Março de 2017, 7ª edição

“Como Corpo em Missão, sob a inspiração de Maria, promover a
dignidade da Mulher e o Cuidado com a Criação.”

CELEBRAÇÃO DO
ANIVERSÁRIO IRSCM
O dia 24 de fevereiro foi muito especial para todos: religiosas, leigos e estudantes da Rede Sagrado – Colégios Sagrado Coração de Maria –, pois é
a data de celebração e agradecimento pelos 168
anos de Fundação do Instituto das Religiosas do
Sagrado Coração de Maria (IRSCM).
Para celebrar a data, foram realizados momentos celebrativos com a presença de estudantes da
Educação Infantil à 3ª Série do Ensino Médio, do
Trio Gestor, da equipe pedagógica, de professores
e colaboradores do administrativo.
As celebrações foram conduzidas pelo coordenador do Serviço de Orientação Religiosa (SOR),
Fernando Kotz.

MANHÃ DE FORMAÇÃO COM
A 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
No mês de fevereiro, aconteceu mais uma edição
da “Manhã de Integração com a 1ª Série”. O objetivo é motivar os alunos recém ingressos no Ensino
Médio, além de proporcionar integração e partilha
de vivências entre os alunos veteranos e novatos.
O evento foi conduzido pelo coordenador do SOR,
Fernando Kotz, que contou sobre a importância
dessa manhã: “Realizamos atividades de integração, momentos orantes e trabalhos lúdicos — pedagógicos — em grupo, na proposta de fomentar
interação e vivências de protagonismo juvenil”.
O coordenador enaltece que o encontro aproxima os
jovens, o SOR e a equipe pedagógica do segmento:
“No final do encontro, ocorreu um grande momento
de partilha. Recolhemos as emoções, os sentimentos e os aprendizados”. Para findar nossa manhã,
realizamos um delicioso lanche, com a participação
dos estudantes e da equipe pedagógica.

MOMENTO FORMATIVO COM A
EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS
Neste mês, aconteceu uma reunião mensal de formação para a equipe de Serviços Gerais, focada nos ensinamentos e valores de Padre Gailhac e Mère Saint
Jean. A formação foi conduzida pelo coordenador
de Serviço de Orientação Religiosa – SOR, Fernando
Tiago, com a participação do diretor geral, Guilher-

me Andrade, e da coordenadora pedagógica geral
Débora Borges. Entusiasmo e emoção fizeram parte
desse momento, que objetivou a melhoria dos relacionamentos interpessoais e da motivação pessoal e
profissional. Ao final do encontro, o Trio Gestor parabenizou os aniversariantes de janeiro e fevereiro.

EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA
REDE SAGRADO SE REÚNE EM BELO
HORIZONTE PARA FORMAÇÃO
Mais um encontro da Equipe de Comunicação da
Rede Sagrado — Colégios Sagrado Coração de Maria — foi realizado nos dias 21 e 22 de fevereiro,
em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Os Assessores de Comunicação Estratégica e os
Designers dos cinco colégios (Ubá, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Vitória e Brasília) se encontraram
com a nova Coordenadora de Comunicação Estratégica, Tabata Martins Oliveira, na Cenáculo Casa
de Retiros, que é localizada na região de Venda
Nova da capital mineira.
Irmã Maria Cristina Caetano, Ecônoma da Província Brasileira do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria (IRSCM), a Coordenadora
Estratégica de Processos Educativos, Deise Elen
Abreu, e a Assessora Educacional, Maria Beatriz
Silva, também estiveram presentes.
Durante os dois dias, a equipe apresentou os resultados de 2016 e compartilhou as ações de maior
destaque que desenvolveu nas unidades durante
o mesmo período. Além disso, todos participaram
de três workshops.
O encontro também foi uma oportunidade de assessores e designers serem apresentados ao conceito
da nova campanha publicitária da Rede Sagrado, que
é desenvolvida pela Agência Reciclo.

SAGRADO APRESENTA

“SORORITAS”

É com muita alegria que nós, do Colégio Sagrado
Coração de Maria – Brasília, apresentamos o projeto Sororitas, uma parceria de alunos do Ensino
Médio com a coordenação do Serviço de Orientação Religiosa- SOR. O projeto abre suas portas,
mensalmente, para fornecer aos participantes conhecimento e reflexão, por meio de perspectivas
que geralmente não são abordadas no currículo
disciplinar, acerca da situação feminina, da importância da mulher, do respeito a essa figura tão especial para sociedade. Além de destacar pontos
relevantes para um autoconhecimento e esclarecimento sobre a história das mulheres no mundo,
suas conquistas, direitos e lutas.
O maior desejo dos integrantes do projeto é proporcionar um momento de discussão e partilha sobre a
temática da mulher, inspiradas no lema norteador
de nossas ações para o ano de 2017 “Como Corpo
em Missão, sob a inspiração de Maria, promover a
dignidade da Mulher e o Cuidado com a Criação”,
das Religiosas do Sagrado Coração de Maria.
Os encontros, mensais, acontecem com a participação de alunos do Ensino Médio, sempre com
algum colaborador da escola como convidado.
Entretanto, por seu cunho instrutor, o “Sororitas”
ressalta que os participantes devem estar cientes
da necessidade de comprometimento e de responsabilidade para com os estudos dos temas abor-

dados, e da seriedade com o projeto. Para que as
reuniões aconteçam da melhor forma possível, o
tema do mês é disponibilizado a todos, garantindo
tempo para que haja uma familiarização do integrante com a discussão proposta, enriquecendo,
assim, o debate daquele mês.

INTERCAMBISTAS DE MEDELLÍN PARTILHAM
SOBRE EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR
Os quatro intercambistas de Medellín, na Colômbia, não param de mandar notícias. Confira
como está sendo essa incrível experiência de estudar no exterior para Marcella Azevedo e Luisa Lamas, do Colégio Sagrado Coração de Maria

Belo Horizonte, David Balbe, unidade Brasília, e
Lucas dos Anjos, de Vitória, no blog da Rede Sagrado — Colégios Sagrado Coração de Maria —
“Diário de Intercâmbio”. Acompanhem pelo link
http://intercambiorscm.blogspot.com.br/.

Com grande alegria, comunicamos que o
blog.redesagrado.com.br já está no ar.
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