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Apresentação
O Claretiano – Rede de Educação foi constituído a partir do
ano de 2013, articulando todas as instituições mantidas
pela Ação Educacional Claretiana. A Rede nasceu com foco
na melhoria das estratégias de gestão e criação de um novo
modelo de governança, alinhado à missão institucional, ao
Curitiba
Projeto Educativo Claretiano, adotando estratégias de gestão
por processos, de modo a estruturar e dar sustentabilidade a
esta nova constituição.

Batatais

Missão

Claretiano - Rede de Educação

A missão do Claretiano – Rede de
Educação consiste em:
capacitar a pessoa humana para
compromisso com a vida, mediante
uma formação integral. Esta missão
se caracteriza pela investigação da
verdade, pelo ensino e pela difusão da
cultura, inspirada nos valores éticos e
Rio Claro
cristãos e no Carisma Claretiano que
(PROJETO EDUCATIVO CLARETIANO,
2012, p. 17).

Unidades Claretiano
Apresentação

Partindo do Projeto Educativo e da Missão Institucional, A instituição adota uma visão humanista e toma como
a Mantenedora iniciou o trabalho de estruturação fundamento a compreensão do que é o ser humano e suas
do Claretiano – Rede de Educação e constituiu uma necessidades, buscando radicalizar tal concepção em todas
Belo Horizonte
Boa Vista
metodologia de mapeamento de processos, respectivo as ações da organização. Assim, as características essenciais
diagnóstico e análise situacional de todas as instituições do ser pessoa são transpostas para a instituição, que
de Educação Claretiana. Com base nessas informações, assume como Missão o compromisso com a vida, a ética, a
foram constituídos oito grupos de trabalho, divididos investigação da verdade e o anúncio da Palavra, ao estilo e à
em áreas temáticas, a saber: Educação e Ação Pastoral; luz do carisma de Santo Antônio Maria Claret.
Administrativo e Financeiro; Tecnologia da Informação;
Os sete princípios deverão orientar todas as ações
Material Didático; Gestão Estratégica de Pessoas; Registro
relativas à educação, à administração, ao contato com
e Controle Acadêmico; Comunicação e Marketing; e
a comunidade, à forma de relação entre as pessoas e à
Responsabilidade Social e Filantropia.
gestão da instituição.
As áreas foram constituídas com o objetivo de analisar e
Cabe ressaltar que todos os princípios são teleológicos, ou
estudar a Missão e o Projeto Educativo, revendo os princípios
que deverão conduzir a organização de todas as instituições
aos anseios mais amplos e urgentes das pessoas e de uma
em forma de rede.
organização educacional de tradição católica. Dessa forma,
Ressalta-se que todo o trabalho propôs o debate, Taguatinga
a eles orientam todo o trabalho institucional e, por isso, são em
São Paulo
socialização e a coleta de sugestões dos representantes dos certo aspecto transcendentais e devem superar os modismos
diversos segmentos que compõem às unidades educacionais, da gestão contemporânea. Os problemas pontuais de toda a
o que resultou na proposição de sete princípios:
rede devem ser respondidos à luz dos princípios, do sentido e
do valor inerente a cada um deles.

SINGULARIDADE, ABERTURA, INTEGRALIDADE,
TRANSCENDÊNCIA, AUTONOMIA, CRIATIVIDADE
e SUSTENTABILIDADE.

Todos baseados no Projeto Educativo Claretiano e numa
concepção antropológica, tendo como centro os valores
humanos, concebidos pelo Projeto Educativo Claretiano, para
orientar os propósitos educacionais e gerenciais da organização.

e só fazem sentido no conjunto; dessa forma, eles têm sua
força na unidade de sua inter-relação e não se sustentam
isoladamente.

Apresentação
Unidades
Claretiano

Unidades

Batatais

Claretiano

Apresentação

O Claretiano – Rede de Educação foi constituído a partir do
ano de 2013, articulando todas as instituições mantidas
pela Ação Educacional Claretiana. A Rede nasceu com foco
na melhoria das estratégias de gestão e criação de um novo
modelo de governança, alinhado à missão institucional, ao
Curitiba
Rio Claro
Projeto Educativo Claretiano, adotando estratégias de gestão
por processos, de modo a estruturar e dar sustentabilidade a
esta nova constituição.

