
 

REUNIÃO ANEC – 13/02/2019   -  COLÉGIO CORAÇÃO DE MARIA 

 

RESUMO DA  REUNIÃO  

1- ORAÇÃO e REFLEXÃO INICIAL  (Mc 7, 14 -23)    
2- CONFERINDO AS DATAS DO NOSSO CALENDÁRIO ANUAL; 
3- ENCONTRO DE JOVENS DO DIA DE DOM BOSCO 31/01; 
4- AVALIAÇÃO DA MANHÃ DE FORMAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019; 
5- ENCONTRO DE PROFESSORES DE ENSINO RELIGIOSO 
6- ESTUDO DO DOCUMENTO DA IGREJA SOBRE EDUCAÇÃO 

 

1- Depois da leitura do evangelho do dia, alguns se pronunciaram sobre o tema que falava sobre: 
 “- O mal é o que vem de dentro do coração...” rezamos um Pai Nosso e iniciamos a pauta; 

2- Alteramos algumas datas como a do início da peregrinação da imagem de NS de Fátima para o dia 02/05 e o término no dia 10; 
confirmamos a data do dia do Estudante, evento da ANEC JOVEM que será realizado no dia 17/08 no colégio São José; 

3- Na reunião dos jovens foi eleita uma coordenação composta por uma coordenadora geral, uma coordenadora e uma secretária. 
A Cláudia (Coração de Maria) continuará acompanhando mais de perto o grupo. O local dos encontros mensais dos jovens será 
na Universidade Católica de Santos, na Avenida Conselheiro Nébias, campus Dom Idílio. Será as quartas-feiras, mesmo dia da 
nossa reunião, porém das 18h30 às 19h30.  Houve um momento de espiritualidade durante o encontro que foi marcante e 
emocionante pela profundidade dos testemunhos de fé dos jovens; 

4- As frases abaixo resumem a avaliação sobre a Manhã de formação da CF 2019: -  
 A fala do padre Cláudio, na abertura do seminário foi ótima e motivadora; 
 Prof. Surian falou sobre a Doutrina Social da Igreja de forma emocionante; 
 Profa. Isabel contribuiu muito fazendo o esclarecimento sobre os direitos dos cidadãos; 
 Os trabalhos de grupo pós seminário foram muito produtivos; 
 Nos grupos o tempo foi suficiente para os professores conversarem e trocarem ideias; 
 Os professores puderam voltar com mais subsídios para trabalharem com os alunos em sala de aula; 
 As pulseiras utilizadas para identificação dos grupos também foram consideradas uma ótima ideia; 
 Os vídeos disponibilizados nos corredores com a temática da CF2019 estavam muito bons; 
A oração inicial não surtiu efeito pois, a letra do Power Point era pequena e dificultou a leitura e acompanhamento da oração; 
 Não cantamos o Hino da CF, foi uma oportunidade perdida; 
 A fala do Bispo dom Tarcísio foi muito boa e motivadora; 
 A fala da Michele, no café da manhã foi muito boa e integrativa; 
 Contamos com 190 pessoas participando, isso foi mais do que no ano passado; 
O fato da celebração ter acontecido no final do dia tinha uma razão de ser: considerando o método VER, JULGAR, AGIR E  
    CELEBRAR... sentimos não contar com mais pessoas. Eram poucas se compararmos com o número de participantes das outras  
     atividades anteriores. 

5- O objetivo do encontro é ser uma contribuição metodológica para a disciplina de Ensino Religioso aos professores que atuam 
nesta área de conhecimento. Contaremos também com a participação dos coordenadores pedagógicos e professoras 
“polivalentes” do Ensino Fundamental I.  Decidimos por contar com a Irmã Arlene que falará aos professores sobre a diferença 
entre catequese e fenômeno religioso. Vai abordar a metodologia do ER e a Escola em Pastoral. Ficou combinado que as escolas 
arcarão com os custos de cada professor participante do evento. Este custo está relacionado ao lanche que será oferecido 
durante o evento que está previsto de acontecer das 7h30 às 12h30.  Também contaremos com a presença de nosso bispo 
diocesano Dom Tarcísio, que aceitou nosso convite para falar aos professores sobre a Identidade das Escolas Católicas. 
Este encontro está agendado para o próximo dia 23 de março nas dependências da Universidade Católica. 
 
Como informações gerais, o Sr. Marcos disse que os projetos criados na oficina da CF 2019 estão disponíveis no site da ANEC/BS, 
assim como nossas atividades enquanto ANEC e escolas conveniadas, estão lá registradas com respectivas fotos dos eventos. 
 
Não houve tempo para realizarmos o estudo dos textos “Educar hoje e amanhã” e “Educar ao humanismo solidário”, que é uma 
proposta do grupo para nos formarmos e nos capacitarmos para os desafios da educação católica. 
Combinamos de iniciarmos o próximo encontro pelo estudo dos textos. 
 
Próximo encontro será dia 13/03 no colégio Passionista São Gabriel em São Vicente. 

Paulinho 
ANEC/BS 

 

 


