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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)

FÓRUM JPIC 2017
‘Vida plena e em abundância‘ Jo 10,10

Com duração de três dias, o Fórum JPIC 2017
proporcionou aos estudantes e aos educadores um momento exclusivo para o debate sobre questões sociopolíticas e ambientais atuais, sempre iluminadas pelo tema e
pelo lema da Campanha da Fraternidade.
Além disso, o evento trabalhou as metas
da “Agenda 2030” da Organização das Nações Unidades (ONU), e seus 17 objetivos de
desenvolvimento sustentável.
Foram 60 atividades durante todo o evento,
que debateram temas importantes, como “Redução das Desigualdades Sociais”, “Diversidade
Racial”, “Água Potável e Saneamento”, “Sustentabilidade: produção de álcool em gel”, “Economia e Energia”, “A força e a importância da
mulher na sociedade”, “Valorização da Vida”,
“Teatro Cidadania”, “Sons que encantam”, “Cordel é Sagrado”, “Horta Suspensa”, “Gratidão”,
entre outros.
O objetivo do Fórum é que crianças e jovens
do Colégio Sagrado Coração de Maria (Brasília) aprendam a analisar determinados contextos sociais, a identificar as causas de seus
problemas e a apresentar soluções, reconhecendo, assim, seus valores e seus limites.
Além de todas as atividades do JPIC, uma
merece destaque especial: a campanha de
arrecadação de materiais de higiene para a
creche São Francisco de Assis, situada na Estrutural. A ação solidária foi organizada pela
equipe pedagógica e por alunos da Educação
Infantil, e a entrega das doações aconteceu
no segundo dia do JPIC para a equipe da creche, nas dependências da escola.
Outro destaque na programação do evento
foi a presença da Irmã Rosinha, do Instituto
das Religiosas do Sagrado Coração de Maria
(IRSCM), que realizou rodas de bate-papos
com reflexões e partilhas importantes às crianças e aos adolescentes.

JORNADA DE VALORES - PARTE II

No último sábado (19), aconteceu a “Jornada de
Valores — o reencontro” com os alunos dos 6°
e 7° Anos do Ensino Fundamental Anos Iniciais,
nas dependências da escola. O encontro teve
como objetivo o reencontro dos participantes
7ª edição da Jornada de Valores, que ocorreu
nos dias 19 e 20 de maio.
No encontro, os estudantes participaram de um
café da manhã coletivo e de diversas dinâmicas
e brincadeiras. Foi uma manhã descontraída e
de muita integração.

CELEBRAÇÃO DOS 50 ANOS DA EJA

O jornal “Gazeta Sagrado” surgiu de um desejo conjunto da assessora de comunicação
estratégica da unidade, Caroline Sá, com o
coordenador de vestibular e professor de
Física da unidade, William Santos, de dar
espaço a estudantes dedicados que demonstram aptidão e interesse na área de
humanas, especialmente, com as carreiras de
Jornalismo, Fotografia e Publicidade.

profissional de Comunicação Social. Os interessados realizaram suas inscrições, via e-mail
institucional, e, após uma reunião, formalizaram sua entrada no projeto.

O projeto tem como objetivo possibilitar que
jovens talentos tenham a oportunidade de vivenciar, na prática, um pouco da rotina de um

Hoje, a Gazeta conta com uma equipe de 16
integrantes que se dividem nas seguintes
funções: editora-chefe, redatores, fotógrafos, consultores de pauta e divulgação. A primeira edição da publicação será lançada no
final do mês de agosto, com a cobertura dos
eventos “Sagrado Nações — simulação SIS”,
“Aulão 12 horas” e “JPIC 2017”.

ACOMPANHE O SCM BRASÍLIA NAS REDES SOCIAIS

QUE LER AS OUTRAS EDIÇÕES? ACESSE:

•
•
•
•
•

Site: redesagradobrasilia.com.br
Instagram: instagram.com/redesagradobrasilia
Facebook: facebook.com/sagrado.brasilia
Youtube: youtube.com/user/redesagradobrasilia
Snapachat: RedeSagradoBSB

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Homepage > Informativos > Jornal Sagrado News

