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Eu e o outro(?)

Gente precisa de gente, para ser gente!

A formação integral do ser humano 
relaciona-se à compreensão da pessoa em sua 
totalidade, visando o desenvolvimento pleno de 
suas potencialidades, numa proposta 
educacional comprometida com a  formação do 
sujeito autônomo, responsável por si, pelo outro 
e pelo seu ambiente, capaz de transcender a 
mera adaptação social, consciente de que o 
mundo é nossa casa comum.



O que foi feito para chegar nesta mudança? 
CHUVA DE IDEIAS:

● Colocar a pessoa no centro;
● Consciência de que somos seres relacionais, 

vivemos com o outro e precisamos do outro;
● Colocar a pessoa no centro é uma mudança 

que permitirá o avanço nas outras 6 
propostas;

● Aceitar o outro, tal como ele é, já é uma 
mudança;

● Escuta atenciosa do outro.

CHUVA DE IDEAIS:



Imaginamos:

Como isso afetará? Que impacto terá? Que influência?

Essa fratura, sendo corrigida, será auxílio para vencermos as demais.



A agrupação  de alunos em grupos-base 
cooperativos, que lhes permite oferecer-se 
entre eles o apoio e a ajuda necessária para 
progredir acadêmica e humanamente.                      
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JOVENS ESTUDANTES PARTICIPAM DE AÇÃO 
DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

Compromisso cidadão de escola, engaja alunos e professores pelo bem comum.

Por meio de Projeto criado pela “Escola Renascer”, 
estudantes, engajados em gestão cooperativa com 
professores, realizaram a revitalização ambiental da 
“Praça Dom Pedro Casaldáliga”, com instalação de 
lixeiras para coleta seletiva, e com plantio de árvores 
nativas. A realização do projeto foi inspirada nos 7 
compromissos do Pacto Educativo Global, exortado 
pelo Papa Francisco, em diálogo com os chamados 
“Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS”, 
da UNESCO, que tem como um de seus principais 
compromissos o cuidado permanente com a “Casa 
Comum”.



Mulheres transformando: da escola para o mundo
Meninas Empoderadas  

3 Favorecer a plena participação das meninas/ROL DO PROFESSOR ROL DO ESTUDANTE

Considerando o compromisso “Favorecer a plena participação 
das meninas”, especificamente quanto a mudança relacionada 
às atitudes de professores e alunos, no codesenho de  sua 
aprendizagem, a escola “Renascer” desenvolveu um trabalho 
considerando as mulheres de destaque no país, em que  foram 
levantadas as personalidades femininas, suas atitudes  e 
ações na melhoria da sociedade em que viveram ou vivem,  
mostrando-se como modelos de liderança que impactaram 
positivamente na vida de outras meninas e mulheres. 
Hoje temos quatro  jovens  mulheres que influenciam na 
sociedade Moçambicana e mundial (Brasil), as quais 
promovem ações que mostram a presença das mesmas  na 
ciência (contribuição em novas vacinas para a Covid-19); 
construção de políticas públicas de igualdade de gênero; 
presença na universidade como docente engajada em projetos 
de sustentabilidade e um destaque na líder mundial como 
secretária da UNESCO. 

Fonte da Foto: Projeto Claretiano Solidário em Moçambique 
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Ouvir as crianças e os jovens 

A Escola portal do saber procurando o protagonismo 
juvenil no processo aprendizagem desenvolveu um 
projeto de atuação da criança e do jovem numa 
situaçao vulnerabilidade, 


