
 

Newsletter para quê?  

Ir. São Oliveira 

 

Para quê uma newsletter a circular na rede dos Centros Educativos das Irmãs Doroteias? 

Antes de mais, para que cada Centro Educativo se sinta parte de um todo que é sempre maior que a sua instituição. 

Sentir que vivemos um estado de “graça” quando nos decidimos a enveredar por um caminho de Inovação Pedagógica 

a que chamamos Projeto Bússola21, para encontrar as melhores ferramentas para se estar hoje em Educação, em que 

as crianças e os jovens são os protagonistas da sua aprendizagem, ajudando-os a descobrir as suas capacidades e 

potencialidades. As crianças e jovens, neste modo de estar em Educação, “aprendem a aprender” sendo conscientes 

das suas capacidades e limites.  

Uma newsletter para informar e comunicar o que se está a viver em cada Centro educativo, vivendo o “nós” no 

quotidiano, para formar no espírito que se quer comprometido, justo, solidário e livre, e para que a Comunidade 

Educativa sinta o entusiasmo e também a responsabilidade de se saber formadora de cidadãos que vivem na justiça, na 

ética e nos valores da vida. 

Uma newsletter para partilhar o muito que se vive nos centros educativos, os sucessos e os insucessos, o caminho feito 

e os sonhos do que ainda falta, os saberes que se vão adquirindo e promover a curiosidade do muito que ainda não se 

sabe. 

Uma newsletter para envolver a todos no processo que se está a fazer e cuidar que ninguém fique para trás ou de fora 

deste modo de estar em Educação. 

Uma newsletter para capacitar os Educadores chamando-os à participação e à partilha do que pensam ser o melhor 

modo de se estar em Educação com uma nova visão do mundo, da sociedade e da Escola, envolvendo a todos, pela 

relação e pelo agir, no ato de Educar.  

Uma newsletter para aprofundar a “Marca Educativa” da Família Doroteia congregando-nos e fazendo-nos sentir que 

somos agentes de transformação do mundo, aquele onde estamos e trabalhamos, para que haja paz e justiça na 

sociedade em que vivemos, como dizia Santa Paula: “Educar bem é transformar o mundo e conduzi-lo à verdadeira 

vida”.  


