INSPETORIA SALESIANA SÃO LUIZ GONZAGA
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ENCONTRO INSPETORIAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS
O Encontro Inspetorial de Comunicação das Escolas, convocado em carta de 07 de abril
p.p. em carta dirigida aos diretores e coordenadores de comunicação, realizou-se no
dia 20 de abril, das 14 às 17 horas, de forma on-line.

1. Participantes do Encontro
Escolas
Colégio Salesiano Dom Bosco, Parnamirim,
RN

Cileide Siqueira

Coordenadora de
comunicação

Colégio Salesiano São João Bosco, Juazeiro
do Norte, CE

João Pedro Teixeira de
Alcântara

Assistente de Marketing

Colégio Salesiano Sagrado Coração, Recife,
PE

Raisa Siqueira

Coordenadora de
Comunicação e Marketing

Colégio Salesiano Dom Bosco, Fortaleza, CE

Gabriel de Oliveira

Assistente de Marketing

Colégio Salesiano São José, Natal, RN

Marcella Mendes

Coordenadora de
Comunicação

Colégio Salesiano N. Sra. Auxiliadora,
Jaboatão, PE

Lindonjonhson Romualdo de
França Lima
Rebeca Cristina

Coordenador de Pastoral e
Referente de Comunicação
Estagiária

Salesianos Bahia: Colégio Salesiano Dom
Bosco e Liceu Salesiano do Salvador

Cyda Brito

Coordenadora de
Comunicação

Escola Salesiana Padre Rinaldi, Carpina, PE

Jennifer Kalyne dos Santos
Soares

Coordenação Pedagógica e
Referente de Comunicação

Centro Inspetorial
Paulo Thiago

Assistente de Comunicação

Rodrigo Dias

Diretor Executivo Educacional

Pe. João Carlos Ribeiro

Delegado Inspetorial para a Comunicação Social

Ausência
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Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora,
Aracaju, SE
Anderson Peralta

Analista de marketing

2. Pauta do Encontro
O encontro começou com uma prece e uma breve apresentação de cada participante.
O Pe. João Carlos, presidindo o encontro, lembrou os objetivos do encontro e a pauta
anteriormente comunicada.
O Encontro seguiu a seguinte pauta:
- Apresentação da Comunicação de cada Escola,
- Plano Estratégico de Comunicação Local,
- Campanha #DomBoscoPelaUcrânia,
- Solicitação da Congregação para o dia 24 de maio,
- Encontrão Inspetorial de Comunicação.

3. Apresentação da Comunicação em cada Escola
Cada escola apresentou a organização do setor comunicação, atividades que realiza,
redes e veículos de comunicação da escola, desafios e oportunidades.
Há escolas com o setor de comunicação bem definido, com profissionais à frente, e há
escolas em que a comunicação é uma atividade secundária de profissional de outra
área.
Da apresentação, percebe-se diversidade de títulos para cargos idênticos entre
profissionais da área de comunicação das escolas, havendo necessidade de unificação
da nomenclatura.

4. Plano Estratégico de Comunicação
Foi apresentado, em grandes linhas, o Plano Inspetorial de Comunicação (2022-2024)
em processo de elaboração e aprovação.
Comunicou-se que, em breve, as escolas, por orientação da RSB, vão passar por um
processo de autoavaliação, a partir de Parâmetros Institucionais de Qualidade
Educacional, em cinco dimensões: liderança, gestão pedagógica, pastoral escolar e
acompanhamento educacional, comunicação; gestão, recursos e sustentabilidade. O
primeiro ponto a ser avaliado em comunicação é o plano estratégico de comunicação
da escola. Assim, prevê-se como próximo passo na animação inspetorial o apoio à
elaboração deste plano.
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5. Campanha #DomBoscoPelaUcrânia
Foi apresentado o novo vídeo de ANS NEWS VIDEO (março 2022), particularmente a
apresentação das ações dos salesianos na Ucrânia, neste momento do conflito.
Igualmente, foi apresentado o formulário para avaliação a nível local da Campanha de
Solidariedade, a ser devolvido até o dia 26 de abril. Lembrou-se a responsabilidade da
comunicação local no preenchimento do formulário.
6. Recomendação da ANS para imagens de 24 de maio
No centro da Congregação, o tema da festa de Maria Auxiliadora deste é “AJUDA”.
ANS (Agência Info Salesiana), preparando um vídeo sobre o tema, nos pede alguns
vídeos breves, com duração máxima de 90 segundos, com pessoas que testemunhem
de que maneira Maria Auxiliadora representou uma “Grande Ajuda”. Recomenda-se
configuração 16:9, com resolução 1280x720 (HD) ou superior e optar por
enquadramentos horizontais.
7. Encontrão de Comunicação e Outros
O Encontrão é o encontro anual de todos os envolvidos na comunicação nas obras da
Inspetoria (escolas, paróquias, santuários, centros de formação profissional, centros
juvenis, oratórios, rádios). Neste ano, o encontrão acontecerá nos dias 3 e 4 de
setembro. Será feito, em breve, um levantamento de temas e sugestões para este
evento.
Foram oferecidas ainda orientações para o envio de conteúdos para o NH (Nordeste
Hoje). Não faltaram estímulos para o compartilhamento de ações em comunicação de
cada unidade.
Concluiu-se o encontro, com agradecimentos e prece.
Recife, 22 de abril de 2022.
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