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Apresentação
O presente dossiê trata-se do lançamento local do Projeto
Educativo Comum – PEC às unidades D&D-RJE, na sua versão atualizada para o quadriênio 2021-2025 no Colégio Diocesano São Francisco de Sales e Colégio Diocesano Infantil – D&D, na cidade de Teresina - Piauí. Esse documento, que se materializa em um livro físico e
também na sua versão digital, é o norteador educacional das escolas
que compõem a Rede Jesuíta de Educação - RJE, o apostolado educativo da Companhia de Jesus.
O PEC, orientador das práticas pedagógicas nas unidades
educativas da RJE, tem como foco a aprendizagem integral e a excelência humana e acadêmica dos estudantes. Sua primeira versão foi
instaurada em 2016 e, em agosto do ano de 2021, foi lançada nacionalmente a atualização do projeto, voltado para o período 2021-2025.
Mais do que reunir documentos visuais e narração de todo o
processo de lançamento local do PEC-2021/2025 às unidades D&DRJE, esse dossiê mostra a força do trabalho colaborativo e comprometido, do qual toda a comunidade educativa do D&D se dedicaram
para a realização desse evento.
Amar e servir, é o que nos ensina Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, e essa postura foi expressa em cada detalhe
da construção desse lançamento, inspirados em vivenciar de fato, cada
caminho orientado pelo PEC, que é “...na formação de líderes que tenham
na justiça e no serviço, seus principais compromissos”. - (PEC N0 52).
Maria Adriana Pereira Marques Moreira
Coordenadora de Comunicação Institucional

Introdução
O lançamento local do Projeto Educativo Comum
(PEC) 2021-2025 às unidades D&D, da rede jesuíta de educação - RJE, no Colégio São Francisco de Sales e Diocesano Infantil – D&D foi realizado em três diferentes ocasiões, cada
qual pensada especialmente para contemplar o seu públicoalvo: colaboradores, famílias, estudantes e comunidade local.
Em 18 de outubro de 2021, os colaboradores do D&D
receberam o livro físico do PEC - versão atualizada 2021-2025,
fora uma ocasião de festa e confraternização para nossos
educadores, que também receberam uma mensagem escrita
do diretor geral irmão Marcos Epifanio, SJ, e um convite para
juntos, abraçar uma rota de implementação como proposta
norteadora para os processos de melhorias em, pelo menos,
quatro dimensões – Currículo; Organização, Estrutura e Recursos; Clima Escolar Institucional; Família e Comunidade Local.
Para as famílias, estudantes e comunidade local, a entrega às unidades D&D-RJE aconteceu com a viabilização de uma cópia virtual, com disponibilização do livro digital do PEC em nosso site, além de enviado através
de nossos canais de comunicação direto com esse público.
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1.

O lançamento Local do Projeto Educativo Comum às unidades D&D-RJE

Após cumprir com êxito o lançamento nacional da versão atualizada do Projeto Educativo Comum (PEC), nos dias 25 e 26 de
agosto de 2021, em parceria com a Escola Santo Afonso Rodriguez
(ESAR) e Escola Padre Arrupe, o Colégio Diocesano São Francisco
de Sales e Diocesano Infantil - D&D, representados nas pessoas
de seus gestores e colaboradores, iniciaram imediatamente a
preparação para o lançamento local do documento às unidades
D&D-RJE.
Esse momento desde o início foi pensado de forma personalizada, ou seja, o lançamento deveria ocorrer em mais de um momento, cada qual abrangendo um público (ou públicos) específicos.
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Dessa forma, além de evitar aglomerações, cada lançamento seria
pensado na realidade daquele grupo de pessoas. Sendo assim,
iniciou-se a planificação.

Imagem 1 – Planificação do lançamento local do PEC (Anexo 1)
A personalização de cada um desses momentos foi pensada
com muito carinho, uma vez que o Colégio Diocesano São Francisco de Sales e Diocesano Infantil - D&D, em consonância com a
Rede Jesuíta de Educação (RJE), acredita que “[...] os professores,
estudantes famílias, os profissionais não docentes e a comunidade
local são todos protagonistas do processo educativo, participando
de diferentes formas e lugares da vida escolar” (N. 32, PEC).
Todos esses públicos foram avisados de que teria início uma
sequência de lançamentos desse documento, por meio de comunicações.

Imagem 2 – Planificação do lançamento local do PEC (Anexo 2)
Por esse fim, teve início os lançamentos do Projeto Educativo
Comum 2021-2025 no D&D.
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1.1

Lançamento do PEC aos Colaboradores

O lançamento do Projeto Educativo Comum (PEC) para os
colaboradores foi realizado no dia 18 de outubro de 2021, data da
Festa dos Educadores do Colégio Diocesano São Francisco de
Sales e Diocesano Infantil.
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Imagem 3 - Convite enviado sobre a festa aos colaboradores do D&D
Para gerar expectativa nos colaboradores foram preparadas peças
especificas que, por sua vez, foram publicadas em banners nos sites do

Imagem 4 - Convite enviado sobre a festa aos colaboradores do D&D
Também nos sites, foi publicado como modal um vídeo em
que o Diretor Geral do D&D, Ir. Marcos Epifanio Barbosa, SJ, fala
um pouco sobre o caminho que será percorrido pelas obras que
compõe a Rede Jesuíta de Educação nestes próximos cinco anos.

Imagem 5 - Vídeo do Irmão Epifanio, SJ, Diretor Geral do D&D
Na oportunidade da data, todos aqueles que contribuem diariamente para o funcionamento das duas unidades da instituição
estiveram reunidos para celebrarem e receberem em mãos sua
cópia física da nova atualização do PEC. O evento – tão importante para toda a comunidade educativa – foi dividido em dois
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momentos. O primeiro, sendo a Missa em Ação de Graças aos
Educadores, realizada na Capela Nossa Senhora das Graças.

