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

SAGRADO CONQUISTA 2° LUGAR
NO 18° CONCURSO NACIONAL
MUSEU DA IMPRENSA
O 18º Concurso Nacional Museu da Imprensa
chega ao final com o anúncio dos ganhadores
pela Comissão Julgadora, que os recepcionará no
próximo dia 17 de maio pela programação dos
209 anos da Imprensa Nacional. Na categoria Redação (1º ao 3º ano do Ensino Médio), tema 30
Anos sem Cora Coralina, o segundo lugar ficou
com a nossa ex-aluna Natasha Rodrigues, representando o Colégio Sagrado Coração de Maria.

Natasha Rodrigues
CAEP REALIZA ENCONTROS DOS GTS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL I E ENSINO MÉDIO
De 25 a 29 de abril, o Centro Administrativo Educacional da Província (CAEP) promoveu os encontros 2017 dos Grupos de Trabalho (GTs) da Educação Infantil (EI) e do Ensino Médio (EM) da Rede
Sagrado – Colégios Sagrado Coração de Maria. Os
eventos foram realizados no Colégio Sagrado Coração de Maria do Rio de Janeiro e contam com a
presença das Coordenadoras Pedagógicas Gerais
(CPGs), Coordenadoras Pedagógicas de Segmento
(CPSs), Coordenadoras Educacionais (CEs) e professoras dos respectivos segmentos de todas as
unidades do Brasil, além da equipe pedagógica do
CAEP – Deise Elen Abreu, Coordenadora Estratégica de Processos Educativos, e Maria Beatriz Silva
e Vanessa Lopes, ambas Assessoras Educacionais.
Confira as fotos no site da escola.

ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL II REALIZAM
OLIMPÍADA INTERNA DE GEOMETRIA

Para elevar o nível de aprendizagem, é muito importante que o aluno vivencie a experiência teórico-prática nas diferentes áreas de conhecimento
durante sua trajetória escolar. Na semana passada, os estudantes do 6° ao 9° Ano participaram da
“Olimpíada de Matemática Interna do Sagrado”. O
concurso foi desenvolvido para estimular o estudo da Matemática, aguçar a criatividade, o raciocí-

nio e a curiosidade dos alunos. Na última etapa da
olimpíada, cada turma se caracterizou de formas
geométricas para contar sobre o matemático Euclides de Alexandria, conhecido como o pai da Geometria, além de apresentar a forma geométrica
escolhida e a importância dela para a Matemática.
Confira as fotos no site da escola.

MURAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I
O lema da Campanha da Fraternidade de 2017 —
“Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida.”
— convida todos os cidadãos a viver com mais consciência e determinação a espiritualidade pascal, segundo o Papa Francisco. Preocupados com o cuidado

com a criação e a atenção destinada à transformação
ecológica, nossos alunos do Ensino Fundamental I
confeccionaram murais em homenagem à campanha. Confira as fotos no site da escola.

ALUNOS DO 9° ANO À 3ª SÉRIE DO ENSINO
MÉDIO REALIZAM PRODUÇÃO TESTE DE
SABÃO DE LIMPEZA E ÁLCOOL EM GEL
Inspirados no lema da Campanha da Fraternidade de 2017 — “Fraternidade: Biomas brasileiros
e defesa da vida.” —, os alunos integrantes da
Fábrica-Escola de Sabão convidam toda a comunidade educativa a viver com mais consciência
ecológica. Neste mês, a equipe de alunos diretores se reuniu para realizar produções teste de
sabonete líquido e álcool em gel. Os estudantes,
que já produzem sabão de limpeza para a escola,
além de realizar campanhas de sustentabilidade,
não perdem a oportunidade de praticar as experiências teórico-práticas apreendidas na aula de
Química, como ácido, base, sais, estequiometria,
entre outros, para investir em mais alternativas
sustentáveis para a escola.

DATA IMPORTANTE:
01 DE MAIO - DIA DO TRABALHO

As marcantes histórias de luta dos trabalhadores lação para uma profunda reflexão sobre direitos
lembradas a cada primeiro de maio mexem com adquiridos, senso de cidadania e união popular.
os outros 364 dias do ano. Muito mais do que um Parabéns a todos os trabalhadores!
feriado, a data tem por objetivo chamar a popu-

FAÇA VOCÊ MESMO
Experimente fazer seu próprio papel reciclado.
Olha que receita legal!
1) Recorte o papel usado em pequenos pedaços
e coloque num recipiente com água. Deixe assim
durante um dia completo.
2) Pegue este papel molhado e bata no liquidificador ou mexa bastante até desenvolver e virar uma
espécie de massa.
3) Espalhe essa massa bem fininha numa espécie
de rede (também fina) e cubra com um peso que
terá a função de prensar.
4) Depois de 24 horas, retire o peso e deixe o papel
secar, de preferência em ambiente seco ou ao sol.

TEXTO DO CSCM - BSB NO BLOG
DA REDE SAGRADO
As últimas polêmicas da internet já foram citadas
pelo seu filho (a) e/ou estudante? Se sim, confira 10
dicas do CSCM-Brasília de como aconselhá-los no
Blog da Rede Sagrado.

Acesse: blog.redesagrado.com.br
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

QUE LER AS OUTRAS EDIÇÕES?
ACESSE:
HOMEPAGE > INFORMATIVOS >
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