
 

AVALIAÇÃO GERAL  
PLANO ESTRATÉGICO 2015-21 DA REDE ITAKA-ESCOLÁPIOS 

- Comissão Executiva, fevereiro de 2021.  - 
 

LINHA ESTRATÉGICA I. Contribuir para o fortalecimento das Escolas Pias 
e crescimento dos que participam nelas. 

1. Apoiar o Movimento Calasanz globalmente e no lugar ou presença concreta, 
proporcionando recursos humanos, conhecimento, organização e formação, 
assim como ajudando a assentar a cultura vocacional. 

2. Colaborar no início e caminhada das presenças escolápias. 

3. Impulsionar o início e consolidação das Fraternidades, oferecendo colaboração 
nos seus processos formativos. Também colaborar com os processos formativos 
da vida religiosa escolápia. 

4. Promover novas iniciativas, para ampliar e fortalecer a base social de Itaka-
Escolápios (voluntariado, colaboradores etc.) em atitude convocadora para a 
missão compartilhada e a Comunidade cristã escolápia. 

5. Oferecer aos religiosos, aos membros das Fraternidades e àqueles que 
participam na missão compartilhada e nas etapas de discernimento um espaço 
significativo e exigente de compromisso, adaptado às variadas situações vitais e 
que possa crescer gradualmente. 

 

- Movimento Calasanz integrado como projeto compartilhado na Itaka-Escolápios em 
várias demarcações: Emaús, Bolívia, AFC, AFO, Venezuela, México, Moçambique, 
Filipinas.  

- Apoio da Itaka-Escolápios nas novas presenças escolápias: Atambua (Indonésia), 
Kinshasa, Kikonka (RD do Congo), Ebebiyin (Guiné Equatorial), Zingane (Burkina Faso), 
Mampatim (Senegal), Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), Aracajú (Brasil), Minheuene 
(Moçambique). 

- Coordenação com a Equipe Geral do Movimento Calasanz da Ordem. 

§ Reuniões conjuntas com a Comissão Executiva: 19/02/19, 18/06/19, 
08/11/19, 22/07/20, 07/10/20. 

§ Identificação e promoção de linhas de trabalho conjunto em determinadas 
áreas: formação, voluntariado e sensibilização social. 

§ Campanha de solidariedade “Compartilhando muita vida” (19-20) 
especialmente vinculada. 



 

- Campanhas especiais de sócios e aumento de uma base social: “Com a sua ajuda, 400 
anos mais” (17-18), “Microsolidárias” (2020). 

- Celebração do Dia do Voluntariado em Itaka-Escolápios em cada 9 de março, desde 
2018. 

- Realização de um diagnóstico feito pela equipe geral de voluntários sobre a realidade 
do voluntariado. 

- Fraternidade: incorporação da Fraternidade do México, apoio financeiro à 
Fraternidade da Venezuela (funcionamento, comunidade conjunta), apoio para o início 
da Fraternidade na África Ocidental. 

- Plano de formação por competências que inclui os diferentes perfis e formas de 
participação na Itaka-Escolápios. 

- Criação, implementação e desenvolvimento da aula virtual como ferramenta para 
formação online. 

 
 
 

LINHA ESTRATÉGICA II. Enriquecer a missão escolápia na sua dimensão 
educativa, pastoral e de transformação social, respondendo às 
necessidades detectadas. 

6. Aumentar os recursos oferecidos aos centros educativos, para avançar na linha 
de escola integral e aberta em tempo estendido: educação em valores, ações 
de sensibilização, iniciativas socioeducativas, formação pastoral, promoção e 
acompanhamento do voluntariado. 

7. Favorecer a vinculação de Itaka-Escolápios à comunidade educativa e paroquial 
(famílias, professores, funcionários, ex-alunos, vizinhança) através de ações de 
comunicação e propostas específicas. 

8. Reforçar a parceria institucional entre cada obra escolápia com a sede de Itaka-
Escolápios, no marco do organograma demarcacional e da presença escolápia 
local. 

9. Pôr em andamento iniciativas que abordem as novas necessidades em cada 
lugar, especialmente, aquelas que nos coloquem como entidade de referência 
no âmbito socioeducativo. 

10. Avançar na qualidade dos nossos projetos, cuidando das diferentes fases: 
identificação, implementação e avaliação. Com ferramentas que ajudem na 
melhoria contínua dos processos. 

11. Melhorar a sustentabilidade econômica dos projetos, tanto no âmbito da 
captação de recursos locais quanto de recursos da Rede Itaka, potenciando o 
financiamento público, privado e eclesial, e aproveitando as possibilidades dos 
lugares onde estamos. 

 

  



 

- Projeto EDUCA: Rede educativa para a transformação social. Proposta de uma aliança 
com a Secretaria do Ministério para a promoção conjunta desta iniciativa. 

