
“Educação em Foco:  

Fala com sabedoria, ensina com amor (Pr 31,26)” 

 

“A educação é um ato de amor, por isso, um ato de 

coragem. Não pode temer o debate. A análise da 

realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena 

de ser uma farsa”. Paulo Freire 

 

 

OBJETIVO: Conhecer e aprofundar as propostas do Papa Francisco sobre o 

Pacto Educativo Global e a Campanha da Fraternidade 2022, cujo tema é 

“Fraternidade e Educação” e as mudanças institucionais na educação básica 

buscando a implementação de uma educação integral, no exercício da 

cidadania, solidariedade e  no cuidado da casa comum.  

 

JUSTIFICATIVA:  O Papa Francisco, no dia 15 de outubro de 2020, lançou o 

Pacto Educativo Global, propondo ao mundo todo uma aliança em prol de 

uma educação de qualidade.  

 Em sua mensagem, o pontífice ainda lembra da importância da 

educação como um ato de esperança, um“... antídoto natural à cultura 

individualista…” e que, por esse motivo, devemos nos comprometer com os 

seguintes compromissos para tornar possível a busca do bem comum através 

das práticas educativas. 

 

 7 compromissos do Pacto Educativo Global 

 Colocar a pessoa no centro de cada processo educativo 

 Ouvir a voz das crianças, adolescentes e jovens a quem transmitimos 

valores e conhecimentos  

 Favorecer a plena participação das meninas e adolescentes na instrução 

 Ver na família o primeiro e indispensável sujeito educador 

 Educar e educarmo-nos para o acolhimento, abrindo-nos aos mais 

vulneráveis e marginalizados 

 Encontrar outras formas de compreender a economia, a política, o 

crescimento e o progresso 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
https://www.educationglobalcompact.org/


 Guardar e cultivar a nossa casa comum, protegendo-a da exploração 

dos seus recursos 

 

 Por sua vez, a CNBB, alinhada com a proposta do Papa Francisco para 

o pacto educativo global, propôs para a Campanha da Fraternidade de 2022 

refletirmos sobre a “Fraternidade e educação”, tendo como lema: “Fala com 

sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26). 

 Assim sendo, a proposta é refletir a partir dos documentos referenciais 

sobre uma educação inclusiva e integral que forme para a cidadania solidária e 

o cuidado com a casa comum.  

 

PÚBLICO ALVO: Pessoas cristãs e de boa vontade que desejem orientar suas 

práticas segundo a Doutrina Social da Igreja. 

 

DURAÇÃO: 04 encontros semanais às quartas-feiras, das 19h30 às 21h30 (02 

horas cada encontro), totalizando 08 horas, nos seguintes dias 09; 16, 23 e 30  

de março de 2022. Aulas on-line pela plataforma google meet. Inscrição no 

valor de R$ 30,00 (trinta reais) e emissão do certificado ao final do curso.  

 

PAGAMENTO: Banco Bradesco, Agência: 3367, c.c. 14.757-5, Descrição: D. 

Amaury ou Pix: chave CNPJ: 50.982.214/0059-03 

 

INSCRIÇÕES: Pelo e-mail - fepoliticadamaurycastanho@dj.org.br 

 

CONTEÚDO: 

 

1ª AULA: Fraternidade e Educação 

 

Conhecer os principais tópicos apresentados pela Campanha da Fraternidade 

de 2022, a partir das reflexões trazidas no texto base para escutar a realidade, 

discernir os acontecimentos à luz da Palavra de Deus, da Tradição e do 

Magistério, e das pistas de ação possíveis.  

 

 



2ª AULA: Conhecendo o Pacto Educativo Global  

 

Apresentar as principais reflexões sobre o Pacto Educativo Global proposto 

pelo  Papa Francisco para a realização de um processo educacional integral, 

como também apresentar as iniciativas em andamento no território nacional. 

 

3ª AULA: Novo Ensino Médio 

 

Dialogar sobre as principais mudanças para o Ensino Médio aprovadas pela  

Lei Federal nº 13.415/2017 (essa lei alterou a Lei 9.394/1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional), e sua aplicação na realidade cotidiana. 

 

4ª AULA: A proposta transformadora de uma Educação Libertadora 

 

Refletir sobre as transformações sociais que uma educação libertadora pode 

promover na sociedade hodierna.  

 

 

 