Missão

Claretiano - Rede de Educação

A missão do Claretiano – Rede de
Educação consiste em:
capacitar a pessoa humana para
compromisso com a vida, mediante
uma formação integral. Esta missão
se caracteriza pela investigação da
verdade, pelo ensino e pela difusão da
cultura, inspirada nos valores éticos e
cristãos e no Carisma Claretiano que
(PROJETO EDUCATIVO CLARETIANO,
2012, p. 17).

Unidades Claretiano
Apresentação

Partindo do Projeto Educativo e da Missão Institucional,
a Mantenedora iniciou o trabalho de estruturação
do Claretiano – Rede de Educação e constituiu uma
Belo Horizonte
metodologia de mapeamento de processos, respectivo
diagnóstico e análise situacional de todas as instituições
de Educação Claretiana. Com base nessas informações,
foram constituídos oito grupos de trabalho, divididos
em áreas temáticas, a saber: Educação e Ação Pastoral;
Administrativo e Financeiro; Tecnologia da Informação;
Material Didático; Gestão Estratégica de Pessoas; Registro
e Controle Acadêmico; Comunicação e Marketing; e
Responsabilidade Social e Filantropia.
As áreas foram constituídas com o objetivo de analisar e
estudar a Missão e o Projeto Educativo, revendo os princípios
que deverão conduzir a organização de todas as instituições
em forma de rede.
Ressalta-se
que todo o trabalho propôs o debate, a
São Paulo
socialização e a coleta de sugestões dos representantes dos
diversos segmentos que compõem às unidades educacionais,
o que resultou na proposição de sete princípios:

SINGULARIDADE, ABERTURA, INTEGRALIDADE,
TRANSCENDÊNCIA, AUTONOMIA, CRIATIVIDADE
e SUSTENTABILIDADE.
Todos baseados no Projeto Educativo Claretiano e numa
concepção antropológica, tendo como centro os valores
humanos, concebidos pelo Projeto Educativo Claretiano, para
orientar os propósitos educacionais e gerenciais da organização.

A instituição adota uma visão humanista e toma como
fundamento a compreensão do que é o ser humano e suas
necessidades, buscando radicalizar tal concepção em todas
Boa Vista
as ações da organização. Assim, as características essenciais
do ser pessoa são transpostas para a instituição, que
assume como Missão o compromisso com a vida, a ética, a
investigação da verdade e o anúncio da Palavra, ao estilo e à
luz do carisma de Santo Antônio Maria Claret.
Os sete princípios deverão orientar todas as ações
relativas à educação, à administração, ao contato com
a comunidade, à forma de relação entre as pessoas e à
gestão da instituição.
Cabe ressaltar que todos os princípios são teleológicos, ou
aos anseios mais amplos e urgentes das pessoas e de uma
organização educacional de tradição católica. Dessa forma,
eles orientam
todo o trabalho institucional e, por isso, são em
Taguatinga
certo aspecto transcendentais e devem superar os modismos
da gestão contemporânea. Os problemas pontuais de toda a
rede devem ser respondidos à luz dos princípios, do sentido e
do valor inerente a cada um deles.
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força na unidade de sua inter-relação e não se sustentam
isoladamente.
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Inspiração
Inspiração
BíblicaBíblica
“Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único” (Jo 3,16).
sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa;

Inspiração Claretiana
Inspiração
Claretiana
Amor
ao próximo
ClaretÓcria
a Caixa
Econômica
para
na manutenção
bens
materiais
e espirituais
sua
querido
próximo,
eu te amo
porauxiliar
mil razões.
Amo-te porquedos
Deus
assim
o quer. Amo-te
porque de
Deus
meDiocese
manda que te
ame. Amo-te porque Deus te ama. Amo-te porque Deus te criou à sua imagem e te destinou para o céu. Amo-te porque
Criei também na Diocese a Caixa Econômica, cuja regulamentação e aprovação estão na mesma obra, para auxiliar as
foste redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Amo-te pelo muito que Jesus fez e sofreu por ti. E, como prova de meu amor
necessidades dos pobres, porque percebi que os pobres, quando são bem orientados e se lhes proporciona um modo digno
de ganhar a vida, são pessoas honradas e virtuosas; caso contrário, se aviltam. Por isso, eu me empenhava em cultivar tanto
minha queridíssima mãe, te ama. (...) Amo-te e, por este amor, te instruirei e te mostrarei os males que deves evitar e as
o espiritual como o corporal. Assim, a ajuda de Deus, tudo me saiu muito bem. Que tudo seja para a glória de Deus (Aut. 569).

