
Asrama Calasanz
Missão Se conecte Uma voz, um milhão de mudanças

ATAMBUA, INDONÉSIA

Pessoas
atendidas 91 Pessoas que trabalham 

no projeto 16 Contratadas: 5
Voluntárias: 5 religiosos e 6 vocacionados

Apresentação da 
realidade social 

Descrição simples  
da tarefa que se realiza 

Os principais objetivos da missão em Asrama 
são dois: por um lado, garantir que crianças e 
jovens de zonas rurais tenham acesso à educa-
ção secundária, lutando assim contra a evasão 
escolar; e, por outro, impulsionar uma educa-
ção integral, que trabalhe tanto a formação 
cultural como a espiritual.

Atividades que se realizam no internato:

• Aulas de apoio escolar: acompanhar as 
crianças nos estudos e para casa.

• Aula de inglês: ensinar o inglês uma vez por 
semana e o “Clube de Inglês” para os mais 
avançados.  

• Acompanhamento pessoal: entrevista men-
sal com cada menina e menino e encontro 
semestral com as famílias.        

• Atividades eclesiais e espirituais: orações 
diárias, celebração eucarística, celebração 
do Sacramento da Reconciliação e, tam-
bém, participação em atividades paroquial 

(coral, coroinhas etc.).

• Atividades sociais e ambientais: partici-
pação no cuidado do meio ambiente, por 
exemplo, coleta de resíduos em zona sim-
ples das cidades e visita aos orfanatos pró-
ximos.

• Atividades esportivas e lúdicas: treinamen-
to e jogo de vários esportes (o futebol, o 
voleibol, o basquete, o badminton e o ping-
-pong). Jogos de tabuleiro e cinema.

• Arte: Aulas de violão, de piano e coral.

• Trabalhos manuais: limpeza das salas, dos 
pratos e ao redor, o jardim e organização 
das coisas pessoais. 

O Asrama está inserido em um bairro de Atambua, 
onde residem 91 internos atualmente. A maioria 
de classe média baixa, que frequentam escolas da 
região.
• Pela dificuldade econômica que as famílias enfren-

tam, muitas delas atrasam os pagamentos ou os 
complementam com arroz.

• A comunidade escolápia de Atambua colabora, por 
meio do diretor do internato, o Padre Christophorus 
e acompanha a missão que levamos adiante por lá.

Um projeto de Itaka-Escolápios

https://www.itakaescolapios.org


Missão Se conecte / Asrama Calasanz Uma voz, um milhão de mudanças

Conquistas dos 
últimos anos

Intenções futuras 
(linhas de melhoria)

+ info : www.skolapios.org

Descrição simples  
da tarefa que se realiza 

• Criação do Movimento Calasanz

• Trabalho de Pastoral Vocacional com os internos

• Enriquecimento da biblioteca para depois a abrir ao bairro para outras 
crianças que dela necessitem

• Criação de um itinerário de formação para os educadores e voluntários

• Revisão do programa educativo do internato.

• Tem crescido bastante o corpo discente nos últimos anos e, apesar das di-
ficuldades surgidas com o fechamento dos colégios durante a pandemia, 
pudemos recuperar a missão aqui.

• O programa educativo desenhado é simples devido às limitações da equipe 
pedagógica que trabalha no Asrama, já que é variável e geralmente escas-
so para toda tarefa que tem que levar adiante. Por isso, há acordos para 
melhorar tanto a proposta educativa como o número de educadores e sua 
experiência prévia.

• Durante esses anos, pode-se ver o aperfeiçoamento das crianças, relacio-
nado com a constante presença, proximidade e acompanhamento de quem 
trabalha no Asrama. Além de crescer na autossustentabilidade do próprio 
projeto.

Um projeto de Itaka-Escolápios

https://skolapios.org
https://www.itakaescolapios.org


Internato São José de Calasanz
Missão Se conecte Uma voz, um milhão de mudanças

Cocapata-Cochabamba-Bolívia

Pessoas
atendidas 113 Pessoas que trabalham 

no projeto 9 4 pessoas contratadas: 3 educadores e uma 
cozinheira, 2 voluntários. 

Apresentação da 
realidade social 

Descrição simples  
da tarefa que se realiza 

O internato São José de Calasanz, em Cocapata, oferece a oportu-
nidade de seguirem estudando os jovens, que não têm condição 
de continuar com seus estudos em suas comunidades. O internato 
oferece uma formação integral, não só acadêmica, levando em 
consideração o potencial desses jovens em todas as suas facetas, 
uma vez que oferta atividades extracurriculares, que lhes permi-
tem descobrir suas aptidões.

