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CONHECENDO A DA
ITAKAtripulação

Uma pequena apresentação das campanhas

A primeira campanha de solidariedade da 
rede Itaka-Escolápios foi realizada em 2012-
2013, com o compromisso de ajudar crianças 
e jovens, a partir das obras escolápias, por 
meio de uma educação de qualidade. A Itaka-
-Escolápios se comprometeu, assim como fez 
Calasanz, a levar a educação para onde ela 
é mais necessária. O lema daquele ano era: 
A educação multiplica o futuro, usando um 
lápis como logotipo.

Em 2013-2014, encorajada pelos resultados 
positivos, a rede Itaka-Escolápios lançou a 
campanha, Estamos por você, que foi o lema 
do tema pastoral do período em várias Pro-
víncias escolápias.

Em 2014-2015, a campanha de solidariedade 
se propôs a ajudar a transformar o mundo 
através da educação e o lema era: “Venha e 
veja”. Mostrando com esse lema como as Es-
colas Pias promovem uma educação integral, 
de qualidade e acessível em tantos lugares 
carentes deste mundo.

Após três anos consecutivos nos quais nossas 
campanhas de solidariedade visavam apoiar 

uma pluralidade de países e projetos, esse ano 
nos concentramos novamente na missão es-
colápia em um único país, nesse caso, a Indo-
nésia. A campanha realizada em 2015-2016 
foi sob o lema “Ao encontro de Atambúa”. E 
foi a partir dessa campanha que surgiram os 
personagens desta grande aventura.

Calasanz veio de Peralta de la Sal, e tornou-se 
o grande promotor das campanhas e funda-
dor das Escolas Pias. Ao seu lado está o Look, 
que é um menino da Indonésia, Sukal, um me-
nino europeu, Marine, uma menina africana, 
Bla, uma jovem da América Central e Jiwa, 
uma menina sul-americana.  Eles são um gru-
po formado por pessoas de vários continen-
tes do mundo, dispostos a embarcar numa 
grande aventura, a grande aventura do nosso 
fundador, São José de Calasanz. Desde então, 
eles continuam visitando os países onde mais 
precisam da nossa contribuição para promo-
ver seus projetos. 

No ano de 2016-2017, a campanha de soli-
dariedade escolápia veio em um momento 
muito especial para as Escolas Pias e para a 
Itaka-Escolápios: celebramos o Ano Jubilar 
Escolápio, o ano em que comemorávamos os 
400 anos de história da congregação e os 250 

anos da canonização de seu fundador, José de 
Calasanz. A tripulação embarcou nessa cam-
panha para ajudar a Kanda, na Índia, com o 
lema: Expedição Kanda: educar, anunciar 
e transformar, onde a pobreza e a falta de 
oportunidades educacionais são mais eviden-
tes. 

Com a campanha de solidariedade do ano de 
2017-2018, através da Itaka-Escolápios, nos 
aproximamos de uma realidade mais ampla 
e diversificada que exige fortemente a nossa 
solidariedade: a missão escolápia em Sene-
gal. Tudo isso sob o lema Contigo +. A cam-
panha ganhou em uma abordagem mais am-
pla de visão e compromisso em um lugar com 
grande necessidade da presença escolápia. A 
tripulação da Itaka-Escolápios veio de canoa 
para descobrir O Tesouro de Senegal.

A campanha de solidariedade da Itaka-Esco-
lápios 2018-2019, teve um novo desafio na 
República Democrática do Congo, no coração 
da África. A campanha buscava um continen-
te mais humano para todos, pois sofre graves 
injustiças. Ao ritmo do Congo, onde os desa-
fios e as necessidades da missão escolápia 
precisam da ajuda de todos para colaborar 
com crianças e jovens, que são os verdadeiros 
protagonistas do projeto.

No ano de 2019-2020, iniciamos a nova cam-
panha com o lema: Partilhando muita vida, 
olhando para a #juventuditakaescolapios, 
que ajudaria ao continente americano, onde 

a rede Itaka-Escolápios torna os jovens, os 
protagonistas da história. Porém, tudo mudou 
rapidamente. Fomos surpreendidos por uma 
grande pandemia onde tudo parou.

O mundo parou. A gente se isolou em casa. 
As escolas fecharam as portas. A informação 
que chegou aos nossos lares foi de grande 
incerteza. As famílias não se viam mais, o te-
lefone e a internet se tornaram o ponto de en-
contro de famílias, amigos, vizinhos... Muitos 
se colocaram à disposição, como voluntários, 
para ajudar aqueles que mais precisavam, os 
idosos.