- Desenvolvimento da comunicação e expansão dos canais de comunicação, especialmente 
online: site, redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube...) e promoção do 
formato em vídeo. 

- Melhoria da comunicação da Itaka-Escolápios com o grupo de Escolas Pias (Ordem e 
demarcações, Fraternidade), embora com limitações para chegar ao grupo. 

- Consolidação da dinâmica de acordos anuais com todas as demarcações e fraternidades. 

- Crescimento do alcance dos nossos projetos e aumento de sua diversidade, a fim de 
responder às necessidades da missão: orientação social, treinamento e inserção 
profissional...  

- Paróquias, como projeto compartilhado na Itaka-Escolápios, em alguns lugares: Bolívia, 
Moçambique. 

- Participação da Itaka-Escolápios e colaboração com a Secretaria de Gestão de Projetos e 
Sustentabilidade da Ordem. 

- Consolidação da prática de auditoria externa de contas e apresentação de relatórios à 
Ordem (Fundação Itaka-Escolápios). 

- Foi iniciado o processo de implementação de um sistema de gestão da qualidade e 
primeira certificação. 

- Em geral, melhoria da autossustentabilidade local dos projetos, assim como maior 
diversidade de doadores externos e consolidação de algumas fontes estratégicas de 
financiamento. 

- Participação e experiências de incorporação de finanças éticas e energia sustentável em 
nossas operações, alinhadas à ecologia integral. 

- Fortalecimento das fontes internas de apoio: demarcações, Fraternidade, sócios, 
campanhas de solidariedade. 

- Dificuldades em ter projetos que possam ser adequadamente formulados e apresentados 
aos financiadores com um certo nível de exigência. 

 
 

LINHA ESTRATÉGICA III. Trabalhar e compartilhar em rede escolápia, 
assim como em redes eclesiais e sociais. 

12. Dar a conhecer a realidade de Itaka-Escolápios e as possibilidades que oferece 
para o crescimento das Demarcações, Fraternidades e missão escolápia. 

13. Potenciar a rede Itaka-Escolápios nos lugares onde está agindo, avançando em 
identidade, participando nessa rede e na presença local. 

14. Gerar as equipes internacionais necessárias ao serviço da rede, em conexão com 
as equipes demarcacionais e locais. Essas equipes internacionais contarão com 
seus responsáveis, planificações e objetivos definidos. 

15. Promover e participar em parcerias com outras redes eclesiais, educativas e 
sociais afins. 

 



 

 

- Informações de Itaka-Escolápios, com presença, conforme as possibilidades, em espaços 
e momentos importantes das Escolas Pias ao longo do sexênio: processos capitulares das 
demarcações e assembleias das fraternidades; Conselho de SS.MM., relacionado com 
secretarias e equipes da Ordem, reunião da ENF... 

- Sede da Itaka-Escolápios em Roma (Casa Geral), reconhecida oficialmente. 

- Aumento da nossa rede no sexênio: 

§ 2015, 6 demarcações, 5 fraternidades, 9 países: África Central (Camarões, 
Gabão), Betânia (Espanha, Indonésia), Brasil e Bolívia, América Central e 
Caribe (Venezuela, R. Dominicana), Emaús, Índia. Fraternidades escolápias de 
Betânia, Bolívia, Brasil, Emaús e Venezuela. 

§ 2021: 10 demarcações, 6 fraternidades, 16 países: demarcações da África 
Central (Camarões, Gabão, Guiné Equatorial), República Democrática do 
Congo, África Ocidental (Senegal, Costa do Marfim, Burkina Faso), Betânia 
(Espanha, Indonésia), Brasil e Bolívia, América Central e Caribe (Venezuela), 
Emaús (Espanha, Moçambique), Índia, México, assim como o Chile (juntando-
se à rede sem projetos compartilhados no momento). Fraternidades 
escolápias de Betânia, Bolívia, Brasil, Emaús e Venezuela. 

- Renovação das equipes demarcacionais e orientação da Itaka-Escolápios, de acordo com 
as linhas e planejamento quadrienal das demarcações e fraternidades. 

- Internacionalização das equipes gerais da rede: 

§ Patronato (atualmente membros de 5 demarcações, mais representantes da 
Congregação Geral e do Conselho Geral).  

§ Comissão Executiva (atualmente, membros de 5 demarcações). 

§ Ampliação e internacionalização progressiva das equipes gerais de 
Voluntariado, Formação, Comunicação, Sensibilização, Gestão, Captação de 
Recursos. 

- Comunicação estável com a Congregação Geral e o Conselho Geral, incluindo algumas 
reuniões de todas as equipes: 

§ Com a Congregação Geral: 07/12/15 e 10/05/18. 

§ Com o Conselho Geral: 15/12/16, 06/02/20. 

 


