GUIA PARA CONSTRUIR O PACTO A PARTIR DO LOCAL

Mais uma vez, respondendo ao chamado do Papa Francisco para construir juntos o Pacto Educativo
Global, o Escritório Internacional de Educação Católica (OIEC) e a Comissão de Educação da União dos
Superiores Gerais (USG-UISG), com o apoio da Congregação para a Educação Católica (CEC), partilhamos
convosco a 3ª Ação do Roteiro que elaboramos juntos para a construção desta aliança a partir do local,
ou seja, de cada Centro e Instituição Educativa ou Social.
Há alguns meses, enviamos-te o livro "Luzes para o caminho. Pacto Educativo Global", onde vos
apresentávamos as intuições, luzes e contributos de mais de 220 pessoas de mais de 45 países que nos
inspiraram com as suas pistas para iniciar este processo de construção de um pacto global.
Recentemente, lançamos a 2ª Ação do Roteiro, que foi o CONVITE para colocar o LOGO do Pacto Global
de Educação ao lado do logotipo de cada escola ou instituição, para tornar visível o pacto, sensibilizar a
comunidade educativa e a sociedade local, para que se juntem a ele e, na medida do possível, participem
ativamente e se envolvam na sua criação.
Nesta 3ª Ação, oferecemos um GUIA PARA CONSTRUIR O PACTO GLOBAL DO LOCAL, a partir da realidade
concreta de cada centro ou instituição, primeiro envolvendo os seus agentes e destinatários do processo
educativo e, depois, colaborando com outras instituições educativas ou sociais do bairro ou da cidade, para
elaborar, juntos, um pacto local que permita uma educação de melhor qualidade para todos e possibilite
uma convivência urbana mais humana, fraterna, solidária e sustentável dos cidadãos.
Este Guia oferece-nos orientações claras para entrarmos progressivamente na construção desta aliança,
nele indicamos algumas pistas sobre os objetivos, o que fazer, como fazer, onde inspirar-se, com quem
trabalhar em conjunto progressivamente. Devem-se adaptar estas orientações às vossas próprias
realidades e redesenhá-las tomando a iniciativa e pondo em ação a vossa criatividade e compromisso.
Além disso, no Guia propomos quatro FASES de forma aberta e flexível para este processo de construção
do pacto a partir da realidade local. Portanto, antes de tudo, convidamo-vos a refletir e elaborar o pacto no
vosso próprio centro, possibilitando a participação e colaboração de todos os envolvidos. Crianças,
adolescentes, jovens, professores, gerentes, pessoal administrativo, famílias, colaboradores. Em segundo
lugar, construí-lo com os agentes de outros centros da cidade, católicos ou não. Numa terceira fase, com o
município, porque a educação é assunto de todos, envolvendo associações de bairro, artistas, desportistas,
empresários, comerciantes, agentes culturais, governadores de cidades, etc. E, finalmente, para promover
redes nacionais e internacionais, para chegar a um consenso sobre critérios, programas e projetos.
Finalmente, convidamo-vos a partilhar o que foi feito, experimentado e acordado, quer sejam critérios ou
programas de melhoria. Desta forma, inspiramos e contagiamos outras pessoas. Na penúltima página do
Guia, dizemo-vos como partilhá-lo. Também o podem partilhar entre vós e nas próprias redes do vosso país
ou instituição. E podem-se partilhar as experiências e realizações mais notáveis no site da OIEC ou enviá-las
para o site oficial do Pacto Educativo Global.

SUGESTÕES PARA A DISTRIBUIÇÃO DO GUIA:


Pedimo-vos que o transmitam a todas as escolas e instituições educativas que achardes e que vós
conheceis, católicas ou não. O importante é trabalhar com outros... para sonhar e construir este
pacto juntos.



As escolas católicas podem fazer um bom trabalho convidando e partilhando o Guia com outras
instituições educativas ou sociais da cidade e trabalhar com elas nesta aliança (católica, nãocatólica, pública, privada...) Entre todos, podemos partilhá-lo com muitos!



Publica-se o Guia em 5 línguas: inglês, francês, espanhol, português e italiano. Se algum país ou
instituição se oferecer para o traduzir noutra língua, podemos fornecer o modelo e digitalizar o
texto na sua língua. Então, pode ser partilhado para o fazer chegar a outros. Obrigado.

TRÊS OPÇÕES:
1. Distribuir o Guia tal como está, anexando esta carta e outra sua.
2. Personalizar o Guia, que consiste, basicamente, em:
a. Colocar o logotipo da sua Instituição Religiosa, da rede de Centros, da Região ou do país das
Escolas Católicas.
b. Se quiser colocar também o seu próprio texto, podemos remover um ou ambos da
contracapa e colocar um texto un texto do seu Superior ou Superiora Geral, ou do ou
Secretário Geral das Escolas Católicas do País.
c. Para essas personalizações ou consultas, escreva a Juan António Ojeda Ortiz
(ja.ojeda@lasallecampus.es ), Responsável de Projectos da OIEC, enviando-lhe o logotipo
em alta resolução, e o texto a ser incluído ou alterado na contracapa.
3. Imprima-o ou publique-o em alguma mídia impressa, para o que precisará do Guia com alta
resolução, solicitá-lo também a Juan António na língua que necessitardes.
Agradecemos em nome de todos, pelo vosso acolhimento a este novo convite e que o realizeis com
entusiasmo, fazendo com que muitas pessoas participem dele. TRABALHEMOS JUNTOS!
Fraternalmente:

Philippe Richard

P. Padre Pedro Aguado, Sch.P.

Secretário Geral da OIEC

Presidente Comissão Educação UISG-USG
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