
20 de maio de 2021

Amigos Teresianos:

Iniciámos a campanha «Teresianos pelo Pacto» a nível internacional. Queremos dar mais um passo
que nos ajude a tomar consciência e a tornar visível o nosso compromisso como família teresiana
comprometida com a educação na sua diversidade de formas e presenças. Este momento incita-nos a
aderir a uma grande aliança que gera um caminho educativo que torne possível uma nova
solidariedade mais universal e acolhedora. A partir de hoje, inicia-se uma nova etapa em que
assinalamos com um gesto público a adesão ao Pacto Educativo Global.

Como Província Teresiana da Europa, encorajamo-nos a fazer juntos este momento significativo e
fá-lo-emos no dia 26 de maio, às 10h em Portugal e nas Canárias / 11h em Espanha e em Itália. Será
através de uma ligação online, que durará cerca de 15 minutos, e que poderemos aceder através deste
link: https://youtu.be/honTQQlCi3U

Todos nós somos chamados a:
1. Ler o Manifesto
2. Assinalar este momento de adesão (assinar, colocar a nossa marca ..)

A nível geral, também somos convidados, pessoalmente ou em grupos/equipas/comunidades a:
3. Tirar uma foto com o cartaz feito para a Campanha "Eu uno-me ao Pacto!" (Também se pode fazer
um vídeo - máximo 50 segundos)
4. Enviar a fotografia ou vídeo para uma rede social incluindo a hashtag: #teresianosporelpacto
#teresianospelopacto #teresianiperilpatto #teresianspelpacte #itunarenaldekoteresiarrak
5. Preencher e enviar o formulário (incluído no site do Pacto) no qual podemos anexar a fotografia ou
vídeo.

Neste link encontramos os materiais necessários para o dia 26 e que deverão estar preparados para o
momento:
- uma cópia do manifesto adaptado, para cada sala de aula, comunidade ou local a partir do qual nos
conectamos (é o que leremos no nosso evento).
- uma cópia do cartaz "Eu uno-me ao Pacto".

Recordamos também que no site da Companhia, podemos aceder a outros recursos no seguinte link:
CAMPAÑA DE ADHESIÓN

Obrigado/a por fazerdes parte desta Aliança e por promovê-la. Esperamos por vós no dia 26 de maio.

Mª Teresa Campo, Marco Costa, Lucía Astiz e Pepi García
Comissão Gesto Pelo Pacto

https://youtu.be/honTQQlCi3U
https://drive.google.com/drive/folders/1BAyFkjnAjtVGplow-JjSJ_bUldeG1wgi?usp=sharing
https://sites.google.com/stjteresianas.org/teresianas/materiales/manifiesto-de-adhesi%C3%B3n?authuser=1