Cocapata é um município da Bolívia, localizado em Ayopaya (de-
partamento de Cochabamba). Tem uma superfície de 7060,16 km2 
e conta com uma população de 18.076 habitantes, que falam o 
idioma quechua, aimara e espanhol. Dedicam-se à agricultura e a 
criação de camelídeos, como a lhama. 

Um projeto de Itaka-Escolápios

Conquistas dos 
últimos anos

Intenções futuras 
(linhas de melhoria)

• Manter e aumentar os convênios com as 
instituições públicas

• Trabalhar o tema da orientação voca-
cional-profissional com os estudantes de 
quinto e sexto de secundária.

• Aumento de número de meninas

• Manter o número proporcional de meni-
nos e meninas

• Maior apoio das instituições públicas 
(Prefeitura e Sedepos)

https://www.itakaescolapios.org


Internatos rurais
Missão Se conecte Uma voz, um milhão de mudanças

População de Sokone, Toubacouta, Mlomp e Oussouye nas regiões de Fatick e de Ziguinchor (Senegal)

Pessoas
atendidas +181 Pessoas que trabalham 

no projeto 21
Quatro diretores e uma diretora, quatro educadores e duas 
educadoras e cinco cozinheiras dos cinco internatos. 

O projeto se desenvolve nas regiões de Fatick 
e de Ziguinchor, situadas no Sudoeste de Sene-
gal, onde os indicadores de desenvolvimento 
em nível nacional são muito ruins, mostrando 
um contexto caracterizado por desigualdades 
entre zonas rurais e urbanas, um êxodo da po-
pulação jovem, um aumento da disparidade de 
gênero em relação ao acesso a serviços básicos 
e uma economia de subsistência. Nas regiões 
em que se desenvolve o projeto se observa uma 
grande diversidade étnica e cultural. Em Soko-
ne e Toubacouta (região de Fatick) convivem 
serere, wólof, mandinga, fulani e diola. Em Ou-
ssouye e em Mlomp (região de Ziguinchor), a 
etnia maioritária das oito existentes é a Diola.  
O islã é a religião predominante, seguida pelo 
cristianismo e o animismo, esta principalmente 
em Oussouye. A população de Sokone e Touba-
couta se dedica fundamentalmente à agricul-
tura e pecuária. A outra região de intervenção, 
Ziguinchor, se encontra na área de Casamance, 

no sudeste de Senegal, entre Gambia e Guiné-
-Bissau, incluindo a bacia do rio Casamance. 
A situação da educação nas regiões de Fatick 
e Ziguinchor evidenca dados piores aos nacio-
nais. Esse contexto visibiliza uma sociedade 
fragmentada e polarizada onde as relações 
de poder estão condicionadas pela origem (re-
ligioso, social, étnico, econômico), o lugar de 
procedência e o gênero. A população é maio-
ritariamente jovem: com um média de idade 
populacional entre os 16-17 anos, a população 
menor de 15 anos é de 47,6% em Fatick e de 
40% em Ziguinchor, enquanto que as pessoas 
de 65 ou mais rondam o 4-5%. Essa população 
jovem enfrenta um contexto onde não existem 
alternativas nem educativas nem profissio-
nais. E o seu futuro a curto prazo se traduz em 
reproduzir o modelo familiar ou emigrar para 
a cidade ou para outros países, em que terão 
uma oportunidade de crescimento.

Um projeto de Itaka-Escolápios

Apresentação da 
realidade social 

50 meninas e 131 meninos, em sua 
maioria da Secundária; as famílias 
dos internos e internas; e o pessoal 
dos cinco internatos. 

https://www.itakaescolapios.org


Missão Se conecte / Internatos rurais en Senegal Uma voz, um milhão de mudanças

Os internatos encontram-se em um estado de manutenção, 
que requer um plano para assegurar que se mantenham 
como espaços acolhedores para oferecer uma educação de 
qualidade.

Internatos escolápios onde se reforça o trabalho educativo 
dos colégios e suprem as carências e dificuldades dos inter-
nos e internas teriam para prosseguir a educação em seus 
lares (desestruturados, em situação de vulnerabilidade, ou 
meninos, meninas e jovens com problema de conduta).

Intenções futuras 
(linhas de melhoria)

Conquistas dos 
últimos anos

Um projeto de Itaka-Escolápios

Descrição simples  
da tarefa que se realiza 

Os internatos, que funcionam de forma autônoma, cons-
tituem-se em rede de internatos e lançam iniciativa de 
colaboração em nível de funcionamento, pedagógico, for-
mativo e de recursos. Isso permite melhorar a formação 
dos responsáveis, dos internos e internas, aumentar a par-
ticipação das famílias na educação de seus filhos e filhas 
e reduzir os gastos com as compras.

https://www.itakaescolapios.org
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