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

1ª EDIÇÃO DE 2017 DO PROJETO
“ATUALIDADES EM DEBATE”
DISCUTE CRISE HÍDRICA NO DF
O Colégio Sagrado Coração de Maria - Brasília está
em campanha de conscientização da comunidade
acadêmica para que todos se unam a fim de economizar água. Na última sexta-feira, 17, a analista do
Centro de Educação Ambiental da Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB),
Erika Radespiel, fez uma palestra para todos os alunos do Ensino Médio. A palestrante falou sobre prestação de serviços de saneamento e disponibilidade e
abastecimento de água no Distrito Federal (DF), além
de conversar com os estudantes sobre a atual crise
hídrica que enfrentamos no DF e a importância do
uso consciente da água. O debate fez parte do projeto “Atualidades em Debate”, do Ensino Médio.

ALUNOS DOS 6° E 7° ANOS PARTICIPAM
DE PRÉ-JORNADA DE VALORES
No último sábado, 18, aconteceu a “Pré-Jornada
de Valores” com os alunos dos 6° e 7° Anos do
Ensino Fundamental II. O coordenador do Serviço de Orientação Religiosa (SOR), Fernando Kotz,
em parceria com o professor de Ensino Religioso
Jarliton Freitas, proporcionou aos estudantes uma
manhã de integração com reflexões, músicas e
brincadeiras, além de um divertido lanche coletivo. O objetivo do evento é apresentar o projeto
“Jornada de Valores”, que acontece nos dias 19 e
20 de maio. Confira as fotos no site da escola.

DICA DO MÊS DE MARÇO
Você já sabe a importância de reciclar o lixo que
utiliza, mas alguns processos são indispensáveis
para que o processo seja concluído com sucesso.
O papelão, por exemplo, deve ser descartado seco.
Por isso, não o deixe na chuva ou junto a resíduos
de outros alimentos. Quando molhado, ele perde
suas características e vira lixo orgânico, o que impossibilita a sua reciclagem.

SAGRADO INTEGRAL:
À FRENTE DE SEU TEMPO
O Colégio Sagrado Coração de Maria de Brasília
oferece a opção do período integral, um recurso
para os pais que trabalham o dia todo e para os
alunos, que têm a oportunidade de ficar na escola
para a realização de aulas de inglês, gastronomia e
arte circense, além das atividades de horticultura
e das práticas esportivas.
Segundo a coordenadora do período integral do colégio, Lívia Tomázia, as atividades no contraturno,
dentro da escola, ajudam no rendimento escolar,
pais e filhos ganham muito em qualidade de vida
ao optarem pelo Integral. De acordo com a coordenadora “O Integral estimula os alunos a exercitarem
seus saberes prévios e seus processos mentais usados na estruturação dos conhecimentos apreendidos, por meio da utilização de estratégias cognitivas
durante a realização da tarefa de casa”.
O Integral está sempre buscando estar à frente de
seu tempo, oferecendo atividades diferenciadas
que trabalhem a consciência corporal, exercitem e
divirtam os alunos.
Neste ano, a novidade do Integral é a modalidade “Fitness Kids”, que trabalha diversos esportes
na mesma aula, com a realização de circuitos, corridas, jogos e brincadeiras. O objetivo da aula é
proporcionar uma socialização entre as crianças,
despertar o desejo pela prática da atividade física
e contribuir para a qualidade de vida dos alunos.
Segundo a coordenadora do Integral “A modalidade estimula o uso da força do próprio corpo, além
de trabalhar o equilíbrio, a concentração e a motricidade, com ênfase na postura adequada à execução dos exercícios”.

“Eu acho a aula bem legal porque tem um pouco de cada esporte. A melhor parte é fazer os
circuitos, brincar de pega-pega
e esconde-esconde.”

“Eu gosto de me exercitar em
obstáculos e pular os cones.
A aula é muito divertida.”
Lucas Godoy, 6 anos, 1° Ano.

“Eu amo essa aula. Ela é irada.”
Guilherme Dutra, 5 anos, 1° Ano.

Marina Inocência, 7 anos, 2° Ano.

DATA PARA REFLETIR: 22 DE MARÇO
O Dia Mundial da Água traz uma reflexão sobre
o consumo consciente. A atividade humana tem
causado não apenas a escassez de água, como
também sua poluição, restringindo cada vez mais
o número de pessoas que têm acesso à água de
qualidade. É importante lembrar que o uso consciente de água deve ser feito não apenas nas residências, mas nas empresas e construções civis,
além de todos os estabelecimentos comerciais. É
interesse de todos cuidar desse bem precioso.

INTERCAMBISTAS VOLTAM
DE MEDELLÍN REPLETOS DE
INESQUECÍVEIS EXPERIÊNCIAS
Os últimos quatro estudantes selecionados para o
Intercâmbio RSCM 2017 voltaram de Medellín, na
Colômbia, na última segunda-feira (20). Marcella
Azevedo e Luisa Lamas, ambas do Colégio Sagrado
Coração de Maria Belo Horizonte, David Balbe, unidade de Brasília, e Lucas dos Anjos, de Vitória, estudaram, por um mês, na Marymount School Medellín.
Durante todo o período do intercâmbio, os alunos da
Rede Sagrado – Colégios Sagrado Coração de Maria
descreveram como foi rica e inesquecível a experiência de conhecer outra cultura e estudar uma segunda língua por meio de postagens no blog Diário
de Intercâmbio: intercambiorscm.blogspot.com.br.
Acesse agora mesmo!

GRUPO SORORITAS GANHA DESTAQUE
NO BLOG DA REDE SAGRADO
Promover o respeito às mulheres. Esse é o princi- Leia o texto completo no Blog da Rede Sagrado:
pal objetivo do projeto “Sororitas”, desenvolvido https://goo.gl/ueM9JX.
por meio de uma parceria entre alunos do Ensino Médio do Colégio Sagrado Coração de Maria –
Brasília e a coordenação do Serviço de Orientação
Religiosa –SOR da própria unidade.
Mensalmente, os participantes do projeto, idealizado pelas alunas Laura Gisler e Maria Luiza Avelar, se
reúnem e refletem sobre temáticas que, geralmente, não são abordadas no currículo escolar, como: a
atual situação feminina, a importância das mulheres e como é preciso fomentar o respeito a essa figura tão especial para toda e qualquer sociedade.

ACOMPANHE O SCM BRASÍLIA NAS REDES SOCIAIS:
Site: redesagradobrasilia.com.br
Instagram: instagram.com/redesagradobrasilia
Facebook: facebook.com/sagrado.brasilia
Youtube: youtube.com/user/redesagradobrasilia
Snapachat: RedeSagradoBSB
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