Sustentabilidade é a capacidade e a consciência institucional do cuidado, da prudência, do fomento do bem-estar, do zelo pela
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na experiência Claretiana é uma exigência carismática da atuação apostólica de Claret. A Singularidade exige acolhida e
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um tempo
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em seus conceitos
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e contato
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estas
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de modo geral,
expressando-se, assim, o Carisma Claretiano.
espírito inovador, tendo em vista o carisma e a sua Missão Educativa Claretiana. O Princípio da Sustentabilidade é um eixo
transversal que perpassa todas as estruturas e ações da rede.
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Inspiração
“Eis que faço novas todas as coisas” (Ap 21, 5).
“Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38).

Inspiração Claretiana
Difusão de livros e folhetos curtos para alcance popular
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A experiência me ensinou que um dos meios
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alguma coisa de Deus e instruí-los nas coisas da religião, e com isso, percorríamos sem perceber o caminho e nos sentíamos
conformados (Aut. 461).
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A Criatividade é uma característica missionária e uma das marcas carismáticas de Claret. Pela Criatividade, a instituição responde
seres humanos e por Deus. Na Comunidade Educativa Claretiana, cada pessoa deve estar aberta à investigação da verdade,
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tecnologias e de seus modos de operacionalização, bem como da qualidade da educação, produtos e serviços institucionais, que
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Sustentabilidade

Inspiração Bíblica
sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa;

Inspiração Claretiana
Claret cria a Caixa Econômica para auxiliar na manutenção dos bens materiais e espirituais de sua Diocese
Criei também na Diocese a Caixa Econômica, cuja regulamentação e aprovação estão na mesma obra, para auxiliar as
necessidades dos pobres, porque percebi que os pobres, quando são bem orientados e se lhes proporciona um modo digno
de ganhar a vida, são pessoas honradas e virtuosas; caso contrário, se aviltam. Por isso, eu me empenhava em cultivar tanto
o espiritual como o corporal. Assim, a ajuda de Deus, tudo me saiu muito bem. Que tudo seja para a glória de Deus (Aut. 569).

Sustentabilidade é a capacidade e a consciência institucional do cuidado, da prudência, do fomento do bem-estar, do zelo pela
comunidade educativa e sua perenidade, bem como sua melhoria contínua e qualidade frente a sociedade, a congregação e
na comunidade educativa. A Sustentabilidade tem relação profunda com a geração de valor para a sociedade, com a gestão de
pessoas, a ecologia, com a ética, com o bem da sociedade, com a gestão econômica para justiça e paz, com a responsabilidade
social pública e prestação de contas com o governo e a congregação.
A Sustentabilidade está relacionada à vivência de todos os princípios da rede na condução de todos os trabalhos e projetos
do Claretiano – Rede de Educação, superando, assim, a pobreza, a injustiça e as desigualdades na construção de um mundo
melhor no tempo presente e para as gerações futuras.
Vivemos um tempo de mudança de época, num mundo em constantes e rápidas transformações em seus conceitos e práticas.
espírito inovador, tendo em vista o carisma e a sua Missão Educativa Claretiana. O Princípio da Sustentabilidade é um eixo
transversal que perpassa todas as estruturas e ações da rede.
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A prudência frente a todas as coisas
suavemente, com mansidão e bons modos! Em tudo espero portar-me com uma santa prudência, lembrando que a
elucida na convivência com os sábios e se consuma com a experiência dos acontecimentos (Aut. 383).
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O diferencial
do Projeto Educativo Claretiano é garantir a noção de Integralidade, sendo este o serviço da Comunidade
Educativa ao mundo. A Integralidade é explicitada no espírito de serviço e é uma atitude evangélica. A Comunidade Educativa
É pela Autonomia que cada pessoa pode exercer sua criatividade de forma racional, livre, responsável, independente,
Claretiana, com seu patrimônio humano e intelectual, quer ser percebida no seu serviço missionário, na diaconia da vida e na
sustentável, porém com comprometimento, zelo e sentido para com os outros, para consigo e para com o mundo. Trata-se de
investigação da verdade.
suscitar nos alunos, nos agentes educacionais e nos gestores uma atitude cultural de responsabilidade e liberdade nas ações
cotidianas, sempre à luz dos princípios e valores cultivados pela instituição e por cada pessoa. Assim, a Comunidade Educativa
Claretiana deve ser educada para a Autonomia, para a emancipação e para a transformação da realidade injusta e, por isso,
trata-se de uma educação profética.
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seres humanos e por Deus. Na Comunidade Educativa Claretiana, cada pessoa deve estar aberta à investigação da verdade,
estado eaoaos
alunos.às
A Criatividade
Claretiana,
naàs
constituição
organizacional
e gerencial,
é um
desdobramento
diálogo,
mudanças, às
inovações,
transformações
das estruturas,
à crítica
fraterna,
à revisãoda
doautonomia
comportamento
e da transcendência, que possibilita a emancipação dos sujeitos. A Criatividade é a fonte da inovação, da geração de novos
conhecimentos,
da busca por soluções, da melhoria contínua, da avaliação dos diversos processos, da proposição de novas
e responsáveis.
tecnologias e de seus modos de operacionalização, bem como da qualidade da educação, produtos e serviços institucionais, que

