
 

RELATÓRIO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO  
IV CONSELHO CONSULTIVO 

 

1.Equipe e funcionamento 
a. Membros da equipe: Alberto Cantero ©, Mayte Ramírez, Jon Calleja, Igor 

Irigoyen,  Karina Miliante, Clement Tsangá, Elena González 

b. Reunião mensal, primeira quinta-feira de cada mês 

c. Reuniões periódicas com os responsáveis pela formação em cada demarcação 

2.Objetivos da equipe: 
a. Fortalecer a equipe 

b. Conhecer as iniciativas de treinamento de cada demarcação 

c. Fornecer orientações para a elaboração de planos de formação 

d. Compilar e fornecer recursos para a formação 

e. Desenhar módulos de formação para perfis de liderança e equipes geral 

f. Colocar à disposição das Escolas Pias os recursos formativos da Itaka-Escolápios 

3.Ações realizadas e em andamento 
a. Elaboração e tradução do Guia para a elaboração de um projeto de formação 

b. Elaboração de uma matriz de competências 

c. Criação de um banco de recursos para formação 

d. Desenvolvimento de um catálogo de ações formativas disponíveis 

e. Desenvolvimento da Sala de Aula Virtual da Rede baseada no Moodle 

f. Proposta de colaboração com a Equipe Geral do Movimento Calasanz 

g. I Curso online da pastoral juvenil 

h. III Curso de coeducação 

i. Início da Escola de Educadores da África Central 

j. Vinculação da Escola de Educadores da Venezuela 

k. Vinculação dos planos de formação das demarcações  

l. Redesenho do site de treinamento da Rede 

m. Reunião dos responsáveis pela formação da Rede 

4.Desafios e proposta de progresso 
a. Fortalecimento da equipe 

b. Definição dos responsáveis pela formação em cada demarcação da Itaka-

Escolápios 

c. Desenvolvimento de planos de formação em cada demarcação 

d. Inclusão da área de formação nos orçamentos e acordos anuais 

e. Trabalho em rede com outras instâncias formativas das Escolas Pias 

f. Disponibilizar os recursos formativos da Itaka-Escolápios para a Fraternidade e 

a Ordem 

 



 

5.O que oferecemos: 
a. Um guia para pensar e organizar um plano de formação 

b. Um banco de recursos para formação 

c. Um catálogo de ações formativas disponíveis 

d. Uma plataforma digital para ofertar e realizar cursos online 

e. Um site onde procurar por esses recursos de formação: 

https://www.itakaescolapios.org/formacion/  

6.O que propomos: 
a. Uma pessoa que seja responsável pela área de formação 

b. Uma reflexão sobre a formação em cada demarcação 

c. Compartilhamento de materiais e propostas de formação 

d. Inclusão da área de formação nos orçamentos e acordos anuais 

https://www.itakaescolapios.org/formacion/

