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ACONTECEU NO SAGRADO - RJ

O início da vitória das equipes esportivas do SCM RJ, durante 2012
Durante a primeira semana de
março, o PENEIRÃO foi um dos temas
mais comentados entre os estudantes do
6° Ano do Ensino Fundamental - Anos Finais - até a 3ª Série do Ensino Médio do
Sagrado RJ. A seletiva, que aconteceu no
último dia 03, é um dos eventos esportivos mais aguardados pelos alunos. Nela,
foram selecionados alunos e alunas para
representar o Sagrado em torneios ou
campeonatos oficiais que o colégio participará durante todo o ano. Os resultados
já se encontram em nosso website, no
link Notícias.
Confira mais fotos no nosso website de
quem participou do “Peneirão”!

Posse do Diretor do Sagrado Coração de Maria - RJ ocorreu em Cerimônia Eucarística
Novo trio gestor é recebido com grande expectativa no êxito de suas realizações
A celebração eucarística, na capela do Colégio Sagrado Coração de Maria do Rio de Janeiro, realizada no último
dia 08, às 18h, deu início à cerimônia de
posse do Diretor Geral, Prof. Amaro França. Em 2012, a unidade inicia suas atividades escolares com novo trio gestor,
integrado pelo Diretor Geral, pela Coordenadora Pedagógica Geral, Prof. Rosana
Cattete Vianna, e pelo novo Coordenador
do Serviço de Orientação Religiosa (SOR),
Prof. Carlos Bruno Mendonça. “Um dos
maiores desafios será o de prosseguir
e aprimorar a excelência acadêmica da
Instituição, de forma sempre alinhada à
formação dos valores humanos-cristãos”
– relata o novo Diretor.

Durante o cerimonial, a professora Lourdinha foi também homenageada pelo apoio, disponibilidade e serviço
prestado à unidade RJ, como Diretora Interina, nesse momento de transição. De
acordo com a professora, “a nova direção,
de fato, está convidando todo o corpo docente a fazer parte do processo de educacional da escola e, ainda, se apresenta
de forma muito comprometida com os
valores da Rede Sagrado”. E, através dessa metodologia, o Coordenador do SOR
almeja desenvolver seu trabalho: “espero
somar à Instituição, de acordo com sua
missão e contribuir para formação cristã
de nossos educadores e jovens” – afirma
Bruno.

Viva a sua história
A cada boletim do Sagrado RJ, divulgaremos depoimentos de alunos e ex-alunos do colégio.
Visite nosso hotsite www.vivasuahistoria.com.br e REGISTRE A SUA HISTÓRIA!

Bernardo Camargo Burlamaqui

Depoimento de Bernardo Camargo Burlamaqui do 9º Ano, falando sobre o que o Sagrado representa em sua vida
HISTÓRIA
Estudar no Sagrado não é só aprender, é se deslumbrar com a riqueza da natureza e se deliciar com cada conteúdo
apresentado por qualquer professor. No Sagrado, nós fazemos
amizades e mantemos relações extremamente proveitosas
por inúmeros motivos. O Sagrado é a segunda casa dos alunos
que nele estudam, é um colégio que naturalmente conquista
cada jovem, adulto ou criança, por ser o que é, simplesmente
SAGRADO.

Suely Ferreira dos Santos

Fui aluna do Colégio Sagrado Coração de Maria nos anos de
1975 a 1980. Hoje moro no Rio de Janeiro. Gostaria muito de
reencontrar minhas amigas.
HISTÓRIA
Eu tinha 15 anos quando entrei no colégio. Estudei
muito. Fui muito feliz e não sabia. Hoje, sinto muita saudade de
tudo e de todos. Valeu muito tudo o que vivi com vocês. Beijão!

MULHER, para nós é SAGRADO!
O Dia da Mulher (08 de março)
começou agitado no Colégio Sagrado
Coração de Maria, exatamente como é o
cotidiano da mulher contemporânea, que
apresenta perfil multifuncional, já que
trabalha fora, cuida dos filhos, do marido,
da casa e tudo isso sem esquecer-se de si
mesma!

