Ficha Centros Escolápios da Rede Itaka-Escolápios
Nossos centros escolares foram capazes de se transformar para responder às novas necessidades e já demonstraram que são
atores importantes para melhorar os bairros, vilarejos e cidades onde estão localizados. São centros que mudam. Conheça-os e
tenha a ousadia de mudar o seu centro.
Nome do Centro:
UNIDADE EDUCACIONAL PRUDENCIA ARAUJO — PRIMÁRIA
UNIDADE EDUCACIONAL LUIS GUZMÁN ARAUJO — SECUNDÁRIA
CEA CRISTO REY - ADULTOS
Lugar exato de localização: Santivañez, Bolívia
Primária e CEA 17°32'55.0"S 66°14'52,8"W https://goo.gl/maps/uW6eqx68cQagCK266
Secundária 17°33'00.3"S 66°15'09.7"W https://goo.gl/maps/mVBY9xY67YjpXtMBA
Alunos:

idades: 4 anos ou mais

Garotas:586

Garotos: 656

Total: 1242

Características mais importantes do Centro: As três unidades educacionais são públicas (gratuitas) e de convênio (sob a direção dos
Padres Escolápios).
O CEA também oferece formação profissional em diversas carreiras técnicas, com o título técnico de nível médio.
Característica transformadora do Centro: A escola primária e o colégio secundário têm trabalhado em projetos ambientais para
reflorestamento e gerenciamento adequado de resíduos, assim como na prevenção da violência doméstica e da violência de gênero.
As três unidades educacionais permitem que crianças, adolescentes, jovens e adultos concluam seus estudos completamente. A partir
daqui, se oferece assistência para o desenvolvimento integral da população da localidade de Santivañez, bem como das comunidades
rurais do município. O CEA desenvolve sua oferta de carreiras técnicas em várias comunidades rurais, além do centro urbano.

Ficha Centros Escolápios da Rede Itaka-Escolápios
Nossos centros escolares foram capazes de se transformar para responder às novas necessidades e já demonstraram que são
atores importantes para melhorar os bairros, vilarejos e cidades onde estão localizados. São centros que mudam. Conheça-os e
tenha a ousadia de mudar o seu centro.
Nome do Centro:

UNIDADE EDUCACIONAL COCAPATA

Lugar exato de localização: Cocapata, Bolívia (16°47'50.0"S 66°40'10.2"W) https://goo.gl/maps/iraHAfkYsnjxU3FW9
Alunos:

idades: de 5 a 17 anos.

Garotas:126

Garotos: 94

Total: 220

Características mais importantes do Centro: Educação formal. É uma escola rural localizada em uma comunidade remota que atende
crianças e jovens das menores e mais remotas comunidades que circundam o núcleo municipal.
Característica transformadora do Centro: Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelas crianças que vivem longe da escola, foi
criado um internato rural para garantir o acesso à educação.
Além disso, o Centro Calasanz de Cocapata está gradualmente crescendo como um centro de apoio escolar e extracurricular onde as
crianças aprendem marchetaria, robótica, pintura, panificação, eletricidade, etc., tentando acima de tudo manter as crianças
construtivamente ocupadas em seu tempo livre, já que só aulas na escola pela manhã.

Ficha Centros Escolápios da Rede Itaka-Escolápios
Nossos centros escolares foram capazes de se transformar para responder às novas
necessidades e já demonstraram que são atores importantes para melhorar os bairros, vilarejos
e cidades onde estão localizados. São centros que mudam. Conheça-os e tenha a ousadia de
mudar o seu centro.
Nome do Centro:
COMUNIDADE EDUCACIONAL SAN RAFAEL
Ensino fundamental: U.E Jesus Maria e U.E. Ave Maria
Ensino médio: U. E. San Rafael B e UE San Rafael A
Paróquia San Rafael
Centro Calasanz de Cochabamba
Lugar exato de localização: Cochabamba, Bolívia 17°23'53.3"S 66°08'21.9"W https://goo.gl/maps/pFE3fqH6hifndVMMA
Alunos:

idades: de 4 a 18 anos.

