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Teve início, nos dias 22 e 23 de maio, o Grupo de Estudos: Evangelização das Infâncias, no Centro Social Marista Irmão
Justino, em São Paulo (SP).
Com base nas orientações indicadas nos documentos do Grupo Marista e da UMBRASIL e no desenvolvimento da Pastoral nos
currículos das Unidades Sociais, o passo agora é aprofundar as especificidades da ação evangelizadora em cada oferta
de atendimento. Optou-se em partir dos desafios da educação infantil no sentido de tornar as práticas mais visíveis e de
evidenciar a integralidade das infâncias dentro dos projetos pedagógicos e pastorais.
O GE é composto de representantes de todas as Unidades Sociais que possuem a oferta de Educação Infantil, contando com
profissionais de várias áreas, numa perspectiva interdisciplinar e intercultural, contando com apoio irrestrito do Setor
de Pastoral. Após trocas e partilhas entre os participantes durante o primeiro encontro, foram traçados os seguintes
objetivos:

Ressignificar as diretrizes (RMS, Grupo Marista e UMBRASIL) para o contexto da evangelização das infâncias
nas Unidades Sociais (transposição prática sob contexto e realidade);
Fortalecer a percepção e a relação do sagrado no currículo da Educação Infantil;
Continuidade no processo do GT Pastoral no Currículo com enfoque no olhar das crianças em sua integralidade;
Potencializar a formação do pastoralista para o registro e documentação pastoral;
Sistematizar as práticas da pastoral para socializar as práticas na Educação Infantil;
Garantir o alinhamento do conceito do trabalho pastoral com as infâncias para as equipes interdisciplinares,
irmãos, educadores e demais colaboradores;

Os próximos passos do GE serão as leituras e releituras dos documentos do Grupo Marista e da UMBRASIL sobre a
Pastoral na Educação Infantil, afim de alinhar conceitos e buscar sinalizações das infâncias nos mesmos. Está previsto mais
um encontro presencial em outubro, duas videoconferências nos meses de julho e setembro e o início do mapeamento das
práticas e ações pastorais na Educação Infantil da RMS, além de estudos de caso em algumas unidades, no sentido de
aprofundar a pesquisa sobre a significação da criança diante da evangelização.
Vale ressaltar que este GE partirá de estudos, vivências e ações já existentes na Rede, com o objetivo de evidenciar e
documentar este agir sagrado e potencializar o inédito viável da Educação Infantil.
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