas vezes).  

Este valor contempla o transporte do aluno às instituições a serem 

acompanhadas pelo projeto durante o ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A Missão Marista de Solidariedade é uma atividade anual, na qual os alunos têm a 

possibilidade de vivenciar uma profunda experiência de imersão em uma realidade 

social desafiadora, que contempla desde comunidades rurais até regiões urbanas 

periféricas.  

Ao participar da MMS, os estudantes estarão em contato direto com povos e culturas 

diversos, e terão a oportunidade de partilhar inúmeras histórias de vida, que 

contribuirão para o seu crescimento humano e espiritual. Ademais, o projeto também 

ajudará a aguçar a sensibilidade para com aqueles que mais sofrem e a olhar o mundo 

e as pessoas de forma mais abrangente, com suas mazelas e esperanças.  

 



 

 

Os alunos que vivenciam a experiência da Missão Marista de Solidariedade de forma 

intensa adquirem a capacidade de tocar a realidade e de serem tocados por ela. Além 

disso, descobrem que a vida é uma dádiva de Deus e, por isso, precisa ser cuidada. 

▪ Público: alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais e das 1ª, 2ª e 3ª 

séries do Ensino Médio. 

▪ Período de inscrição: junho 

▪ Período de realização: setembro (previsão) 

▪ Local: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Chaves - ES 

▪ Composição: mínimo de 20 e máximo de 40 estudantes. Ao alcançar o número 

máximo de alunos, as inscrições serão encerradas. 

▪ Investimento: R$ 50,00 (valor anual, sem parcelamento) 

 

Para realizar a matrícula, o (a) responsável financeiro pelo aluno deverá seguir os 

passos abaixo: 

1 - Acesse o APP Marista Conectado, ou através do link: 

https://conectado.marista.edu.br/ 

2 - Entre com CPF do responsável financeiro e senha; 

3 – Clique na aba “Secretaria virtual”, depois em “Serviços” e, em seguida, “Nova 

solicitação” e “Adicionar serviço”. 

4 - Selecione a atividade pastoral (com taxa); 

5 - Selecione o ano e a disciplina (atividade pastoral), com atenção para o dia e 

horário da turma desejada; 

6 - Confira o contrato e clique em “Li o contrato, e estou ciente dos termos e aceito”; 

7 - Confirme a solicitação no botão “Adicionar Serviço”. 

 

(Obs.: a matrícula do (a) estudante somente será efetivada após o pagamento do 

boleto referente à taxa do projeto). 

 

https://conectado.marista.edu.br/


 

 

 

▪ Telefones: (27) 4009-4270 / (27) 4009-4271 

▪ Celular: (27) 99775-9062 

▪ E-mail: pastoral.vilavelha@marista.edu.br  

 Assessoria de Missão 

Josiene Alves Rosa – Agente de Missão 

José Carlos Barros de Galiza – Agente de Missão 

Edigar Barraqui Gerhardt – Assessor de Missão 

 

 

 

 

 