Garotas:834

Garotos:967

Características mais importantes do Centro: As Unidades Educacionais oferecem educação formal nos estágios inicial, primário e secundário.
No ano de 2022, o treinamento técnico será introduzido nos dois últimos anos do ensino médio, para que os alunos obtenham um certificado e ensino técnico em sistemas de
informática, contabilidade ou gastronomia.
As Unidades Educacionais são coordenadas com a paróquia e o Centro Calasanz, a fim de oferecer uma educação integral que vá além do horário e da idade escolar, possibilitando
experiências formativas pastorais e solidárias através do Movimento Calasanz e do voluntariado.
Característica transformadora do centro: Todos os anos as unidades educativas realizam campanhas de solidariedade para a ItakaEscolápios. Outras campanhas de solidariedade também são realizadas para estudantes que precisam de apoio financeiro.
São realizadas palestras de orientação vocacional para os alunos que estão terminando seus estudos no colégio.
A Paróquia de San Rafael fornece mensalmente "sacos de alimentos" a mais de 15 famílias do bairro, com o apoio do Banco de
Alimentos e outros alimentos que a paróquia adquire para distribuição.
Todos os anos, durante as festividades dos Três Reis, a paróquia organiza uma chocolatada em benefício das famílias carentes da
região que, além de receber um copo de chocolate e um donut, também recebem alimentos e roupas de acordo com suas necessidades.
Um Centro Social aberto ao bairro foi criado para apoiar as crianças e suas famílias em horários não escolares.
Participam no programa "Construindo Famílias" para promover habilidades sociais e de comunicação nas famílias e para prevenir o
uso de drogas e comportamentos perturbadores.
As residências universitárias também estão sendo incentivadas para apoiar os estudantes que terminaram seus estudos nas escolas
de Anzaldo e Cocapata.
Para melhorar a dimensão transformadora da nossa comunidade educacional, sua incorporação à Rede Educa está sendo estudada
atualmente.

Total: 1.801

Ficha Centros Escolápios da Rede Itaka-Escolápios
Nossos centros escolares foram capazes de se transformar para responder às novas necessidades e já demonstraram que são
atores importantes para melhorar os bairros, vilarejos e cidades onde estão localizados. São centros que mudam. Conheça-os e
tenha a ousadia de mudar o seu centro.
Nome do Centro:
UNIDADE EDUCACIONAL PRUDENCIA ARAUJO — PRIMÁRIA
UNIDADE EDUCACIONAL LUIS GUZMÁN ARAUJO — SECUNDÁRIA
CEA CRISTO REY - ADULTOS
Lugar exato de localização: Santa Cruz, Bolívia 17°50'07.9"S 63°11'57.4"W https://goo.gl/maps/shWVe7VyMwZ5eqGP9
Alunos:

idades: de 4 a 17 anos.

Garotas:1030

Garotos:1093

Total: 2123

Características mais importantes do Centro: Educação formal
Característica transformadora do Centro: Durante o pior momento da pandemia, sacos de alimentos foram distribuídos para as famílias
mais necessitadas dos bairros, organizando brigadas para fossem diretamente para as casas para evitar que as pessoas saíssem às
ruas e para detectar outras necessidades também.
De maneira permanente, em benefício da comunidade educativa e dos 5 bairros ao redor das escolas, o apoio é dado com
fornecimento de espaços escolares para campanhas de saúde pediátrica abrangentes (crescimento e desenvolvimento, vacinação,
odontologia, oftalmologia), e atendimento a adultos idosos (consulta médica, entrega de complemento nutricional Carmelo, vacinação,
pesquisa de diabetes e hipertensão) em aliança com a Fundação Esperanza de Vida.
Um centro social, cultural e pastoral está sendo reformado e equipado para apoiar crianças, adolescentes e suas famílias durante o
período não escolar.
Em 2020, sacos de alimentos foram distribuídos para as famílias mais necessitadas dos bairros, indo diretamente para suas casas
para evitar que saíssem para as ruas e também para detectar outras necessidades.

