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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)

FESTADAFAMÍLIA2017

O CSCM Brasília realizou, no último sábado
(02), mais uma edição da Festa da Família.
Neste ano, o evento juntou estudantes, familiares e colaboradores da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental Anos Iniciais. Foi uma
manhã linda de sol com diversas oficinas e
brincadeiras que estimularam o companheirismo e os laços familiares.
“A vida cotidiana é bastante agitada, cheia de
compromisso, e esse evento proporciona a todos um encontro de muita alegria e descontração. A festa é um momento de celebrarmos
a união e o zelo.” – Márcia Philippi (Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil)

“A Festa da Família do SCM deste ano, mais
uma vez, foi um sucesso! O evento reuniu pais
e familiares de alunos em uma confraternização
que integra família e escola. Foi lindo ver as nossas crianças desfrutando de algumas horas de
descontração e diversão ao lado de seus entes
queridos. É muito gratificante perceber como a
escola contribui para o estreitamento dos laços
familiares.” – Janaíta Vieira (Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental I

ALUNA VENCE CONCURSO DE
FOTOGRAFIA DO PORTAL EDUCACIONAL

Na nova campanha da Rede Sagrado — Colégios Sagrado Coração de Maria, há uma frase
que diz: “Para mentes que florescem, uma escola que semeia”. Foi com esse espírito que o
Colégio Sagrado Coração de Maria de Brasília
promoveu o concurso de fotografia “Muitos”,
por meio do serviço educacional que a escola
oferta: o Portal Educacional/Positivo.
O concurso teve o objetivo de estimular o
olhar e a percepção de que, às vezes, há tantos elementos iguais num mesmo espaço que
se tornam quase incontáveis à primeira vista.
Com essa proposta, os estudantes dos diferentes colégios, conectados ao portal, participaram do concurso
Uma equipe de especialistas em fotografia
teve a responsabilidade de selecionar as 10
melhores imagens, disponíveis na plataforma
para votação popular, e, dentre elas, escolheu
as três melhores imagens para a premiação

“Categoria Oficial”. Os critérios avaliativos foram criatividade, tema proposto, sensibilidade
artística no momento do registro, autoria da
imagem, enquadramento e qualidade técnica.
A boa notícia é que entre centenas de fotos
enviadas pelos alunos participantes de escolas do Brasil todo, a foto da nossa querida
aluna Gabriela Bakys, do 3° Ano B, do Ensino
Fundamental I, foi a escolhida. Com a legenda
“O mundo das flores”, ela conquistou o 1° lugar em nível nacional na categoria do 3º ao 5º
Ano e ganhou, além de um smartphone, um
certificado de reconhecimento.
Gabriela, de 8 anos, que estuda no colégio desde o Maternal I e é apaixonada por fotografia,
diz que escolheu o cenário da fotografia vencedora ao passar com a família perto de um
canteiro de flores “O meu mundo das flores,
legenda da minha foto, significa que eu adoro
flor, que aquela paisagem me encantou”.

DEPOIMENTOS
Carla Bakys, mãe da aluna vencedora.
Quando recebeu a notícia, Gabriela chegou
em casa dando pulos de alegria. Avisei aos
familiares, que começaram a ligar para ela
dando os parabéns pela conquista. A cada ligação que ela recebia, ela se sentia imensamente prestigiada e desligava o telefone toda
satisfeita, dando gargalhadas.
Quando estava perto de receber o prêmio, Gabriela não podia ouvir a campainha tocar que
logo ia para ver se era os Correios, na esperança de ver seu prêmio chegando. Até que, na
quinta-feira, dia 24/ago, Gabriela chegou da
escola e o prêmio já havia chegado. Ela não
sabia se ria, se pulava ou se chorava. Ficou
muito feliz e satisfeita com o seu smartphone.
Houve envolvimento efetivo de toda a família
na participação do concurso. A irmã Rafaela
Almeida, que estuda no 7º Ano, também participou ativamente, dando sugestões de locais
para as fotografias. O pai e eu também compartilhamos cada momento dessa conquista,
sempre com voz de incentivo, contudo, não
a deixando criar expectativa muito alta para
que não houvesse frustração muito grande,
caso não fosse a vencedora.
Ficamos muito felizes com essa conquista da
Gabriela e também nos sentindo cheios de
orgulho. Considero muito importante essas
atividades promovidas pela escola, em que
há envolvimento efetivo da família. Parabéns
pela iniciativa!

empolgação na arte de fotografar. Diariamente, era fácil perceber a empolgação de cada
estudante e a vontade de fazer o melhor. Os
resultados, principalmente da aluna Gabriela,
somente refletiram a realização do trabalho realizado pela turma. A parceria entre a equipe
do Colégio Sagrado Coração de Maria e a família foi essencial para esse resultado.
Os concursos promovidos pelo Educacional
têm atendido a todas as áreas de conhecimento, com objetivo de facilitar o processo
de ensino-aprendizagem. Parabenizo a estudante, a família e a equipe de colaboradores
do Educacional e da escola Sagrado.
Robert Damasceno, Informática Educacional.
Estou muito feliz com o resultado. O envolvimento e a dedicação de cada um dos alunos
no concurso revelam o interesse e o desempenho ainda maior nos Projetos Interdisciplinares que o colégio (Laboratório de Informática Educacional) proporciona.
O reconhecimento e os resultados nos Projetos do Educacional têm nos proporcionado
não só ganhadores, mas alunos que desenvolvem e potencializam cada vez mais suas capacidades intelectuais.
Parabéns, Gabriela! Você, com sua delicadeza, seu olhar atento, seu cuidado na composição de cada enquadramento e seu comprometimento, fez bonito do início ao fim,
produzindo um número impressionante de
lindos girassóis.

Pauliana Lima, professora regente da aluna.
A participação dos estudantes no concurso de
fotografia amador no Portal foi muito importante para trabalhar o lado artístico de todos e
despertar o interesse pela Arte e Cultura Brasileira. Todas as crianças se envolveram com

LANÇAMENTO DO JORNAL
GAZETA SAGRADO

O Colégio Sagrado Coração de Maria (Brasília) lançou na quarta-feira, 6 de setembro,
a primeira publicação do jornal “Gazeta Sagrado- o jornal feito por alunos”, no auditório
Multimídia. O evento contou com a presença
do coordenador do Serviço de Orientação
Religiosa- SOR, Fernando Kotz, da assessora de comunicação e coordenadora do projeto, Caroline Sá Ferreira, e do coordenador de
vestibular e professor de Física da unidade,
William Santos.
O projeto
O jornal conta com uma equipe de 14 integrantes que se dividem nas seguintes funções:
editora-chefe, redatores, fotógrafos, consultores de pauta e divulgação. O projeto tem
como objetivo possibilitar que jovens talentos
tenham a oportunidade de vivenciar, na prática, um pouco da rotina de um profissional de
Comunicação Social.
Primeira publicação
A primeira edição da publicação foi lançada, com a cobertura dos eventos “Sagrado
Nações — simulação SIS”, “Aulão 12 horas” e
“JPIC 2017”.
Confira aqui!
Site > Informativos > Jornal Gazeta Sagrado

GUARDIÕES DA ÁGUA

Os nossos alunos do 5° Ano do Ensino Fundamental I tornaram-se guardiões da água por
um dia em uma ação aqui na escola. Eles distribuíram fitinhas brancas para serem colocadas nos pulsos de colaboradores, professores,
pais e alunos, como símbolo da luta pelo uso
consciente da água. E você? Está fazendo uso
racional do recurso?

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
Site > Informativos > Jornal Gazeta Sagrado

