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

PROJETO CONVIVENDO, COM
ENSINO FUNDAMENTAL I E
PROJETO VIDA
“No que toca à união de espíritos e corações, não existe distância,
nem separação... Tenham todos um mesmo pensar, uma mesma vontade, um mesmo espírito, um mesmo coração, um mesmo ardor”.
(Gailhac, 1871/76)

No sábado (25/3), aconteceu o Projeto Convivendo, com a participação dos alunos dos 1°, 2° e 3°
Anos e das crianças do Projeto Vida Pe. Gailhac. O
objetivo do encontro é trabalhar os valores ensinados pelos fundadores do Instituto das Religiosas
do Sagrado Coração de Maria, Pe. Gailhac e Irmã
Mère Saint Jean, além de proporcionar uma vivência sólida e integrada entre colégio e Projeto Vida.

As atividades tiveram início às 9h e findaram às
12h. Os alunos foram distribuídos por oficinas,
abordando várias temáticas e sempre pensando
nos valores para a construção do JPIC. Na oportunidade, os participantes refletiram sobre a Campanha da Fraternidade 2017 e compartilharam um
delicioso café da manhã.

DICA SUSTENTÁVEL!

Você já ouviu falar na certificação Fair Trade? Baseada na parceria entre produtores e consumidores, esse selo visa melhorar vidas e reduzir a pobreza por meio de práticas comerciais éticas.

COMÉRCIO JUSTO E SOLIDÁRIO

Isso quer dizer que, quando você compra um cosmético ou um produto com esse selo, a marca garante condições de trabalho justas na cadeia produtiva, preços dignos e processamento sustentável.
Gostou? Então, saiba ainda que o Fair Trade proíbe
estritamente o uso de organismos geneticamente
modificados, entre outras práticas.

1ª EDIÇÃO DE 2017 DO PROJETO
“ATUALIDADES EM AÇÃO”
Projeto “Atualidades em Ação” — trata-se de uma
atividade extraclasse destinada aos alunos do 9°
Ano do Colégio Sagrado Coração de Maria Brasília.
São debates para discussão de temas relevantes,
mediados pelo professor de História, Luciano Neri.

ceu no dia 6 de abril, quinta-feira, às 10h30, no
auditório Multicultural. A palestra foi ministrada pelo professor russo Viktor Dodonov, mestre
em Aerodinâmica pelo Instituto Físico Técnico de
Moscou e doutor em Física Teórica pelo mesmo
Com a temática “100 anos após a Revolução Rus- Instituto, professor e pesquisador na Universidasa”, a primeira edição de 2017 do projeto aconte- de de Brasília (UnB).

SAGRADO NA MÍDIA
O Colégio Sagrado Coração de Maria - Brasília
sempre é convidado a participar de discussões e
notícias importantes para o país.

Neste ano, a escola esteve na mídia para falar do
alto índice de aprovações no Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB),
no jornal Correio Braziliense e no Jornal de Brasília;
da discussão sobre a Reforma do Ensino Médio, no
Jornal do SBT; do novo formato da prova do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem), na TV Brasil; e
da votação da Base Comum Curricular, na TV NBR.
Além disso, a escola teve os projetos “Casa comum, nossa responsabilidade”, “ Projeto Sororitas: confira 10 dicas de como promover o respeito
às mulheres” e “ Educação Financeira: aprenda a
mudar o futuro financeiro das crianças e jovens”
publicados no Blog da Rede Sagrado. Ainda neste mês, teremos o nosso artigo “Ser sustentável:
uma prática pedagógica contextualizada”, publicado na revista da Associação Nacional de Educação
Católica do Brasil (ANEC).

REDE SAGRADO REALIZA ENCONTRO
DOS TRIOS GESTORES
A equipe do Centro Administrativo Educacional da
Província (CAEP) promoveu o Encontro dos Trios
Gestores da Rede Sagrado – Colégios Sagrado Coração de Maria e Equipes Técnicas das Unidades
Socioassistenciais do IRSCM (Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria) 2017, nos últimos dias 4, 5 e 6 de abril, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A reunião, que é anual, foi realizada na
Casa de Retiros São José, localizada no bairro Dom
Bosco, região Noroeste da capital mineira.

Durante esses três dias, os componentes do
Trio Gestor de cada um dos cinco CSCM, toda a
equipe do CAEP, consultores da Sociedade Civil
Casas de Educação (SCCE), assistentes sociais e
coordenadoras dos projetos socioassistenciais
mantidos pelo IRSCM no Brasil trocaram experiências e conhecimentos com foco na análise do
ano de 2016 e promoção de um 2017 repleto de
melhores resultados.

PROJETO “DICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL”
A coordenadora educacional, Alexandra Viegas,
em parceria com a coordenadora pedagógica geral, Débora Borges, seleciona textos com temáticas
importantes sobre o universo da Educação Infantil. As notícias são atualizadas de 15 em 15 dias e
divulgadas pelo setor de comunicação. O objetivo
é que pais e familiares compartilhem suas impressões no espaço reservado para comentários na
homepage a escola. O primeiro texto abordou a
temática “6 maneiras de ensinar os filhos a serem
pacientes” e o segundo texto “ A importância da
refeição em família”. A próxima dica de leitura será
divulgada no dia 17 de abril. Aguardem!

PARA LEMBRAR!
07 DE ABRIL: DIA DO JORNALISTA
Nessa data especial, queremos evidenciar quem
faz a notícia Sagrada acontecer e ser divulgada
além dos muros da Rede Sagrado - CSCM. Parabéns a todos os cinco Assessores de Comunicação
e sua respectiva Coordenação de Comunicação
Integrada pela notável visibilidade que proporcionam à marca da Rede Sagrado em todo o Brasil.

21 DE ABRIL: ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA
Você sabia que Brasília foi declarada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) patrimônio cultural da
humanidade, em 1987, por seu valor arquitetônico e por ter sido a primeira cidade construída
no século XX para ser uma capital? Hoje, a capital
celebra 57 anos de história. Para comemorar este
dia, que tal um passeio pela cidade?

01 DE MAIO: DIA DO TRABALHADOR
Hoje, é celebrado o “Dia do Trabalhador”. As marcantes histórias de luta dos trabalhadores lembradas a cada primeiro de maio mexem com os outros
364 dias do ano. Muito mais do que um feriado, a
data tem por objetivo chamar a população para
uma profunda reflexão sobre direitos adquiridos,
senso de cidadania e união popular. Parabéns a todos os trabalhadores!

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
Assessoria de Comunicação
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