SEJA

SEJAM BEM-VINDOS

Este Manual tem como finalidade facilitar os acessos e disponibilizar os links a serem
utilizados no evento virtual ECO 2022 – Encontro da Comunidade Oficial da União
Apostólica de Famílias de Schoenstatt no Brasil.”

Todos os anos, desde 2003, a Comunidade Oficial se reúne, visando nosso fortalecimento como ramo da
Família de Schoenstatt, o estreitamento dos vínculos e sempre com temáticas que nos impulsionam. Nós,
incluindo nossos filhos, esperamos por este momento e por estarmos juntos. Esse ano não será diferente!
Ou será? Em parte, sim! Devido à necessidade de distanciamento social, para nossa própria proteção, o ECO
de 2022 será virtual. Um baita desafio, que com os cuidados maternais da Mãe de Deus e a intercessão de
nosso Pai e Fundador, nos fará sentirmos acolhidos, embora estejamos fisicamente distantes.
Mas, temos certeza de que o principal objetivo continua o mesmo: transformarmos nossa amada União de
Famílias na comunidade que o Pai e Fundador idealizou, inspirado pelo Espírito Santo! Uma comunidade de
casais-líderes, que buscam mostrar que, sim, transfigurar a realidade hoje!
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Programa Encontro Comunidade Oficial – ECO/2021

25/03/2022 - Sexta-feira
19:40h – Abertura – Os Passos do Pai geram vida aonde ele vai...
20:00h – Missa Santuário Tabor – Santa Maria/RS – Celebrante Padre Rodrigo

26/03/2022 – Sábado
08:50h – Acolhida
09:00h – Oração
09:10h – Minipalestra de abertura com Rômulo e Márcia
10:00h – Intervalo
10:20h – Vivência “A Herança de nosso Pai” com Ir. Patrícia
11:00h – Intervalo
14:00h – Recreação Pais e Filhos
14:30h – Oficina “Quais as glórias de Maria ele contemplaria?” A Introdução às Oficinas
“Se nosso Pai viesse hoje ao Brasil...” acontecerá antes com o Tomás e Flávia
15:40h – Intervalo
16:00h – Oficina “Como expandir ainda mais a marcha de vitórias da Mãe de Deus?”
17:00h – Show de Talentos

27/03/2022 – Domingo
8:30h – Abertura dos trabalhos por Região
Até 12:00h – Missa e Pontos práticos de cada Região
12:00h – Mensagem da Direção da União
12:15h – Oração de Envio e Encerramento
(Neste dia, o evento será híbrido, de acordo com o planejamento elaborado em cada
Região)

SOFTWARES UTILIZADOS

Utilizaremos o canal youtube para a transmissão das minipalestras através do Canal da União de
Famílias https://www.youtube.com/c/uniaodefamilias

Utilizaremos a plataforma Teams para as Oficinas do sábado e para as Regiões se reunirem no
domingo. É muito importante a instalação do Software Teams em seus computadores.
Link para Download - https://teams.microsoft.com/uswe-01/downloads

Utilizaremos a plataforma kahoot para a Oficina 1 https://kahoot.it/

Os Dirigentes de Grupo da CO utilizarão o MIRO na Oficina 2 para a apresentação
das Ideias coletadas nas Oficinas –
https://miro.com/app/dashboard/

COMO ENTRAR NAS FERRAMENTAS
E ONDE ENCONTRÁ-LAS - MICROSOFT TEAMS
1) Para participar da videoconferência pelo seu computador,
clique no link em “Ingressar em Reunião do Microsoft Teams”, que recebeu o convite
da reunião via e-mail.

IMPORTANTE QUE VOCES INSTALEM O MICROSOFT TEAMS em SUAS MÁQUINAS
https://teams.microsoft.com/uswe-01/downloads

COMO USAR O KAHOOT

Para usar o Kahoot na Oficina 1, basta acessar o site https://kahoot.it/ e digitar o NUMERO
PIN que será enviado para o GRUPO de WHATSAPP do ECO em que você estiver cadastrado”

CRIAÇÃO DOS GRUPOS DE WHATSAPP
Neste ano estaremos com os grupos das Oficinas separadas por
Região. Cada Região já possui seu respectivo grupo de WhatsApp
para a Comunidade Oficial, nos quais todos estão inclusos. Quem
ainda não estiver, solitar ao seu representante de Região para
que seja incluso.
Teremos 1 Grupo de Whats para avisos importantes antes e
durante o evento. Compartilhamento de LINKS, Fotos e OUTROS.
Acesse ao grupo por aqui .

Acesse este link para entrar no meu grupo do WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/E0iqsPAutxND2rB47Mj8Et

