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Brasília, 18 de agosto de 2021

Circular ANEC nº 033/2021 
Aos diretores, coordenadores de pastoral e agentes de pastoral das
instituições associadas à ANEC.
ASSUNTO: Adiamento dos Fóruns Estudantis do Pacto Educativo Global

O Setor de Animação Pastoral comunica por meio desta carta circular que os fóruns
estudantis sobre o Pacto Educativo Global, agendados para o segundo semestre de 2021, foram
adiados para o ano de 2022. Isso ocorreu por razões de adequação dos calendários das associadas da
ANEC que, diante de tantas mudanças entre ensino remoto e ensino presencial, não conseguiram
ainda realizar os fóruns locais em suas instituições. Percebemos que, sem a realização de fóruns
locais, a ideia de reunir estudantes por regiões e depois de todo o país ficaria sem sentido. Assim que
definirmos o calendário do próximo ano, informaremos as datas dos fóruns regionais e do fórum
nacional.

Para lhes recordar, a ideia dos fóruns estudantis foi lançada no dia 04 de fevereiro deste ano
durante a Live sobre o “Manual Pacto Educativo Global na prática”. A proposta está descrita nas
páginas 16 a 21 do referido manual ( acesse aqui o texto).

Diante dessa mudança de calendário, propomos que aproveitem o ano de 2021 para realizar
os fóruns em suas respectivas escolas e universidades, seguindo as orientações sugeridas pela ANEC e
enviando o relatório conforme os direcionamentos do nosso site (clique aqui para acessar), onde
também é possível encontrar todas as informações úteis e importantes sobre o Pacto Educativo
Global.

Aproveitamos o ensejo para agradecer-lhes todo o trabalho realizado em suas realidades
locais para que o Evangelho de Cristo seja vivido com as crianças, jovens e famílias ligados às nossas
instituições de ensino confessionais.

Cordialmente,

Frei Mário José Knapik
Diretor 2º Secretário da ANEC - Responsável pelo Setor de Animação Pastoral
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https://anec.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Manual-pacto-Educativo-Global-na-pratica-2021-final.pdf
https://anec.org.br/acao/pacto-educativo-global/

