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

JORNADA PEDAGÓGICA 2017
“Começar é pouca coisa, o essencial é estabelecer
bem o que se começou.” (Pe. Gailhac)

Conforme acontece anualmente, todos os
professores do Colégio Sagrado Coração de
Maria de Brasília estão participando da Jornada
Pedagógica. Trata-se de dois dias dedicados
a novas aprendizagens para aprimoramento.
Neste ano, o evento começou no dia 27 de julho, com a abertura do Trio Gestor da unidade.
A diretora, Irmã Cristina, fez uma acolhida de
boas-vindas e apresentou a nova assistente social da escola e do Projeto Vida Pe. Gailhac, Françoise Costa Brito. O coordenador do Serviço de
Orientação Religiosa (SOR), Fernando Kotz, fez
uma oração e reflexão sobre o início das atividades letivas. Já a coordenadora pedagógica-geral,
Débora Borges, falou sobre a importância das
atividades da Jornada Pedagógica.
Distribuídas por segmentos pedagógicos,
outras temáticas que compuseram o quadro
do primeiro dia da “Jornada Pedagógica”
foram: Estudo do PROFead, Estudo do Programa de Educação Religiosa (PER), Projeto
Fidelização, Preparação para o Simulado da
Rede Sagrado, Conselho de Classe, Planejamentos, entre outros.
No segundo dia de atividade, o coordenador
do SOR abriu a formação com uma oração,
em seguida, Irmã Cristina refletiu com os colaboradores acerca das orientações gerais do
trio gestor. Durante o dia, os colaboradores
assistiram às apresentações “E-social e Registro do ponto”, com a responsável do Departamento de Pessoal, Eliene Reis; “Orientações sobre o uso de equipamentos em sala
de aula”, com o responsável do Departamento de TI, Adão Nunes; e “Nova Campanha de
Matrículas”, com a assessora de comunicação,
Caroline Sá Ferreira.
Além disso, os educadores participaram das
oficinas: “Matemática: Construção do sentido
numérico”, com a coordenadora de Matemática, Maqcilene Gomes; “Oficina de Itens”, com
a coordenadora de Língua Portuguesa, Márcia
Alonso; e “Alinhamento dos processos do Ensino Médio” com o coordenador de vestibular,
William Santos.
Desejamos a todos um excelente semestre
letivo! Aos nossos estudantes, sejam muito
bem-vindos na segunda-feira (31/7)!

FORMAÇÃO COM A EQUIPE DE RECEPÇÃO
E VISITAÇÃO DA ESCOLA

A assessora de comunicação estratégica da escola, Caroline Sá Ferreira, em parceria com o coordenador do Serviço de Orientação Religiosa
(SOR), Fernando Kotz, realizou uma formação
com a equipe de visitação da instituição.

da Rede Sagrado ao grupo, junto com o novo
layout da campanha institucional. Além disso,
foi apresentada a nova proposta de visitação e
roteiro, seguida de uma parte prática de simulação de visitação e atendimento ao público.

No dia 24 de julho, as participantes vivenciaram um momento motivacional de reflexões
e tiveram uma aula sobre atendimento ao
cliente e regras de etiqueta. No dia 26, a assessora apresentou a nova campanha de matrícula

Ao final da formação, as participantes receberam uma certificação. Foram dois dias de
muita partilha e aprendizado, com o objetivo
de aprimorar o atendimento ao público.

CELEBRAÇÃO DOS 50 ANOS DA EJA
“Façamos tudo o que depende de nós, sempre com
reta intenção para a glória de Deus.” (Pe. Gailhac)
Com o coração pleno de alegria, informamos
que, no dia 2 de agosto (quarta-feira), às 19h,
será celebrado o Cinquentenário da Educação
de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio Sagrado Coração de Maria do Rio de Janeiro.
Parabenizamos, em nome de toda a equipe
do Colégio Sagrado Coração de Maria de Brasília, professores, coordenadores e colaboradores, de ontem e hoje, da unidade do Rio de
Janeiro pela promoção humana, educativo-libertadora, durante esses 50 anos de EJA.
Essa celebração é especial e importante para
todos os profissionais da Rede Sagrado —
Colégios Sagrado Coração de Maria.
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CONFIRA 4 DICAS PARA SE DAR BEM
NA PROVA DE PORTUGUÊS DO ENEM
O estudante que ler atentamente qualquer das
provas anteriores do Exame Nacional do Ensino
Médio – Enem, vai constatar que a maior parte
das questões, de todas as disciplinas, depende
da habilidade de interpretação de texto e leitura. Na prova de Linguagens, essa capacidade é,
sem dúvida, a mais importante.
De acordo com a professora de Língua Portuguesa, Rosângela Costa, do Colégio Sagrado
Coração de Maria – Brasília, os alunos devem
focar a atenção na interpretação textual, nos
gêneros textuais, na variação linguística e nas
funções de linguagem. Ela afirma que a prova de Língua Portuguesa apresenta questões
que necessitam de muita interpretação e de
uma análise atenta dos textos.

Para contribuir com os estudos dos nossos
alunos da Rede Sagrado – CSCM, a professora aconselha quatro conteúdos que devem
ser estudados com afinco para a prova do
ENEM de 2017.
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