Proposta de Plano Estratégico 2021-27 da rede Itaka-Escolápios
MISSÃO
A Itaka-Escolápios é uma rede internacional, criada e apoiada pela Ordem e pela Fraternidade das Escolas Pias,
consolidada e com raízes locais, integrada na vida e missão das Demarcações e Fraternidades das Escolas Pias,
motivadora da Comunidade Cristã Escolápia e da sua obra evangelizadora, educativa e social, que atualiza os passos
de São José de Calasanz.

VISÃO
Ser uma entidade escolápia significativa para que a Ordem e a Fraternidade cresçam e caminhem juntas, a partir da
própriaidentidade de cada uma, bem como para promover a missão escolápia de uma forma compartilhada, por meio de
uma identidade e um compromisso de participação consolidados.

PRINCÍPIOS E VALORES
•
•

•
•

•

•

Identidade cristã e escolápia. Partindo do Evangelho, como inspiração fundamental, Itaka-Escolápios participa
na Igreja desde o carisma de Calasanz e a missão específica das Escolas Pias, às quais pertence.
Opção pelos mais vulneráveis (pobres). Itaka-Escolápios responde à realidade das pessoas empobrecidas e
trabalha para eliminar as causas que geram vulnerabilidade e exclusão; focada especialmente nas crianças e
jovens.
Missão integral. Itaka-Escolápios age nas três dimensões da missão escolápia (educativa, evangelizadora e
transformação social), desde a convicção de que essas enriquecem-se e retroalimentam-se.
Compromisso voluntário. Itaka-Escolápios fundamenta sua ação no voluntariado; abre-lhe espaços, prioriza-o
e promove-o em todos os seus projetos, pelo seu valor educativo e como expressão de compromisso generoso
no favor de outras pessoas.
Gestão responsável. Itaka-Escolápios aposta no trabalho em equipe, na geração de confiança e na austeridade
do seu funcionamento, assim como na sustentabilidade (de pessoas, identidade e recursos econômicos) ao
longo prazo dos seus projetos.
Trabalho em rede. Itaka-Escolápios entende a si mesma como uma rede escolápia que funciona com critérios
de solidariedade, interdependência e corresponsabilidade.

LINHAS ESTRATÉGICAS
I.

Rumo a um sujeito escolápio compartilhado.
Além dos religiosos da Ordem, o sujeito escolápio é hoje constituído por muitas outras pessoas que compartilham
ações, projetos, obras, missão, espiritualidade, comunidade, vida e carisma de diferentes formas. Nessa rica e plural
realidade, temos de destacar, juntamente com a Ordem, a Fraternidade. Ambas entidades, Ordem e Fraternidade,
partilham institucionalmente, a rede internacional Itaka-Escolápios, para promover este modelo de Escolas Pias,
onde juntas são chamadas a participar da realidade escolápia, cada uma, segundo a sua vocação, em diferentes
modalidades e sempre de forma coordenada, complementar e em rede internacional.
I.1. Crescer em identidade e compromisso, a partir das chaves da Carta Programática, cada uma das
Demarcações e Fraternidades que formam a Itaka-Escolápios.
I.2. Contribuir e favorecer a convocação e a formação de todas as modalidades de participação reconhecidas
pela Ordem, dando especial prioridade à vida religiosa escolápia e à Fraternidade.

I.3. Promover o envolvimento e a corresponsabilidade na ação pastoral e social das nossas obras, no Movimento
Calasanz e no voluntariado, como espaços privilegiados de crescimento pessoal e escolápio para as pessoas
e para a presença escolápia.
I.4. Proporcionar uma formação integral de todos aqueles que formam o sujeito escolápio (participantes, famílias,
colaboradores, voluntários, educadores, membros da Fraternidade, religiosos etc) para avançar na identidade
escolápia, modelo de presença escolápia, sinergia de ações e trabalho por projetos.
I.5. Crescer na consciência internacional da Itaka–Escolápios, crescer na mentalidade global, superar os
personalismos e os regionalismos, procurando momentos de encontro e partilha.
I.6. Acolher e promover a interculturalidade da nossa rede, bem como avançar na inculturação do modelo ItakaEscolápios nos diferentes contextos de presença.
II. CRESCER EM MISSÃO ESCOLÁPIA PARTILHADA.
O nosso mundo globalizado e interligado reclama pactos globais, educacionais, econômicos e de solidariedade.
Neste contexto, a missão escolápia tem de caminhar em rede, coordenando e acrescentando pessoas e ações
escolápias. A nossa rede quer crescer em missão escolápia compartilhada em cada presença, em cada país e
internacionalmente, unindo esforços e compartilhando o que somos e temos, com crescente corresponsabilidade no
contexto da crise global em que nos encontramos.
II.1. Ampliar e consolidar em toda a rede a cultura dos projetos, do trabalho em equipe e da sustentabilidade
integral da missão, com base na corresponsabilidade e solidariedade que caracterizam a identidade da ItakaEscolápios.
II.2. Priorizar em todas as nossas ações as necessidades e as aspirações das pessoas e comunidades mais
pobres e mais excluídas, tentando sempre ler a realidade a partir da perspectiva delas.
II.3. Cuidar e desenvolver a dimensão transformadora dos projetos da Itaka-Escolápios, assegurando a
incorporação desta dimensão fundamental para a missão evangelizadora e educativa escolápia.
II.4. Avançar na qualidade pedagógica, educativa e pastoral, cuidando da formação de todos os agentes,
contrastando os resultados e introduzindo inovações e melhorias adequadas, além de compartilhar a riqueza
escolápia existente.
II.5. Gerar canais para a participação das pessoas em nossos projetos, dando-lhes a voz e o protagonismo que
merecem, indo além das perspectivas puramente assistenciais.
II.6. Promover a presença significativa e as alianças da Itaka-Escolápios nas Escolas Pias, na Igreja, na
sociedade e perante as instituições, comunicando a partir dela a nossa identidade e as nossas chaves
fundamentais.