Integralidade
Autonomia

Princípio
Princípio
dada

Integralidade
Autonomia
Na Comunidade Educativa,
A Comunidade
Educativa
é profética
e
cada um deve
responder
com
facilitadora
da construção
empenho
pelo bem deresponsável
todos
de si e da investigação da verdade

Palavras-Chave
Palavras-Chave
Personalização • Pessoalidade
Totalidade • Complexidade
• Multidimensionalidade
Responsabilidade
• Liberdade • •Emancipação
• Atuação • Protagonismo
Formação Integral
•
Autenticidade
•
Integridade
•
Humanização
• Personalidade
Profetismo • Transparência • Competência

Autonomia
Integralidade

Inspiração
Inspiração
BíblicaBíblica
“Toda
boa
dápara
bonsservir
frutos;
(...) pelos
os conhecereis”
7, 10,45).
17.20).
“Eu vim não para
serárvore
servido,
mas
e dar
a vidafrutos
por resgate
de muitos”(Mt
(Mc

Inspiração
Claretiana
Inspiração
Claretiana
A prudência frente a todas as coisas
suavemente, com mansidão e bons modos! Em tudo espero portar-me com uma santa prudência, lembrando que a
elucida na convivência com os sábios e se consuma com a experiência dos acontecimentos (Aut. 383).

sem a tutela
de outrem,
isto é, ae capacidade
autorregular-se.
Autonomia
pelotem
emprego
da vontade
pessoal no
A Integralidade
é o processo
dinâmico
contínuo dede
humanização,
peloAqual
cada serdá-se
humano
a chance
de construir
uso da
de taleforma
que Éapela
pessoa
pode se
de si,serresponsável
por seus
atos e de
pensamentos.
sua história,
sualiberdade,
personalidade
a cultura.
formação
datornar
pessoasujeito
enquanto
complexo, uma
totalidade
múltiplas Essa
responsabilidade
faz a pessoa
preocupar-se
com a sustentabilidade
da instituição,
mundo onde
vivemos e com
dimensões,
que a personalização
é alcançada.
O ser humano
é um ser em processo
e na vidado
é convidado
a humanizar-se,
a o bem
de todas
as pessoas.
Não se trata do
fazer livre, inconsequente,
compromisso,
aodo
contrário,
do fazer
e do pensar
transformar
o mundo
e a transformar-se,
desenvolvendo
todas as suas sem
potencialidades
no mas,
cultivo
seu ser numa
relação
com
o bem-comum.
integral.comprometido
O diferencial do
Projeto
Educativo Claretiano é garantir a noção de Integralidade, sendo este o serviço da Comunidade
Educativa ao mundo. A Integralidade é explicitada no espírito de serviço e é uma atitude evangélica. A Comunidade Educativa
É pela Autonomia que cada pessoa pode exercer sua criatividade de forma racional, livre, responsável, independente,
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sustentável, porém com comprometimento, zelo e sentido para com os outros, para consigo e para com o mundo. Trata-se de
investigação da verdade.
suscitar nos alunos, nos agentes educacionais e nos gestores uma atitude cultural de responsabilidade e liberdade nas ações
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