Propostas de ações para trabalhar a CAMPANHA “O TESOURO DE SENEGAL”
Ações para o Centro Social:
1. Apresentar para as crianças o projeto de forma geral (ação das Escolas Pias, falar do local, falar
sobre a escola, apresentar cultura local, etc), r ressaltando o papel de São José de Calasanz.
2. Apresentar a tripulação (personagens) da canoa para Senegal.
3. Estimular as crianças a falarem sobre qual personagem elas se identificaram.
4. Trabalhar o documento “Carta de Marine”, estimulando as crianças a identificarem seu tesouro
(cultura, família, etc).
5. No artesanato, há sugestão de confecção de instrumentos de percussão, a partir de material
reciclável.
6. Trabalhar a cultura de Senegal através das cores, em trabalhos artísticos (material anexo).
7. Trabalhar música/dança, apresentando a canção tema da Campanha, Mama África.
8. Estimular forma de arrecadação de valores para doação (rifa, cofre, etc).
9. No Adolescente Aprendiz e grupo de Adolescentes, após falar sobre a campanha, promover um
debate sobre diferentes culturas; promover debate sobre a Declaração de Dakar.
Ações Catequese:
1. Apresentar para as crianças o projeto de forma geral (ação das Escolas Pias, falar do local, falar
sobre o internato, apresentar cultura local), ressaltando o papel de São José de Calasanz, como
precursor disso. Tratando o assunto como uma missão!
2. Apresentar a canoa para Senegal e o papel de cada personagem.
3. Estimular as crianças a falarem sobre qual personagem elas se identificaram.
4. Incentivar as crianças a pintar o cartaz da Campanha.
5. Estimular forma de arrecadação de valores para doação (rifa, cofre, etc).
6. Trabalhar o documento “Carta de Marine”, estimulando as crianças a identificarem seu tesouro
(cultura, família, etc).
Ações para Perseverança:
1. Apresentar o projeto de forma geral (ação das Escolas Pias, falar do local, falar sobre o internato,
apresentar cultura local), ressaltando o papel de São José de Calasanz, como precursor disso.
Tratando o assunto como uma missão!
2. Promover jogo de perguntas e respostas sobre o Senegal.
3. Apresentar a canoa para Senegal e o papel de cada personagem.
4. Estimular os adolescentes a falarem sobre qual personagem elas se identificaram.
5. Trabalhar o documento “Carta de Marine”, estimulando as crianças a identificarem seu tesouro
(cultura, família, etc).
6. Estimular forma de arrecadação de valores para doação (rifa, cofre, etc).
Ações para Crisma
1. Apresentar o projeto de forma geral (ação das Escolas Pias, falar do local, falar sobre o internato,
apresentar cultura local), ressaltando o papel de São José de Calasanz, como precursor disso.
Tratando o assunto como uma missão!
2. Trabalhar o documento “Carta de Marine”, estimulando os crismandos a identificarem seu tesouro
(cultura, família, etc).
3. Definir com os grupos, sobre melhor forma de contribuir, financeiramente para Campanha (cofre,
venda de algo em prol da campanha).
Ações para Juventude
1. Apresentar o projeto de forma geral (ação das Escolas Pias, falar do local, falar sobre o internato,
apresentar cultura local), ressaltando o papel de São José de Calasanz, como precursor disso.
Tratando o assunto como uma missão!

2. Realizar um Encontrão dos Grupos das comunidades para falar sobre a Campanha O Tesouro de
Senegal (proposta: promover debate sobre diferentes culturas; promover debate sobre a Declaração
de Dakar).
3. Definir com os grupos, sobre melhor forma de contribuir, financeiramente para Campanha (cofre,
venda de algo em prol da campanha).
Ações para Pastoral Missionária
1. Durante as visitas do mês missionário, divulgar a Campanha sobre Senegal nas casas visitadas.
Levar impresso o cartaz, mostrando a dimensão e atuação da Ordem Escolápia.
Ações para Grupos de Oração e Terço dos Homens
2. Nos grupos de oração e terço, inserir momento de oração pelas missões, destacando Senegal.
Pode também ser feito um cofre para coleta espontânea ao longo dos encontros no mês de outubro.
Ações para Comunidades Fraternas
1. Se não for possível juntar todos os grupos, em um encontro dentro do mês de outubro, cada
Comunidade/Grupo, em um encontro do mês, partilhar sobre a Missão Escolápia e o papel da
Fraternidade na missão, dando destaque para Senegal.
2. Cada grupo, fazer um cofre para coleta de dinheiro para doação.
Ações para PASCOM
1.
2.
3.
4.

Traduzir material fornecido pela ITAKA e disponibilizá-lo via e-mail, site e Facebook.
Elaborar textos resumidos com fotos, para postar semanalmente no Facebook da Paróquia.
Divulgar as ações realizadas na Presença de Serra.
Após principais ações realizadas pelas Pastorais, elaborar vídeo que será postado no site da
Paróquia e enviado para a ITAKA.

Ações para os Padres
1. No momento da homilia nos domingos de outubro, comentar sobre a Campanha O Tesouro de
Senegal. Incentivar a doação das ofertas, explicando envio do dinheiro para ITAKA.
2. Assim como nos anos anteriores, incentivar que ½ da coleta do mês, seja enviada para Senegal.
Ações para as Comunidades
1. As Comunidades doarão 50% do valor arrecadado nas ofertas de todo o mês de outubro, para a
campanha Senegal.
2. Aos coordenadores das Comunidades, Pastorais e Movimentos, fica a responsabilidade de solicitar
registro das ações, com fotos ou vídeos, de forma a apresentarmos à Itaka-Escolápios, ao término
da Campanha.
Fonte:
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2017-2018-el-tesoro-de-senegal/
http://www.escolapiosbrasil.com.br/noticias/414-o-tesouro-de-senegal
https://www.youtube.com/watch?v=GZRVJab2vFU

https://www.youtube.com/watch?v=Nn1Zs_ijOZA