Ficha Centros Escolápios da Rede Itaka-Escolápios
Nossos centros escolares foram capazes de se transformar para responder às novas necessidades e já demonstraram que são
atores importantes para melhorar os bairros, vilarejos e cidades onde estão localizados. São centros que mudam. Conheça-os e
tenha a ousadia de mudar o seu centro.
Nome do Centro:
ANZALDO)

UNIDADE EDUCACIONAL SAN JOSÉ DE CALASANZ DE ANZALDO (E INTERNATO EM MÁLAGA DE

Lugar exato de localização: Anzaldo, Bolívia (17 ° 46'55,4 "S 65 ° 55'59,8" W) https://goo.gl/maps/h5isxCg55MwmwpFA7
Alunos:

idades: de 5 a 18 anos.

Garotas:310

Garotos:283

Total: 593

Características mais importantes do Centro: O colégio é uma escola pública sob a direção dos Padres Escolápios, com os seguintes
níveis escolar: pré-escolar, primário e secundário. Localizado na zona rural, a 65 quilômetros da cidade de Cochabamba. Garante o
acesso à educação de qualidade, com ênfase no atendimento a menores de comunidades rurais remotas e isoladas nesta área dos
Andes bolivianos a mais de 3.000 metros de altura.

Característica transformadora do Centro: O colégio desenvolveu projetos em favor do meio ambiente (florestamento, manejo de
resíduos e outros), contra a violência de gênero (durante dois anos seguidos trabalhou com estudantes, famílias e adultos do
município para superar o machismo e a violência contra a mulher), etc.
Desde que foi assumido pelos Padres Escolápios em 1993, o colégio permitiu que cerca de 100 alunos por ano completem seus
estudos de ensino médio (bacharelato), permitindo-lhes assim o acesso à universidade e a institutos técnicos superiores. Muitos exalunos, agora profissionais, retornaram ao município de Anzaldo para trabalhar e morar, contribuindo para o desenvolvimento do
município. Há um internato para garantir que meninos e meninas de comunidades remotas possam continuar sua educação.

Ficha Centros Escolápios da Rede Itaka-Escolápios
Nossos centros escolares foram capazes de se transformar para responder às novas necessidades e já demonstraram que são
atores importantes para melhorar os bairros, vilarejos e cidades onde estão localizados. São centros que mudam. Conheça-os e
tenha a ousadia de mudar o seu centro.
Nome do Centro: College polivalente Calasanz de Bandjoun
Lugar exato de localização: Departamento: Koung-Khi Vila: Bandjoun, Distrito: mbouo-magom https://goo.gl/maps/DY74jiU82uirycDJ9
Alunos:

idades: de 10 a 25 anos.

Garotas:269

Garotos: 414

Total: 683

Características mais importantes do Centro: Oferta de educação formal e formação profissional.
Característica transformadora do Centro: A escola apoia o meio ambiente criando espaços verdes, promovendo o clube do meio
ambiente e diferentes medidas para evitar a COVID-19.
g

Ficha Centros Escolápios da Rede Itaka-Escolápios
Nossos centros escolares foram capazes de se transformar para responder às novas necessidades e já demonstraram que são
atores importantes para melhorar os bairros, vilarejos e cidades onde estão localizados. São centros que mudam. Conheça-os e
tenha a ousadia de mudar o seu centro.
Nome do Centro: Complexe scolaire catholique bilingue integral Calasanz
Lugar exato de localização: Mbam&Inoubou, Cidade: Bafia Bairro: Residencial, Rue Abattoir
https://goo.gl/maps/eBneCognGEVBhjM67
Alunos:

idades: de 3 a 14 anos.

Garotas:365

Garotos:360

Total: 725

Características mais importantes do Centro: Centro educacional de educação formal ou informal. Possui vários clubes
extracurriculares.
Característica transformadora do Centro: A escola optou por trabalhar para o desenvolvimento sustentável do seu meio ambiente.
Para alcançar esse objetivo, decidiu criar espaços verdes dentro da escola e garantir a higiene dentro e ao redor da escola.
Por outro lado, diante da violência que abala certas regiões do nosso país, tem demonstrado sua solidariedade através de uma marcha
de estudantes pela paz seguida da celebração da Eucaristia.
É uma escola de referência na região graças à educação integral que proporciona às pessoas. Mas está precisando de reparos de
alguns espaços, materiais e outros devido à deterioração pelo uso.

