Brasília, 6 de maio de 2019.
Prezados pais, mães ou responsáveis,
É com muita alegria e entusiasmo que comunicamos a todos a realização do IX InterSagrado.
Este é um encontro cultural e esportivo que acontece a cada dois anos entre os colégios da Rede Sagrado
no Brasil, cujos objetivos são valorizar a cultura e a prática esportiva e incentivar a expressão artística, promovendo
a integração e a troca de experiências entre alunos e profissionais da Rede Sagrado — Colégios Sagrado Coração de
Maria.
O CSCM de Belo Horizonte sediará, com muito orgulho, o encontro deste ano, que acontecerá de 12 a 14
de setembro. A capital mineira possui forte cultura esportiva, principalmente no futebol — quem nunca ouviu falar
da rivalidade entre Cruzeiro e Atlético? — e no vôlei. Nossa história se mescla com a história dos belo-horizontinos,
que conhecem o famoso Sacré-Couer de Marie eternizado em música pelo saudoso cantor e compositor do
movimento Clube da Esquina, Tavito (morto em 26 de fevereiro de 2019), na música “Rua Ramalhete”. Belo
Horizonte é uma capital multicultural, com opções de lazer para todos os gostos.
Os objetivos do evento estão assim descritos:
 fortalecer o intercâmbio e a integração entre alunos e profissionais dos CSCM, possibilitando a
convivência harmoniosa e o respeito mútuo entre os participantes, inclusive nas atividades
competitivas;
 oferecer aos participantes a oportunidade de vivenciar habilidades individuais e coletivas,
favorecendo o exercício da coexistência competitiva, mas principalmente amigável.
O InterSagrado não é uma competição, mas um intercâmbio esportivo e cultural.
As modalidades a serem praticadas são: voleibol, futsal, handebol e xadrez. Os participantes devem,
obrigatoriamente, ser nascidos em 2004 e 2005.
Informamos que o colégio oferecerá, sem custo, o treinamento esportivo das seguintes modalidades para
os alunos nascidos em 2004 e 2005, visando à preparação para o InterSagrado 2019, nestes horários.
 Futsal (masculino) – segunda e quarta-feira, das 19h às 20h30.
 Handebol (masculino) – terça e quinta-feira, das 19h30 às 20h30.
 Voleibol e handebol (feminino) – sexta-feira, das 16h30 às 18h30.
Assim, convocamos famílias e alunos que desejem participar do InterSagrado em 2019 para uma reunião
com a direção da escola, no dia 7 de maio, terça-feira, às 19h, no espaço multimídia, para que possamos tratar da
logística da viagem e dos treinamentos.
Atenciosamente,