Imagem 6 - Colaborador exibe a nova versão
do PEC aos demais durante a missa
E o segundo momento nas Quadras Dona Toinha, localizada na
unidade da Catedral, onde foi realizado apresentações musicais,
sorteios e uma das entregas em comemoração aos 115 anos do
Colégio Diocesano São Francisco de Sales. Neste segundo tempo, os
colaboradores foram surpreendidos pelo Projeto Educativo Comum
(PEC) sendo entregue dentro do mimo preparado pela Comissão dos
115 anos: uma mochila personalizada com a logo do D&D e ainda uma
carta redigida pelo Diretor Geral, Ir. Marcos Epifanio, anexada aos
exemplares do PEC. A carta, posteriormente, também foi enviada aos
demais públicos (famílias, estudantes e comunidade local) via e-mail.

Imagem 7 - Carta anexada ao Projeto Educativo Comum (PEC) (Anexo3)
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Após a entrega do exemplar físico a cada um dos colaboradores presentes no momento, os diretores Irmão Marcos Epifanio, Diretor Geral; professora Margareth Rodrigues, Diretora
Acadêmica; e Karlyne Melo, Diretora Administrativo-Financeira, subiram ao palco para falar brevemente sobre o momento e a importância de cada uma das dimensões presentes na
nova atualização do documento norteador das escolas da RJE.

Imagem 8 - Professora Margareth, Ir. Epifanio, SJ e Karlyne de Sá falam sobre PEC

Os colaboradores que, por razões pessoais, não puderam se fazer presentes na ocasião foram mapeados pelo setor
de Recursos Humanos e receberam posteriormente os exemplares físicos do Projeto Educativo Comum (PEC).
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1.2

Lançamento do PEC às famílias, estudantes e comunidade
local da Unidade Catedral
O Projeto Educativo Comum (PEC) foi entregue de
forma virtual às famílias, estudantes e comunidade local no
dia 23 de outubro de 2021. O lançamento aconteceu junto à 8ª
entrega pelos 115 anos do Colégio Diocesano São Francisco de
Sales, ocasião em que foi realizada uma celebração na Capela
Nossa Senhora das Graças.

Imagem 9 - Famílias se rúnem para o lançamento na Capela N. Senhora das Graças
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Devido aos protocolos de biossegurança ainda vigentes durante o mês em que ocorreu o evento, foram convidadas
apenas representações de cada um dos públicos-alvo para
estarem presencialmente no momento: líderes de turma e seus
pais, antigos alunos e coordenadores/diretores de outras obras
da Companhia de Jesus.

Imagem 10 - Convite para a celebração encaminhado por e-mail

Já os demais, foram convidados a assistirem a transmissão que era realizada ao vivo na TV Diocesano, nosso canal do Youtube. Para isso foram enviados convites contendo
o link previamente criado especialmente para o momento.

Imagem 11 - celebração da missa e entrega do PEC ao público
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A entrega virtual aconteceu ao final da missa, momento em que o público recebeu em seus endereços eletrônicos o e-mail marketing com a versão digital do PEC
2021-2025 e era anunciado, pela Cerimonialista, que o
documento também já estava disponível no site do Colégio Diocesano (diocesano.g12.br) na seção “Institucional”.

Imagem 12 - E-mail marketing clicável para download da
versão editável do PEC
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1.3

Lançamento do PEC às famílias, estudantes e comunidade
local da Unidade CDI
Com uma pegada mais lúdica e infantil, o lançamento
do Projeto Educativo Comum (PEC) 2021-2025 ocorreu junto
à 9ª entrega comemorativa aos 18 anos do Colégio Diocesano
Infantil, promovida no dia 3 de novembro de 2021. Na ocasião,
foram convidados para estarem presencialmente representações de cada um dos públicos: pais atuantes no Colégio, seus
filhos e coordenadores/diretores das demais obras da Companhia de Jesus.

Imagem 13 - Convite para o lançamento do PEC
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Assim como feito na unidade da catedral, o PEC também foi entregue ao público de forma digital, através do e-mail
marketing e também ao ser disponibilizado no site do Colégio
Diocesano Infantil (diocesano.g12.br/infantil) na seção “Institucional”, localizada na barra superior do site. O evento também
foi transmitido ao vivo por meio da TV Diocesano para aqueles
que, devido ao protocolo de biossegurança, não puderam estar
presencialmente.

Imagem 14 - Transmissão do lançamento no CDI
O lançamento no Diocesano Infantil – que ocorreu
após estudantes do Diocesano Infantil encenarem os passos
de Santo Inácio de Loyola até sua conversão–, foi promovida
no formato de uma apresentação, com cada dimensão do PEC
sendo representada por uma peça de quebra-cabeça que era
levada em mãos por gestores e demais colaboradores do D&D.
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Imagem 15 - Professora Margareth carrega a peça “DImensão Curricular”
A cada peça que era levada por esses indivíduos essenciais
para o bom funcionamento do Colégio Diocesano São Francisco
de Sales e Diocesano Infantil - D&D, mais clara ia se tornando a
mensagem que era passada ao juntar cada uma delas no painel.

Imagem 16 - Ir. Epifanio, SJ, fala ao público presente no evento
Por fim, os colaboradores, estudantes, famílias e comunidade
local foram convidados a darem as mãos e participarem da ciranda
do anel (uma atividade da alfabetização infantil ao qual dançamos
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e cantamos a música Ciranda do Anel, de Bia Bedran). Se concretizava, assim, a união de toda a comunidade acadêmica em prol da
implementação do Projeto Educativo Comum (PEC) no Colégio
Diocesano São Francisco de Sales e Diocesano Infantil – D&D.
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