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

VOLTA ÀS AULAS 2017
“Quanto caminho para percorrer
e quanto trabalho para realizar!”
(Pe. Gailhac)

Depois de um merecido descanso, nada melhor
que voltar às aulas com as energias renovadas.
Que o ano letivo de 2017 seja repleto de novos e
proveitosos aprendizados. Juntos, vamos explorar um mundo de novidades.

UNIDADE DE BRASÍLIA TEM
NOVO COORDENADOR DO SOR
O Centro Administrativo Educacional da Província
(CAEP), em nome da Ir. Ana Helena Andreão, Provincial das Religiosas do Sagrado Coração de Maria
e presidente da Sociedade Civil Casas de Educação, mantenedora dos colégios da Rede Sagrado,
comunica que a coordenação do Serviço de Orientação Religiosa (SOR) passará a ser ocupada pelo
professor Fernando Tiago Kotz.
Com grande experiência na área de pastoral em diversas cidades do Brasil e no Peru, o professor Fernando Tiago Kotz é formado em Filosofia, com pós-graduação em Gestão de Pessoas e mestrado em
Teologia, além de ter paixão declarada pela educação. Ele atuou em paróquias, colégios, Organizações Não Governamentais (ONGs) com catequese,
formação de lideranças e protagonismo juvenil.
O novo coordenador do SOR foi acolhido pelo corpo de colaboradores com muita alegria. “Desejo
trabalhar de forma interdisciplinar e humanística,
agregando todas as áreas de conhecimento, investindo no Ensino Religioso e na educação da fé associada a práticas solidárias, protagonismo juvenil
e formação de valores.”

FERNANDO TIAGO KOTZ

Ao apresentá-lo, estamos certos de que ele será muito bem acolhido por todos e todas, pois receber bem
é mais uma das características marcantes da Rede
Sagrado — Colégios Sagrado Coração de Maria.
Atenciosamente,
Equipe Sagrado Coração de Maria – Brasília.

SEMANA PEDAGÓGICA 2017
Conforme acontece anualmente, todos os colaboradores do SCM Brasília participaram da “Semana Pedagógica”. Trata-se de uma semana dedicada a novas aprendizagens para aprimoramento constante
de nossos profissionais e dos processos pedagógicos.

Guilherme Andrade, pela coordenadora pedagógica geral, Débora Duarte, por coordenadoras pedagógicas e educacionais, professores e funcionários
dos setores administrativos.
O evento contou com as palestras “Gestão Humanizada: liderança e resultados organizacionais”,
com o diretor do SCM - RJ, Amaro França, e “O
novo Ensino Médio, a BNCC e o ENEM”, com o gerente de Consultoria Educacional do Sistema Ari
de Sá, Ademar Celedônio, além dos momentos de
estudos e planejamentos.

Neste ano, a atividade começou no dia 23 de janeiro com o “Dia de Convivência”, na chácara Família
de Nazaré, em Brasília. No dia seguinte (24/01), o
coordenador geral do Serviço de Orientação Religiosa (SOR/CAEP), Waldemar Bettio, e a coordenadora estratégica de processos educativos, Deise
Elen Abreu, apresentaram o novo coordenador do
SOR da unidade de Brasília, Fernando Tiago Kotz. Foi uma semana muito produtiva para a nossa
O novo colaborador foi acolhido pelo diretor geral, equipe pedagógica.

Dia de Convivência com a
comunidade educativa

CAEP apresenta novo coordenador do SOR
da unidade de Brasília, Fernando Tiago Kotz.

“Gestão Humanizada: liderança e resultados
organizacionais”, com o diretor do SCM - RJ,
Amaro França.

Palestra “O novo Ensino Médio, a BNCC e o ENEM”,
com o gerente de Consultoria Educacional do
Sistema Ari de Sá, Ademar Celedônio.

Momento de formação com os
auxiliares de disciplina.

Momento formativo do SOR com a
equipe administrativa.

Oração de Envio e encerramento
com o Trio Gestor
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