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“Como CORPO em Missão, vivenciar a misericórdia
em defesa da vida nas periferias existenciais.”

“Casa comum, nossa responsabilidade.”
(Campanha da Fraternidade/JPIC)

(Assembleia Provincial)

4° ENCONTRO DE REVISÃO CURRICULAR
DE HISTÓRIA DA REDE SAGRADO

No dia 22 de novembro, aconteceu o 4° Encontro de Revisão
Curricular de História da Rede Sagrado – Colégios Sagrado
Coração de Maria. O grupo de trabalho foi formado por
equipe do Centro Administrativo Educacional da Província
(CAEP), todas as coordenadoras pedagógicas gerais, algumas
coordenadoras pedagógicas de segmentos e dois professores

da disciplina em debate de cada unidade. Da unidade de
Brasília, participaram a coordenadora pedagógica geral, Débora
Duarte, as coordenadoras pedagógicas Janaíta Pacheco
e Márcia Philippi, além dos professores de História Lélia e
Rodrigo Cruz. O momento de reunião e união, que ocorreu em
Belo Horizonte – MG, foi muito proveitoso!

FESTIVAL CULTURAL
DO 9° ANO

SAGRADO É
“ESCOLA LEGAL”

O dia 10 de novembro foi a data escolhida para o “Festival
Cultural do 9° Ano”, que contou com o empenho dos estudantes em pesquisas, produções de redações e produções
cinematográficas – o que demonstra o caráter acadêmico
do evento, o qual foi dividido em Aulão de Revisão, Sarau
Literário e Premiação do Festival de Cinema.

O Colégio Sagrado Coração de Maria tem o selo “ Escola Legal”. O SINEPE/DF, Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, confere este selo às escolas
que atuam com reconhecidos princípios éticos e qualidade
certificada pelos órgãos reguladores de ensino, estando, portanto, aptas a praticar suas atividades legalmente

MISSA EUCARÍSTICA DO
9° ANO E DA 3ª SÉRIE DO EM
“Quanto caminho para percorrer e quanto trabalho para realizar!”.
(Pe. Gailhac)
Depois de mais um ano letivo repleto de aprendizado e dedicação,
nada melhor que encerrar 2016 com a sensação de dever cumprido. Hoje, os estudantes do 9° Ano avançam para um novo ciclo de
suas vidas: o Ensino Médio. Já os estudantes da 3ª Série encerram
sua vida escolar no Sagrado, para iniciar sua formação acadêmica.
Desejamos a todos muito sucesso!

FESTIVAL CULTURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I
O Colégio Sagrado Coração de Maria Brasília aposta na leitura e
na escrita e este incentivo começa desde muito cedo. No Ensino
Fundamental I, por exemplo, o aluno é incentivado a ler no
mínimo quatro livros por mês. Além da leitura, a escola oferece
muitas novidades e incentiva o estudante através da opinião e
da consciência crítica. Nessa missão, as bibliotecárias, junto
com a coordenação pedagógica do segmento, organizaram o
1° Festival Cultural do Ensino Fundamental Anos Iniciais, que
inclui a nossa manhã/tarde literária, na qual são expostos os
portfólios e acontece a premiação dos melhores contadores de
histórias e dos melhores leitores.

ALUNO DESTAQUE
Nossos alunos não param de brilhar! A boa notícia deste mês
fica por conta do aluno destaque David Zimmermann, do
9° Ano, que conquistou uma medalha de ouro na Olimpíada
Brasileira de Astronomia (OBA), uma classificação na Olimpíada
Brasileira de Física e foi aprovado para o intercâmbio RSCM na
Marymount School Medelín, na Colômbia. Parabéns, David!

INTERCÂMBIO RSCM: SAIBA QUEM
SÃO OS ESTUDANTES SELECIONADOS

Após processo seletivo que incluiu análise curricular,
redação e teste de conversação em inglês, é com alegria
que anunciamos os nomes dos próximos intercambistas
da Rede Sagrado. Parabéns aos estudantes da unidade
de Brasília: Ana Beatriz (Nova Iorque), Manuela Borba
(Londres) e David Zimmermann (Colômbia). Desejamos
que a experiência de vocês seja incrível. Agora, é
iniciarmos juntos a contagem regressiva.
Ana Beatriz

Manuela Borba

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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