Junho/Julho de 2017, 11ª edição

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

SELO DO BEM
Você conhece o certificado Cruelty-Free?
Criado pelo People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), uma organização
dedicada à defesa dos direitos animais,
esse certificado assegura que o produto
que você está comprando não foi testado em animais. Se você é adepto à causa, fique de olho se suas marcas favoritas
contêm o selo abaixo.
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Atitude Solidária

A edição de 2017 da “Missão Jovem - Atitude Solidária”, do CSCM - Brasília, aconteceu nos dias 22 e
23 de junho, na comunidade de São Sebastião, DF.
Durante dois dias, os alunos voluntários desempenharam atividades culturais e ações de conscientização sobre temas como sustentabilidade, violência, higiene, entre outros.
No primeiro dia, os estudantes do 9° Ano à 3ª Série
do Ensino Médio e as crianças e os adolescentes
do Projeto Vida Pe. Gailhac visitaram a “Associação
Padre Júlio Negrizzolo - Filhos da Rosa Mística”, que
desenvolve um trabalho com dependentes químicos em recuperação. Os alunos participaram de
todas as terapias realizadas pelos residentes, tais
como: limpeza dos espaços físicos, preparação das
refeições, manutenção da horta, entre outras. Ao
final, escutaram os depoimentos dos ex-pacientes
que passaram pelo tratamento no local e, hoje, estão vivendo suas vidas longe das drogas.
No segundo dia, os estudantes conheceram a cooperativa de reciclagem “Eco Limpo”, liderada pelo
senhor Santana. Lá, vivenciaram um momento de
aprendizado sobre o descarte correto do lixo e reciclagem, além de exercitarem o protagonismo juvenil e o espírito solidário.
Todas as atividades contaram com a participação
do coordenador geral do SOR/CAEP, Waldemar
Bettio, do coordenador do SOR da unidade, Fernando Kotz, do professor de Ensino Religioso Jarliton Michell, da coordenadora do Projeto Vida Pe.
Gailhac da unidade, Micheline Fonseca, e da assessora de comunicação, Caroline Sá.

MISSA EM HOMENAGEM AO
SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA

No dia 24 de junho, toda a comunidade educativa se reuniu para a Missa em homenagem ao
Sagrado Coração de Maria. Irmãs do Instituto das
Religiosas do Sagrado Coração de Maria do Espírito Santo receberam mais uma benção nessa celebração em renovação aos seus votos.

Bispo Auxiliar de Brasília, Dom Aparecido. Estiverem presentes na cerimônia a diretora geral, Irmã
Maria Cristina Caetano, a coordenadora pedagógica geral, Débora Duarte, o coordenador do SOR,
Fernando Kotz, além de membros da comunidade
educativa, como colaboradores, pais e alunos. Foi
A missa foi presidida, das 9h30 às 11h30, pelo uma homenagem muito especial!

SEMANA DE INFORMAÇÃO
PROFISSIONAL E VOCACIONAL DO
CSCM - BRASÍLIA
A Semana de Informação Profissional e Vocacional
(SINPV) aconteceu entre os dias 12 e 14 de junho,
com os alunos do 9° Ano ao Ensino Médio do Colégio Sagrado Coração de Maria de Brasília. Trata-se de um evento de orientação profissional com
o objetivo de apresentar aos estudantes cursos,
faculdades, universidades, carreiras em ascensão
e mercado de trabalho em geral.
No primeiro dia de evento, os alunos participaram de um momento de formação com as irmãs
Delva, do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, e Kathleen Murphy, do Noviciado
SCM, além da palestra “Escolha Profissional”, com
o master coach Homero Reis. No segundo dia, os
alunos visitaram o Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) e a Universidade Paulista (UNIP).
No último dia, os alunos visitaram os estandes de
universidades e faculdades, além de conversarem
com profissionais, de diversas áreas, a respeito
dos cursos que lhes interessavam.
Estiveram presentes, acompanhando os estudantes nessa jornada de três dias, a coordenadora pedagógica geral, Débora Borges, o coordenador do
Serviço de Orientação Religiosa, Fernando Kotz, as
coordenadoras pedagógica e educacional, Daniela
Dias e Daniela Laender, e a assessora de comunicação, Caroline Sá Ferreira.

DICAS SUSTENTÁVEIS
Você sabia que 1 litro de óleo descartado incorretamente degrada o solo e polui cerca de 20 litros de
água pronta para o uso? Em plena crise hídrica, é
preciso redobrar os cuidados. Por isso, a equipe da
Fábrica-Escola de Sabão, do Colégio Sagrado Coração de Maria de Brasília, convida a comunidade educativa a contribuir com o meio ambiente e ajudar a
combater esse problema. Doe seu óleo usado, que
nós o reutilizaremos e o transformaremos em sabão.

Por: Taís Bizerril – Aluna e Coordenadora de
Marketing da Fábrica-Escola de Sabão.

Muitos colaboradores, pais e alunos já contribuíram
com a causa e, graças à grande arrecadação de óleo,
produzimos, a cada 15 dias, 90 litros de sabão, que,
diluídos, rendem muito mais! Além de ajudar na economia e contribuir para a conscientização da escola,
ajudamos a fazer um mundo cada vez melhor e mais
sustentável, sempre inspirados na missão, na visão e
nos valores da nossa instituição.

BLOG DA REDE SAGRADO – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Confira o texto do CSCM- Brasília “Orientação x Internet: Saiba como seu
filho ou aluno deve usar o meio virtual” no Blog da Rede Sagrado.

blog.redesagrado.com.br/educacao-infantil/orientacao-x-internet-saiba-como-seu-filho-ou-aluno-deve-usar-o-meio-virtual/

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 >
JORNAL SAGRADO NEWS
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