Ficha Centros Escolápios da Rede Itaka-Escolápios
Nossos centros escolares foram capazes de se transformar para responder às novas necessidades e já demonstraram que são
atores importantes para melhorar os bairros, vilarejos e cidades onde estão localizados. São centros que mudam. Conheça-os e
tenha a ousadia de mudar o seu centro.
Nome do Centro: Ecole Bilingue Saint Joseph Calasanz d’Abobo (Yaoundé)
Lugar exato de localização: Cité verte (Carrefour Meyong) https://goo.gl/maps/XuBqu3N6LbduYS8QA
Alunos: idades: Jardim de infância: 04-05 anos; SIL-CM2: 06-11 anos. Garotas:152

Garotos:158

Total: 300

Características mais importantes do Centro: Ministramos educação formal.
Característica transformadora do Centro: Sensibilização permanente através de documentários em aula; Instalações para lavar as
mãos na entrada da escola e no pátio.
Instalação do dispositivo para Covid-19; Conscientização dos alunos sobre medidas de prevenção e regras de higiene; Pôster e
adesivo sobre a Covid-19; Exibição de filmes e documentários.

Ficha Centros Escolápios da Rede Itaka-Escolápios
Nossos centros escolares foram capazes de se transformar para responder às novas necessidades e já demonstraram que são
atores importantes para melhorar os bairros, vilarejos e cidades onde estão localizados. São centros que mudam. Conheça-os e
tenha a ousadia de mudar o seu centro.
Nome do Centro: Complexe scolaire Calasanz
Lugar exato de localização: Malibe 1 – Akanda – Estuaire – Gabão https://goo.gl/maps/noe8x1meRNWUF6J16
Alunos:

idades: de 3 a 10 anos.

Garotas:85

Garotos:52

Total: 137

Características mais importantes do Centro: Educação formal
Característica transformadora do Centro:
1. O projeto socioeducativo ESOSFREM (Escuela Sociodeportiva de la Fundación Real Madrid) busca incentivar e promover os valores
positivos do esporte (futebol e basquete).
2- Antes do início da pandemia no Gabão, lançamos uma campanha de conscientização para crianças sobre a lavagem das mãos.
3- Temos como ideia para o ano letivo de 2021-2022 educar 10 órfãos das aldeias de Malibé.

Ficha Centros Escolápios da Rede Itaka-Escolápios
Nossos centros escolares foram capazes de se transformar para responder às novas necessidades e já demonstraram que são
atores importantes para melhorar os bairros, vilarejos e cidades onde estão localizados. São centros que mudam. Conheça-os e
tenha a ousadia de mudar o seu centro.
Nome do Centro: St. Joseph Calasanz Escola Média e Secundária
Lugar exato de localização: Kamda,Thapkara, Ranchi, Jharkhand, Índia https://goo.gl/maps/Nmpn2NgunSJUnW5t8
Alunos:

idades: de 4 a 16 anos.

Garotas:173

Garotos: 189

Características mais importantes do Centro: Oferecemos educação formal e não informal.
Característica transformadora do Centro:
Estudantes: damos a eles uma boa educação e desenvolvemos sua fé em Deus.
Bairro: costumávamos celebrar a missa em suas próprias casas ou em uma pequena capela.
Em geral:
Estamos tentando ensinar a eles como fazer alguns materiais de limpeza para os banheiros.
Oferecemos programas de treinamento para jovens.
Oferecemos treinamento no albergue para melhorar seus estudos.

Total: 382

Ficha Centros Escolápios da Rede Itaka-Escolápios
Nossos centros escolares foram capazes de se transformar para responder às novas necessidades e já demonstraram que são
atores importantes para melhorar os bairros, vilarejos e cidades onde estão localizados. São centros que mudam. Conheça-os e
tenha a ousadia de mudar o seu centro.
Nome do Centro: Villa Nazareth english médium school
Lugar exato de localização: Índia, Kerala, Palaikonam, Aryanad https://goo.gl/maps/KSgu5Wfxkf3eaASq6
Alunos:

idades: de 3 a 15 anos.

