
Indicações pedagógicas para 
escolas confessionais



Promover diálogos a partir da realidade 
educativa do Brasil, à luz da fé cristã, 
propondo caminhos em favor do 
humanismo integral e solidário.



AGIR a partir da CF

nas políticas 
educacionais por meio dos 

diálogos

com as 
famílias com as áreas do 

conhecimento

na 
evangelização

com os 
educadores



AGIR nas Políticas Educacionais

Pesquisar e debater 
sobre as políticas 
públicas que existem 
sobre educação - 
legislação, programas, 
projetos

ONG’s e projetos de 
acesso à educação - 
conhecer, fechar 
parcerias, realizar 
ações conjuntas

Analisar a realidade do 
entorno da escola e 
propor políticas públicas 
de educação.



AGIR por meio dos diálogos

Escolas públicas do 
entorno - conhecer, 
compartilhar, criar 
ações conjuntas, 
intercâmbios.

Espaços de escuta para 
os estudantes - fóruns, 
atendimentos, grupos, 
assistência pastoral e 
psicológica.

Conhecer o espaço 
universitário e dialogar 
com professores e 
estudantes das 
universidades.



AGIR na evangelização

Convidar o pároco 
para conhecer a 
escola e fechar 
parcerias com a 
paróquia local.

Rezar os textos bíblicos 
com chave pedagógica 
buscando a figura do 
Educador Jesus - com 
alunos, professores e 
famílias.

Aprofundar, discutir e 
atualizar as formações 
sobre o magistério 
recente da Igreja a 
respeito da educação.



AGIR com as famílias

Atividades e projetos 
de resgate dos 
aprendizados 
recebidos da família - 
árvores, murais, 
painéis, vídeos etc.

Encontro com famílias 
para escuta e 
orientação - formação 
dos pais, auxílio em 
questões relacionadas 
aos filhos, dicas etc.

Momento de encontro 
entre estudantes, escola 
e famílias - festival, 
encontro, dia de 
espiritualidade etc.



AGIR com os educadores

Projetos e ações de 
reconhecimento dos 
educadores - 
homenagens, políticas 
de melhoria das 
condições de trabalho.

Espaços de escuta e 
cuidado para com os 
educadores - 
encontros, rodas de 
conversa, debates, 
confraternizações.

Resgate de educadores 
que marcaram a vida, 
relatos dos próprios 
educadores, famílias - 
murais, paineis, vídeos, 
curta-metragens etc.



AGIR com as Áreas do conhecimento

Transformar a 
educação num 
problema de pesquisa 
em consonância com 
a BNCC e os currículos 
de cada disciplina.

Apropriar da educação 
como temática 
transversal de 
avaliações, trabalhos, 
produções de texto.

Conhecer pessoas que 
promovem o 
conhecimento em todas 
as áreas - cientistas, 
pesquisadores, 
professores, divulgadores



Materiais que podem auxiliar

Da CNBB (coleção CF 2022)

● Texto-base
● Encontros para EF (Anos 

iniciais e finais) + EM
● Encontros Catequéticos
● Famílias na CF
● Manual da CF (todos os 

subsídios reunidos)



Materiais que podem auxiliar

Da ANEC:

● Página especial da CF 22.
● Manual do Pacto Educativo.
● Dicionário do Pacto Educativo.
● E-book “Pacto Educativo com 

Crianças”
● E-book “Rezar juntos pelo 

nosso pacto”

Tudo com acesso gratuito em 
anec.org.br

http://anec.org.br


Materiais que podem auxiliar

Compêndio de Pastoral Escolar 
para a educação básica.

Edições CNBB e Vozes



Este material foi gentilmente preparado pelo 
Setor de Animação Pastoral da ANEC a partir 
do texto-base da CF 2022. Pedimos que, ao 
utilizá-lo, não se esqueça de fazer a devida 
referência.

ANEC, juntos pela educação católica.


