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“Como CORPO em Missão, vivenciar a misericórdia em defesa da vida nas periferias existenciais.”  

(Assembleia Provincial)

“Casa comum, nossa responsabilidade.” (Campanha da Fraternidade/JPIC)

Abril de 2016, 1ª edição

O colégio é um organismo vivo em que a alma são 
os projetos sociais e formativos que têm os alunos 
como atores e protagonistas.  Eles   revelam o rosto 
solidário da juventude expresso na sensibilidade, no 
desejo de mudança e na crença no outro.

Fortalecer o compromisso com o protagonismo ju-
venil e a formação humana, em consonância com os 
valores vividos por Pe. Gailhac, construindo o espíri-
to de uma escola em missão, criando visibilidade e 
coerência em nosso agir como comunidade educati-
va, nisto consiste a finalidade do nosso fazer social.

Pensar um colégio sem a ação social dos alunos 
seria o mesmo que pensar em um corpo sem alma, 
portanto, sem vida, sem sentido.  

Iluminados pela espiritualidade do projeto Justiça, 
Paz e Integridade da Criação (JPIC), vamos, assim, 
construindo pontes de solidariedade crentes de que 
educar corresponde  a despertar para virtude e não 
somente para polidez, pois um humano virtuoso é 
solidário, sensível, ético e, portanto, comprometido 
com o bem comum.

Esperamos que o conteúdo deste informativo des-
perte a verdade da sua essência que consiste em ser 
humano, sensível e comprometido com o outro.

Lourdes Santos
Coordenação Serviço de Orientação Religiosa – SOR 

MAIS UM ANO DO PROJETO TRIBO DOS 
NAVEGANTES

A Tribo dos Navegantes é um projeto que reúne se-
manalmente alunos para realizar atividades como 
dinâmicas de grupo, exercícios de Programação Neu-
rolinguísticas (PNL), roda de conversas e compartilha-
mento de ideias, com o intuito de desenvolver compe-
tências do âmbito cognitivo e distinções do âmbito da 
inteligência das emoções, como foco na elevação da 
performance no gerenciamen-
to das próprias emoções, para 
melhor alcance e desempenho 
no aprendizado, nas relações in-
terpessoais e consigo mesmos. 
O projeto é coordenado pela pro-
fessora de Ensino Religioso e As-
sessora de Projetos do SOR, Ali-
ne Sorrentino. No dia 6 de abril, o 
Projeto celebrou seu quarto ano 
de existência, para mais um ano 
de novas experiências e novos 
aprendizados no Colégio Sagra-
do Coração de Maria. 
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DIA DE CONVIVÊNCIA COM O TERCEIRÃO

Desconstruindo para construir – em vista do projeto de vida 
e discernimento vocacional

No dia 4 de março, a turma da 3ª Série do Ensino Médio viven-
ciou o Dia de Convivência em um espaço diferenciado, em meio 
à natureza. O cenário desse encontro foi a Chácara Família de 
Nazaré, localizada a 40 km do Plano Piloto de Brasília.

O evento consiste em um momento privilegiado de vivência de 
atividades, em contato com a natureza, visando estimular ideias, 
aliar conhecimento e provocar emoções, além de estreitar e for-
talecer os laços de relações humanas. Por meio de dinâmicas, 
os estudantes são convidados a deixar a sensibilidade aflorar e 
perceber quais são as suas necessidades e as dos outros. Eles 
refletiram sobre seus valores pessoais, suas condutas e suas 
futuras escolhas em uma perspectiva de autoconhecimento. 

Todas as atividades desenvolvidas ao longo do encontro foram 
coordenadas pela equipe do Serviço de Orientação Religiosa 

JORNADA DE VALORES ESTÁ CHEGANDO! 

Prepare-se para uma viagem inesquecível! 

Nos dias 13 e 14 de maio, acontecerá mais uma edição 
da Jornada de Valores – Eu no Mundo. O Projeto é des-
tinado aos estudantes do 6º Ano do Ensino Fundamen-
tal à 3ª Série do Ensino Médio. A primeira reunião oficial 
para definir as equipes de trabalho ocorreu no dia 1º des-
te mês. Aguardem as novidades!!!! 
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VEM AÍ... NOSSO GESTO PROFÉTICO 
FÁBRICA - ESCOLA DE SABÃO

Norteado pelo tema iluminador, a Fábrica 
- Escola de Sabão tem como objetivo dar 
ao óleo de cozinha usado um descarte 
mais apropriado e menos nocivo ao meio 

ambiente. Para isso, os professores Luís César de Oliveira 
(Química) e Rosa Leite (Empreendedorismo) disponibiliza-
ram no colégio postos de descarte do material, que será 
transformado em sabão de limpeza pelos alunos e  utiliza-
do para uso da nossa instituição de ensino e, quem sabe, 
futuramente, nos projetos sociais em que o JPIC atua. 

(SOR), formada pela coordenadora Lourdes Santos e pelas 
professoras de Ensino Religioso, Aline Sorrentino e Mayara So-
ares. O evento contou também com a presença dos professo-
res do Ensino Médio William Santos e Arêta Barros. 


