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A escola de tarefas foi iniciada há aproximadamente 22 anos pelas voluntárias
Martha Aguilar, Beatriz Jiménez e Marco Antonio Ramírez.
Tem sido uma iniciativa que tem mudado ao longo dos anos. Começou como um
espaço de apoio escolar para crianças e adolescentes da comunidade do
Progreso Nacional. Há cinco anos, a comunidade religiosa assumiu a
responsabilidade para que a oferta educacional crescesse com a incorporação de
oficinas: música, arte, inglês, formação humana e leitura.
Chegou o momento de passar a responsabilidade para os voluntários. Assim, Erika Sanchez, assumiu a missão de
coordenar a Escola de Tarefas de Calasanz e, desde abril deste ano, Nayeli Moreno a coordena, enquanto Erika,
juntamente com a equipe da Missão Compartilhada, está a cargo da formação das Escolas Pias.
Qualquer mudança agita a dinâmica e os estilos de trabalho. Portanto, é necessário redefinir a direção sem perder
a essência do projeto da Escola de Tarefas. Usando a metáfora do trem da vida, poderíamos dizer que o trem da
Escola de Tarefas continuou sua jornada, subindo, descendo, encontrando-se novamente e despedindo-se de
várias pessoas que foram importantes para que o projeto continuasse em seu caminho. Há outros que continuam
a dar vida a este trabalho e outros certamente chegarão que, com o favor de Deus, continuarão a dar cor, sabor,
alegria, força, encorajamento e uma ligação harmoniosa entre a piedade e as letras.
Durante a pandemia, a Escola de Tarefas permaneceu aberta às possibilidades que o mundo virtual nos oferecia.
Nós, voluntários, estávamos em contato, realizamos reuniões virtuais para gerar estratégias para continuar o
trabalho e continuar a servir a comunidade.
Mas o objetivo não foi alcançado. Acreditamos que a virtualidade é insuficiente porque o sucesso da escolápia
reside no encontro pessoal e presencial entre os estudantes e seus educadores.
É a única paróquia na área do Progreso Nacional (Cidade do México) que trabalha com escolas de tarefas. O
projeto está sendo retomado após a pandemia. Ainda há muito a fazer, queremos passar de uma escola de tarefa
de casa para um Centro Cultural.
Com o favor de Deus e a intercessão de Calasanz, esperamos que este seja o caso.