Para Daniela Castanhar, que é ex-aluna do Sagrado e mãe de Gabriel Castanhar Reyes, do Maternal, “a entrega
desse cartão foi uma atitude muito delicada”. A avó de Alice Bosco Rabelo, do
2° Período, Maria Carmem Bosco T. dos
Santos, disse ter adorado a iniciativa e ter
se sentido muito especial.

Durante todo o dia, mães, avós,
O dia foi de comemoração e pababás e todas as demais mulheres que rabenização às MULHERES, que repredeixavam e buscavam os estudantes no sentam o que há de mais SAGRADO em
portão do colégio, além das funcionárias nossos CORAÇÕES.
do Sagrado, receberam um “carinho” em
forma de cartão para simbolizar a gratiConfira mais fotos no nosso website
dão que todos os integrantes da Instituição têm por elas.
As alunas ganharam o cartão, com
balas acopladas, em sala de aula. Durante
o dia, algumas delas foram selecionadas
para transmitir uma mensagem, via autofalante conectado às salas de aula, que
antecedeu a oração Ave-Maria, conduzida
pelo Coordenador do Serviço de Orientação Religiosa, prof. Carlos Bruno de Araújo Mendonça.

Palestra sobre Enem e Vestibular para alunos do Ensino Médio
Na manhã do último dia 22, alunos da 3ª e 2ª séries tiveram a oportunidade
de se informar e esclarecer dúvidas sobre o processo de seleção das principais universidades públicas do Rio de Janeiro, como Uerj, UFRJ, UFF e UFRRJ, durante palestra
ministrada pelo Prof. Luiz Carlos Glielmo, há 45 anos na área de vestibular. Além disso,
também foi explicado aos alunos como funcionam o sistema de Teoria de Resposta
ao Item (TRI) e o Sistema de Seleção Unificada (SISU). Não há escola que supere a
decisão pessoal. Decisão de, por exemplo, estudar e marcar o tempo no relógio, refazendo provas anteriores” – fala o professor.
De acordo com a Assistente Pedagógica do Ensino Médio, Denise de Regina, “a palestra foi, extremamente esclarecedora por apresentar conceitos relativos a
práticas e metodologias de estudo, tidas como fundamentais”. Para ela, o conteúdo
abordado foi muito relevante, não apenas para os concluintes como para os alunos
da 2ª série, que já se encontram em fase de preparação para realização das provas de
vestibular do ano que vem.

I Reunião Pedagógica Noturna
Valoriza Metodologias Diferenciadas de Ensino
No último dia 13, foi realizada a
II Reunião Pedagógica Noturna de Professores, Coordenadores e Direção do
Sagrado RJ, de 2012.
O objetivo do encontro é enfatizar o conceito de formação continuada do
professor e fazer com que a informação e
a metodologia de aplicação do trabalho
realizado em sala de aula, em todos os
segmentos (desde a educação infantil até
o ensino médio), seja de conhecimento
de todos os profissionais envolvidos na
formação acadêmica de nossos estudantes.
De acordo com a Assistente Pedagógica do Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, Verônica Portugal, é muito importante alinharmos nossa prática de ensino e, principalmente, reconhecer o fato
de termos talentos com perfis diferenciados. “A exibição da metodologia de ensino utilizada por determinados professores e a partilha do saber enriquecem,
ainda mais, o trabalho que é, diariamen-

te, desenvolvido em sala de aula” – explica Verônica.
Nesse primeiro semestre, as reuniões acontecerão uma vez por mês; já no segundo, serão dois encontros a cada mês.
Tudo isso com o objetivo de valorizar e alinhar, cada vez mais, conhecimentos e técnicas de ensino aplicados pelos professores
da Instituição.

ESPAÇO EDUCAÇÃO INFANTIL

Educação Infantil fica de olho no combate à dengue!
Com o objetivo de despertar maior senso de responsabilidade social em relação ao dever de cada cidadão sobre combater e fiscalizar a proliferação da larva
do mosquito transmissor da dengue, estudantes da Educação Infantil participaram
de atividades variadas, como: apresentação de vídeos, sistematizações escritas, pesquisas e observações no laboratório de ciências, além de passeios pela escola, para
visualizar práticas implantadas pelo colégio para combater o foco do mosquito.
Sagrado é desenvolver consciência social desde criança!

ESPAÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

Ler é tão divertido quanto brincar!
Alunos do 3° e 4° anos do Ensino Fundamental, nos últimos dias 7 e 8 de março, durante saída pedagógica, visitaram
a Editora Zit, que está no mercado, desde 2003, publicando livros voltados ao público infanto-juvenil.
De acordo com Lidiane Coelho, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, atividades como
essa são importantes, pois fazem com que os alunos percebam
na prática o que aprendem na escola. Além disso, busca ampliar o repertório cultural dos alunos, estimulando a leitura e
até a produção textual. “Como acompanhei uma das séries,
pude perceber o interesse dos alunos enquanto passavam pelo
parque gráfico da editora” – conta a Coordenadora.
Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer
toda a metodologia de produção gráfica de importantes obras
literárias destinadas ao segmento, como O planeta está com
febre, de Luciana Rosa, que fala sobre aquecimento global.

ESPAÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

Projeto Monitoria

O Projeto Monitoria Em Sala de Aula, implantado pela
coordenação pedagógica do Ensino Fundamental - Anos Finais
(6° ao 8° ano), tem como objetivo gerar maior interação entre
alunos e professores, além de despertar maior senso de responsabilidade e autonomia dos estudantes em relação aos estudos.
A Assistente Pedagógica do Segmento, Clícia Belo, explica que “em cada disciplina, há dois alunos monitores, selecionados a partir do resultado da avaliação diagnóstica, aplicada na segunda semana de aula, e do interesse acadêmico
demonstrado pelo aluno”.
“Para cada disciplina é desenvolvido um trabalho específico que tem a finalidade de fazer com que os alunos percebam suas principais dificuldades e potencialidades. Para nós,
é muito importante que o aluno desenvolva a autorreflexão.
Através da implantação de atividades como Projeto Monitoria,
buscamos potencializar, cada vez mais, o processo de aprendizagem” – diz a Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental - Anos Finais, Ingrid Schneider.
A monitoria ocorre durante as próprias aulas, de maneira alinhada com atividades propostas pelo professor de
cada matéria.

ESPAÇO DO ENSINO MÉDIO - ANOS FINAIS

Em Cartaz no Sagrado
O “Em Cartaz no Sagrado” é um projeto destinado a alunos do 9º ano e Ensino Médio, que exibe filmes seguidos de
debates, orientados por profissionais da escola.
Segundo a Coordenadora Pedagógica do Segmento, Rosa Xavier, a mostra de cinema seguida de debate “tem como objetivo ampliar o repertório cultural dos alunos e abordar temas presentes no currículo escolar em uma perspectiva interdisciplinar,
contextualizada e intertextual”.
Organizado pelos professores Sheila Frugall (LP) e Leonardo Marino (Geografia), o “Em Cartaz no Sagrado” acontecerá
sempre na última quarta-feira do mês.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

2012 Chega para movimentar a EJA
O ano de 2012 chegou trazendo novidades para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Pela primeira vez, o segmento tem
a Educação Física como disciplina inserida em sua grade.
As aulas são ministradas pelo prof. Rogério Couto, através do projeto “Corpo em Movimento”. Ele explica que deu esse
nome ao projeto porque, durante as aulas, são aplicados estímulos destinados a fazer com que os alunos desenvolvam maior
conhecimento corporal.

EXPEDIENTE

De acordo com a Coordenadora Pedagógica da EJA, Patrícia Fortuna, é notória como a inclusão da prática de atividade
física à grade de disciplinas resultou em mudanças no comportamento dos alunos. “A impressão que eu tenho é a de que eles
estão com maior disposição para estudar, mesmo a maioria, que vem direto do trabalho” – conta a Coordenadora de Segmento.

Colégio Sagrado Coração de Maria - RJ
Rua Tonelero, 56 | Copacabana | Rio de Janeiro | RJ
CEP: 22030-002 | Tel.: (21) 2545-9900 | www.redesagradorj.com.br | comunicacao@redesagradorj.com.br
Diretor: Amaro Luiz Santana de França | Coordenadora Pedagógica Geral: Rosana Cattete Reis Dornelas Vianna
Coordenador Serviço de Orientação Religiosa: Carlos Bruno de Araujo Mendonça
Assessoria de Comunicação: Natasha Franco de Abreu | Criação e Diagramação: Paulo Cezar P. Vesquine