 Mas sabemos que nossos amigos aventurei-
ros, juntamente com toda a equipe da Itaka-
-Escolápios, trabalharam duro para preparar 
tudo para nós. A equipe da Itaka-Escolápios 
também usou todos os cuidados da biosse-
gurança, como máscara, lavar bem as mãos 
e usar o álcool gel, para continuar as novas 
aventuras e viajar pelo mundo ajudando 
aqueles que mais precisam. Aos poucos va-
mos Reiniciando para transformar.

Somos gratos ao nosso capitão São José de 
Calasanz, que nos convidou a fazer parte des-
ta aventura e que nos levou a conhecer luga-
res e pessoas de todo o mundo.

Aperte o cinto e venha nos conhecer um pou-
co melhor!

sentasenta

Desenhamos a silhueta de cada personagem e podemos apresentá-la à 
classe, grupo e etc. O educador apresentará cada personagem dizendo seu 
nome, o que ele faz na equipe Itaka-Escolápios, falará sobre o seu continente e 
apresentará a nova campanha de solidariedade escolápia do ano 20/21.
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CALASANZ
Ele está encarregado de convidar a cada tri-
pulante para levar a campanha para dife-
rentes partes do mundo. Sempre cuidando e 
incentivando a todos a terem uma educação 
universal e de qualidade. Seu objetivo é: en-
cher de “Piedade e Letras” todas as partes do 
planeta. 

QUISAP
Nasceu em uma vila perto da escola de Kan-
da (Índia), em um lugar no meio da nature-
za. Como seus colegas de escola, ele adora 
andar de bicicleta, embora tenha um pouco 
de medo dos caminhos que vão de sua casa 

à escola. Ele tem o prazer de poder comparti-
lhar suas paisagens e cultura com o resto do 
mundo. Ele é, portanto, um grande amante do 
meio ambiente e do desenvolvimento susten-
tável. Por isso, seu lema é “verde como quero 
você verde”.

LOOK

É um menino asiático e muito sábio oriundo 
da Indonésia. Lembramos dele da campanha 
ao Encontro de Atambúa. A partir de sua casa 
está atento a qualquer perigo que possa sur-
gir. Ele se preocupa com os outros, sempre 
valorizando a saúde e ensinando seus amigos 
a cuidarem de si mesmos nesta pandemia. 
Como ele mesmo diz: “Cuidemos de nós e aos 
demais”.

MARINE

Esta pequena africana, apesar de ser a mais 
jovem da expedição, é a responsável junta-
mente com Calasanz por guiar o grupo por 
caminhos e estradas. Ela tem a habilidade de 
decifrar mapas e um grande sentido de orien-
tação. A chamam de pequena GPS. Ela é uma 
grande conhecedora da realidade escolápia, o 
que a tornou uma lutadora em favor dos ex-
cluídos. Do Senegal adotou o lema: “estamos 
todos na mesma canoa”.

SUKAL

É um menino europeu e o maior dos expedi-
cionários. Sua missão será alimentar todos os 
membros da expedição. Gosta de campanhas 
de solidariedade, porque adora trabalhar 
com comidas de todos os países e testar to-
dos os tipos de ingredientes. Essa habilidade 
fez dele um conhecedor e mediador entre di-
ferentes culturas. Seu lema: “é preciso colocar 
tempero na vida” 

BLA

Nossa adolescente centro-americana é a tele-
grafista e responsável pela comunicação e di-
vulgação de tudo o que ocorre na expedição. 
É tratada como a melhor em redes sociais. 
Essa capacidade de comunicação fez dela 
uma grande mediadora e militante em prol 
da paz, não é em vão que o seu lema é “tudo 
é uma questão de diálogo”.

JIWA

Ela é Sul-Americana,  e é a mecânica e “faz-
-tudo”, responsável por manter funcionando 
todos os equipamentos mecânicos. Sua gran-
de paixão é: montar, desmontar e consertar 
todo tipo de mecanismos. Sabe que tudo pode 
ser consertado com trabalho e pesquisa. Tam-
bém sabe como encontrar soluções concretas 
para grandes e pequenos problemas. 

ELYKIA E ESENGO

Nasceram na República Democrática do Con-
go, a adolescente Elykia e a pequena Esengo, 
percorrem o mundo contando suas histórias e 
defendendo os direitos das meninas e da mu-
lheres. 
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Tamanhos das 
esculturas dos 
personagens
(Modelo sugerido)

Calasanz de 1m e 
50cm com base de 
apoio.

Pode ser usado para 
ambientação

Ambientação com os aventureiros.
Cada aventureiro com uma altura de 30 cm e largura proporcional

Base
de

Apoio