Garotas:186

Garotos:200

Total: 386

Características mais importantes do Centro: Educação formal
Característica transformadora do Centro:
Antes da pandemia:
a) Visitamos pessoas doentes nas famílias dos nossos estudantes e doamos algum dinheiro para comprar medicamentos.
b) Organizamos um torneio de críquete com os jovens da cidade vizinha.
Na Pandemia:
a) Realizamos reuniões regulares com famílias, professores e alunos sobre a necessidade do uso de máscaras, distanciamento social
e desinfecção das mãos.
b) Ministramos aulas de sensibilização para alunos, famílias e professores online.

Ficha Centros Escolápios da Rede Itaka-Escolápios
Nossos centros escolares foram capazes de se transformar para responder às novas necessidades e já demonstraram que são
atores importantes para melhorar os bairros, vilarejos e cidades onde estão localizados. São centros que mudam. Conheça-os e
tenha a ousadia de mudar o seu centro.
Nome do Centro: Escolinha “Beata Maria da Paixão”
Lugar exato de localização: Minheuene (Posto Administrativo de Meza, Distrito de Ancuabe, Província de Cabo Delgado, Moçambique)
13°00'01.7"S 39°27'41.1"Ehttps://goo.gl/maps/w6eQDfR1xbeR6Wzn8
Alunos:
idades: de 3 a 6 anos de idade.
Garotas:67
Garotos:55
Total: 122
Estes são os dados da última vez que a escolinha foi aberta normalmente (março de 2020). Desde então, pelo estado de emergência
decretado devido à pandemia da COVID-19, não tem sido possível ter atividade educativa. Somente pôde reabrir em junho de 2021,
mas teve que fechar em poucos dias devido a novas medidas contra a pandemia. Em condições normais, a escolinha esperava um
forte crescimento dos alunos, chegando até 200 meninos e meninas.
Características mais importantes do Centro: Educação infantil
Característica transformadora do Centro: A escolinha, com sua identidade cristã e escolápia, é um centro aberto a diferentes
confissões religiosas. Crianças de toda a comunidade podem entrar sem qualquer distinção, dando-se preferência por aquelas
com menos possibilidades. Pertencer à escolinha é viver como uma família onde todos cuidam uns dos outros. Em um sentido
de responsabilidade, pretende-se que as famílias colaborem de diferentes formas e participem das atividades, incentivando a
organização da comunidade.
É um desafio diário, mas o compromisso é com a educação infantil como base para o desenvolvimento da pessoa. Levando-se
em conta que o contexto do local e das famílias atendidas é de grave pobreza, a escolinha busca dar atendimento educativo o
mais abrangente possível, incluindo a alimentação saudável: o refeitório da escolinha oferece alimentação diária a todas as
crianças. Da mesma forma, embora tenha permanecido fechado devido à pandemia, por não poder oferecer esse serviço, os
alimentos foram distribuídos às famílias de acordo com as possibilidades.

Ficha Centros Escolápios da Rede Itaka-Escolápios
Nossos centros escolares foram capazes de se transformar para responder às novas necessidades e já demonstraram que são
atores importantes para melhorar os bairros, vilarejos e cidades onde estão localizados. São centros que mudam. Conheça-os e
tenha a ousadia de mudar o seu centro.
Nome do Centro: U.E. Colégio São José de Calasanz
Lugar exato de localização: Sector José Cruces II calle la Loma, Barrio El Trompillo, Barquisimeto, Estado Lara
https://goo.gl/maps/GAPh5eKSEbxJLLJfA
Alunos:

Idades: de 11 a 18 anos.

Garotas:253

Garotos: 234

Total: 487

Características mais importantes do Centro: Educação formal
Característica transformadora do Centro: Os meninos e as meninas que estudam no colégio participam como voluntários em diferentes
grupos escolápios do bairro que promovem numerosas iniciativas. Uma das atividades com maior impacto é a rede de refeitórios
"Calasanz nos une", onde alguns dos jovens participam como beneficiários e, ao mesmo tempo, colaboram voluntariamente. O
objetivo é fortalecer e melhorar a saúde das crianças através da nutrição. O elemento mais transformador é que o refeitório está aberto
às pessoas carentes do bairro, especialmente as crianças mais novas, cujas escolas não possuem refeitório. Apesar da precariedade
dos espaços, os voluntários se esforçam para levar comida àqueles que dela necessitam, cozinhando ao ar livre e com lenha, caso
seja necessário.

